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A járások élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörébe tartozó 
ügyek 
 
I. Általános szabályok 
 

1. Illetékességi területre és ügyfélfogadásra vonatkozó adatok 
 
 
A Pest Megyei Kormányhivatal 7 járási hivatala élelmiszerlánc-felügyeleti szervként 

eljáró járási hivatal, illetékességi területük a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági 

feladatainak meghatározásáról szóló 68/2015.(III.30.) Korm. rendelet értelmében Pest 

Megye és Budapest Főváros közigazgatási területére terjed ki az alábbiak szerint:  

 

 Ceglédi Járási Hivatal (Ceglédi járás; Nagykőrösi járás közigazgatási 

területére) 

 Dabasi Járási Hivatal (Dabasi járás; Gyáli járás közigazgatási területére) 

 Érdi Járási Hivatal (Érdi járás; Budakeszi járás; Pilisvörösvári járás; 

Szentendrei járás, Budapest I., V., VI., VII., VIII., IX.,XI., XI., XII., XVIII., XIX., 

XX.,XXI., XXII., XXIII. kerülete közigazgatási területére) 

 Gödöllői Járási Hivatal (Gödöllői járás; Aszódi járás; Budapest II., III., IV., X., 

XIII., XIV., XV., XVI., XVII. kerület közigazgatási területére) 

 Monori Járási Hivatal (Monori járás; Nagykátai járás; Vecsési járás 

közigazgatási területére) 

 Ráckevei Járási Hivatal (Ráckevei járás; Szigetszentmiklósi járás 

közigazgatási területére) 

 Váci Járási Hivatal (Váci járás; Dunakeszi járás; Szobi járás közigazgatási 

területére) 

 
 
 
A Pest Megyei Kormányhivatal Ceglédi Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági 

és Állategészségügyi Osztály illetékességi területe a Ceglédi és Nagykőrösi járás 

közigazgatási területére terjed ki. 

 

Ceglédi járás:  Abony, Albertirsa, Cegléd, Ceglédbercel, Csemő, Dánszentmiklós, 

Jászkarajenő, Kőröstetétlen, Mikebuda, Tápiószőlős,Törtel, Újszilvás,  

Nagykőrösi járás: Kocsér, Nagykőrös, Nyársapát 

 

ügyfélfogadási ideje: 

Hétfő:  08:00-16:00 

Kedd:  nincs 

Szerda: 08:00-18:00 

Csütörtök: nincs 

Péntek: 08:00-12:00 

 

http://www.abony.hu/
http://www.albertirsa.hu/
http://www.cegled.hu/
http://www.cegledbercel.hu/
http://www.csemo.hu/
http://www.danszentmiklos.hu/
http://www.jaszkarajeno.hu/
http://www.korostetetlen.hu/
http://www.mikebuda.hu/
http://www.tapioszolos.hu/
http://www.tortel.hu/
http://www.ujszilvas.hu/
http://www.kocser.hu/
http://www.nagykoros.hu/
http://www.nyarsapat.hu/
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ügyfélfogadás helye: 

Pest Megyei Kormányhivatal Ceglédi Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és 

Állategészségügyi Osztály 

2700 Cegléd, Kossuth Ferenc u. 1. 

 

Telefonszám: 
+36 53 311 929 

+36 20 5560920 

e-mail: cegled-elelmiszer@pest.gov.hu 

 

mailto:cegled-elelmiszer@pest.gov.hu
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A Pest Megyei Kormányhivatal Dabasi Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági 
és Állategészségügyi Osztály illetékességi területe a Dabasi és a Gyáli járás 
közigazgatási területére terjed ki. 
 
Dabasi járás: Bugyi, Dabas, Hernád, Inárcs, Kakucs, Örkény, Pusztavacs, 
Táborfalva, Tatárszentgyörgy 
Gyáli járás: Alsónémedi, Felsőpakony, Gyál, Ócsa 
 
ügyfélfogadási ideje: 
Hétfő:  08:00-16:00 
Kedd:  nincs 
Szerda: 08:00-18:00 
Csütörtök: nincs 
Péntek: 08:00-12:00 
 
ügyfélfogadás helye  
Pest Megyei Kormányhivatal Dabasi Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és 
Állategészségügyi Osztály 
2370 Dabas Szent István tér 1/A 
 
Telefonszám: 
+36 29 367-108 
+36 20 556-4888  
e-mail:dabas-elelmiszer@pest.gov.hu 
 
 
A Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, 
Növény és Talajvédelmi Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági és 
Állategészségügyi Osztály 1. illetékességi területe Budapest  I., V.,VI., VII., VIII., 
IX.,XI., XI., XII., XVIII., XIX., XX.,XXI., XXII., XXIII. kerületére terjed ki. 
 
ügyfélfogadás ideje: 
Hétfő:  09:00-12:00 
Kedd:  nincs 
Szerda: 09:00-12:00 
Csütörtök: nincs 
Péntek: 09:00-12:00 
 
ügyfélfogadás helye: 
Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény 
és Talajvédelmi Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály 1. 
1135 Budapest, lehel utca 43-47. 
 
Telefonszám: 
+36 1 236 3990 
+36 1 340 9394 
e-mail: erd-elelmiszer@pest.gov.hu 
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A Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, 
Növény és Talajvédelmi Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági és 
Állategészségügyi Osztály 2. illetékességi területe a Budakeszi, Érdi, Pilisvörösvári 
és Szentendrei járás közigazgatási területére terjed ki. 
 
Budakeszi járás: Biatorbágy, Budajenő, Budakeszi,Budaörs,Herceghalom, 
Nagykovácsi, Páty, Perbál, Remeteszőlős, Telki, Tök, Zsámbék 
Érdi Járás: Diósd, Érd, Pusztazámor, Sóskút,Százhalombatta, Tárnok, Törökbálint 
Pilisvörösvári járás: Pilisborosjenő, Piliscsaba, Pilisjászfalu, Pilisszántó, 
Pilisszentiván, Pilisvörösvár, Solymár, Tinnye, Üröm 
Szentendrei járás: Budakalász, Csobánka, Dunabogdány, Kisoroszi, Leányfalu, 
Pilisszentkereszt, Pilisszentlászló, Pomáz, Pócsmegyer, Szentendre, 
Szigetmonostor, Tahitótfalu, Visegrád 
 
ügyfélfogadás ideje: 
Hétfő:  09:00-12:00 
Kedd:  nincs 
Szerda: 09:00-12:00 
Csütörtök: nincs 
Péntek: 09:00-12:00 
 
ügyfélfogadás helye: 
Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény 
és Talajvédelmi Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály 2 
2030 Érd, Budai út 7/b. 
 
Telefonszám: 
+36 23 504 131 ;132 
+36 30 867 0721 
e-mail: erd-elelmiszer@pest.gov.hu 
 
 
 
A Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatal Élelmiszerlánc-
biztonsági és Állategészségügyi Osztály illetékességi területe a Gödöllői és 
Aszódi járás valamint  Budapest II., III., IV., X., XIII., XIV., XV., XVI., XVII. Kerület 
közigazgatási területére terjed ki. 
 
Gödöllői járás: Csömör, Dány, Erdőkertes, Gödöllő, Isaszeg, Kerepes, Kistarcsa, 
Mogyoród, Nagytarcsa,  Pécel, Szada, Vácszentlászló, Valkó, Veresegyház, 
Zsámbok,  
Aszódi járás:  Aszód, Bag, Domony, Galgahévíz, Galgamácsa, Hévízgyörk, Iklad, 
Kartal, Tura, Vácegres, Verseg  
Budapest II., III., IV., X., XIII., XIV., XV., XVI., XVII. Kerület 
 
ügyfélfogadási ideje: 
Hétfő:  09:00-12:00 
Kedd:  nincs 
Szerda: 09:00-12:00 
Csütörtök: nincs 
Péntek: 09:00-12:00 
 
ügyfélfogadás helye: 
Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és 
Állategészségügyi Osztály 
2101 Gödöllő, Kotlán Sándor utca 1. 
 

http://www.csomor.hu/
http://www.dany.hu/
http://www.erdokertes.hu/
http://www.godollo.hu/
http://www.isaszeg.hu/
http://www.kerepes.hu/
http://www.kistarcsa.hu/
http://www.mogyorod.hu/
http://www.nagytarcsa.hu/
http://www.pecel.hu/
http://www.szada.hu/
http://www.vacszentlaszlo.hu/
http://www.valko.hu/
http://www.veresegyhaz.hu/
http://www.zsambok.hu/
http://www.aszod.hu/
http://www.bagfalu.hu/
http://www.domony.hu/
http://www.galgaheviz.hu/
http://www.galgamacsa.hu/
http://www.hevizgyork.hu/
http://www.iklad.hu/
http://www.kartal.hu/
http://www.tura.hu/
http://www.vacegres.hu/
http://www.verseg.hu/
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Telefonszám: 
+36 28 512-465 
+36 20 556 5405 
e-mail: godollo-elelmiszer@pest.gov.hu 
 
 
A Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatal Élelmiszerlánc-
biztonsági és Állategészségügyi Osztály Észak-Budapesti Kirendeltségének 
ügyfélfogadási ideje: 
Hétfő:  09:00-12:00 
Kedd:  nincs 
Szerda: 09:00-12:00 
Csütörtök: nincs 
Péntek: 09:00-12:00 
 
ügyfélfogadás helye: 
A Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és 
Állategészségügyi Osztály Észak-Budapesti Kirendeltsége 
1135 Budapest, Lehel u. 43-47. 
 
Telefonszám: 
+36 1 236 3980/980 mellék 
+36 20 245 3680 
e-mail: godollo-bp-elelmiszer@pest.gov.hu 
 
 
A Pest Megyei Kormányhivatal Monori Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági 
és Állategészségügyi Osztály illetékességi területe a Monori, Nagykátai és Vecsési 
járás közigazgatási területére terjed ki. 
 
Monori járás:  Bénye, Csévharaszt, Gomba, Gyömrő, Káva, Monor, Monorierdő, 
Nyáregyháza, Pánd, Péteri, Pilis, Vasad, 
Nagykátai járás: Farmos, Kóka, Mende, Nagykáta, Sülysáp, Szentlőrinckáta, 
Szentmártonkáta, Tápióbicske, Tápiógyörgye, Tápióság, Tápiószecső, Tápiószele, 
Tápiószentmárton, Tóalmás, Úri,  
Vecsési járás: Ecser, Maglód, Üllő, Vecsés 
 
ügyfélfogadási ideje: 
Hétfő:  09:00-12:00 
Kedd:  nincs 
Szerda: 09:00-12:00 
Csütörtök: nincs 
Péntek: 09:00-12:00 
 
ügyfélfogadás helye: 
Pest Megyei Kormányhivatal Monori Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és 
Állategészségügyi Osztály 
2201 Monor, Városi piac 41. 
 
Telefonszám: 
+36 29 611 780 
+36 20 611 782 
e-mail: monor-elelmiszer@pest.gov.hu 
 

mailto:godollo-elelmiszer@pest.gov.hu
mailto:godollo-bp-elelmiszer@pest.gov.hu
http://www.benye.hu/
http://www.csevharaszt.hu/
http://www.gomba.hu/
http://www.gyomro.hu/
http://www.kava.hu/
http://www.monor.hu/
http://www.monorierdo.hu/
http://www.nyaregyhaza.hu/
http://www.pand.hu/
http://www.peteri.hu/
http://www.pilis.hu/
http://www.vasad.hu/
http://www.farmos.hu/
http://www.koka.hu/
http://www.mende.hu/
http://www.nagykata.hu/
http://www.sulysap.hu/
http://www.szentlorinckata.hu/
http://www.szentmartonkata.hu/
http://www.tapiobicske.hu/
http://www.tapiogyorgye.hu/
http://www.tapiosag.hu/
http://www.tapioszecso.hu/
http://www.tapioszele.hu/
http://www.tapioszentmarton.hu/
http://www.toalmas.hu/
http://www.uri.hu/
http://www.ecser.hu/
http://www.maglod.hu/
http://www.ullo.hu/
http://www.vecses.hu/
mailto:monor-elelmiszer@pest.gov.hu
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A Pest Megyei Kormányhivatal Ráckevei Járási Hivatal Élelmiszerlánc-
biztonsági és Állategészségügyi Osztály illetékességi területe a Ráckevei és 
Szigetszentmiklósi járás közigazgatási területére terjed ki. 
 
Ráckevei járás: Ráckeve, Dömsöd, Kiskunlacháza, Apaj, Áporka, Lórév, Makád, 
Szigetbecse, Szigetcsép, Szigetszentmárton, Szigetújfalu 
Szigetszentmiklósi járás: Szigetszentmiklós, Dunaharaszti, Dunavarsány, 
Halásztelek, Szigethalom, Tököl, Taksony, Délegyháza, Majosháza 
 
ügyfélfogadási ideje: 
Hétfő:  09:00-12:00 
Kedd:  nincs 
Szerda: 09:00-12:00 
Csütörtök: nincs 
Péntek: 09:00-12:00 
 
ügyfélfogadás helye: 
Pest Megyei Kormányhivatal Ráckevei Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és 
Állategészségügyi Osztály 
2300 Ráckeve, Szent István tér 5. 
 
Telefonszám: 
+36 24 517 390 
+36 20 556 5930 
e-mail: rackeve-elelmiszer@pest.gov.hu 
 
 
A Pest Megyei Kormányhivatal Váci Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és 
Állategészségügyi Osztály illetékességi területe a Váci, Dunakeszi és Szobi járás 
közigazgatási területére terjed ki. 
 
Váci járás: Acsa, Csörög, Csővár, Galgagyörk, Kisnémedi, Kosd, Őrbottyán, Penc, 
Püspökhatvan, Püspökszilágy, Rád, Sződ, Sződliget, Vácduka, Vác,Váchartyán, 
Váckisújfalu, Vácrátót  
Szobi járás: Bernecebaráti, Ipolydamásd, Ipolytölgyes, Kemence, Kismaros, 
Kóspallag, Letkés, Márianosztra, Nagybörzsöny, Nagymaros, Perőcsény, Szob, 
Szokolya, Tésa, Vámosmikola, Verőce, Zebegény 
Dunakeszi járás: Csomád, Dunakeszi, Fót, Göd 
 
ügyfélfogadási ideje: 
Hétfő:  09:00-12:00 
Kedd:  nincs 
Szerda: 09:00-12:00 
Csütörtök: nincs 
Péntek: 09:00-12:00 
 
ügyfélfogadás helye: 
Váci Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály 
2600 Vác, Káptalan utca 1-3. 
 
Telefonszám: 
+36 27 502 676 
+36 20 556 6411 
e-mail: vac-elelmiszer@pest.gov.hu 
 
 

mailto:rackeve-elelmiszer@pest.gov.hu
http://www.acsa.hu/
http://www.csorog.hu/
http://www.csovar.hu/
http://www.http/galgagyorkweb.hu/
http://www.kisnemedi.hu/
http://www.kosd.hu/
http://www.orbottyan.hu/
http://www.penc.hu/
http://www.puspok60.hu/
http://www.puspokszilagy.hu/
http://www.rad.hu/
http://www.szod.hu/
http://www.szodliget.hu/
http://www.vacduka.hu/
http://www.vac.hu/
http://www.vachartyan.hu/
http://www.vackisujfalu.hu/
http://www.vacratot.hu/
http://www.bernecebarati.hu/
http://www.ipolydamasd.hu/
http://www.ipolytolgyes.hu/
http://www.kemence.hu/
http://www.kismaros.hu/
http://www.kospallag.hu/
http://www.letkes.hu/
http://www.marianosztra.hu/
http://www.nagyborzsony.hu/
http://www.nagymaros.hu/
http://www.perocseny.hu/
http://www.szob.hu/
http://www.szokolya.hu/
http://www.tesa.fw.hu/
http://www.veroce.hu/
http://www.zebegeny.hu/
http://www.csomad.hu/
http://www.dunakeszi.hu/
http://www.fot.hu/
http://www.god.hu/
mailto:vac-elelmiszer@pest.gov.hu
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2. Az ügyintézés határideje az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 
CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 50. § értelmében 
Ha törvény eltérően nem rendelkezik, az ügyintézési határidő az eljárás 
megindulásának napján kezdődik.  
Az ügyintézési határidő automatikus döntéshozatal esetén huszonnégy óra, 
sommás eljárásban nyolc nap, teljes eljárásban hatvan nap.  
Az ügyintézési határidőbe nem számít be:  
a) az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének és  
b) - ha függő hatályú döntés meghozatalának nincs helye - az ügyfél mulasztásának 
vagy késedelmének időtartama.  
Ha törvény vagy kormányrendelet valamely eljárási cselekmény teljesítésének 
határidejéről nem rendelkezik, a hatóság, az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője 
azonnal, de legkésőbb nyolc napon belül gondoskodik arról, hogy az eljárási 
cselekményt teljesítse, vagy a végzést meghozza.  
Ha a hatóság testületi szerv, a hatáskörébe tartozó ügyben az ügyintézési határidőn 
belül, vagy ha ez nem lehetséges, a határidő letelte utáni első testületi ülésen 
határoz.  
Az ügyet soron kívül kell elintézni, ha a kiskorú ügyfél érdekeinek 
veszélyeztetettsége indokolja, életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet 
elhárítása indokolja, a hatóság ideiglenes biztosítási intézkedést rendelt el, vagy a 
közbiztonság, a közrend vagy a nemzetbiztonság érdekében egyébként szükséges.  
Ha a határidőből kevesebb, mint tizenöt nap van hátra, a további eljárási 
cselekményeket soron kívül kell elvégezni.  
 
Az ügyintézési határidő túllépésének jogkövetkezményei Ákr. 51. § alapján 
Ha a hatóság határidőben nem hoz függő hatályú döntést, vagy az ügyintézési 
határidőt túllépi - és függő hatályú döntés meghozatalának nem volt helye -, vagy az 
automatikus döntéshozatal, vagy a sommás eljárás szabályait indokolatlanul mellőzi, 
az eljárás lefolytatásáért illetéknek vagy díjnak megfelelő összeget, ennek hiányában 
tízezer forintot megfizet a kérelmező ügyfélnek, aki mentesül az eljárási költségek 
megfizetése alól is.  
 
A fentiektől eltérő különös szabályok az egyes ügyleírásoknál kerülnek 
meghatározásra. 
 
3. Alapvető eljárási szabályok:  
 
Az alapvető eljárási szabályokról az Ákr. rendelkezik. 
 
• A közigazgatási hatóság az eljárása során köteles megtartani és másokkal is 
megtartatni a jogszabályok rendelkezéseit. Hatáskörét a jogszabályokban előírt célok 
megvalósítása érdekében, mérlegelési és méltányossági jogkörét a jogalkotó által 
meghatározott szempontok figyelembevételével és az adott ügy egyedi 
sajátosságaira tekintettel gyakorolja.  
• A közigazgatási hatóság a hatáskörének gyakorlásával nem élhet vissza, hatásköre 
gyakorlása során a szakszerűség, az egyszerűség és az ügyféllel való 
együttműködés követelményeinek megfelelően köteles eljárni. A hatóság ügyintézője 
jóhiszeműen, továbbá a jogszabály keretei között az ügyfél jogát és jogos - ideértve 
gazdasági - érdekét szem előtt tartva jár el.  

• A közigazgatási hatóság e törvény alkalmazása során az eljárásban érintett kiskorú 
érdekeinek fokozott figyelembevételével jár el.  
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• A közigazgatási hatóság az ügyfél jogát és jogos érdekét csak a közérdek és az 
ellenérdekű ügyfél jogának, jogos érdekének védelméhez szükséges mértékben 
korlátozza. A közigazgatási hatóság védi az ügyfelek jóhiszeműen szerzett és 
gyakorolt jogait, ezek korlátait törvény határozza meg.  

• A természetes személy ügyfél az elsőfokú eljárás megindítására irányuló kérelmét 
az eljárásra hatáskörrel rendelkező illetékes hatóságnál, a Kormány által rendeletben 
meghatározott ügyekben az integrált ügyfélszolgálaton (a továbbiakban: 
kormányablak), vagy ha jogszabály azt nem zárja ki, lakcíme vagy munkahelye 
szerinti székhelyű, azonos hatáskörű hatóságnál, ennek hiányában pedig a lakcíme 
vagy munkahelye szerint illetékes jegyzőnél is előterjesztheti, aki azt továbbítja a 
hatáskörrel rendelkező illetékes hatósághoz.  

• Ha jogszabály további követelményt nem állapít meg, a kérelem tartalmazza az 
ügyfélnek és képviselőjének a nevét, lakcímét vagy székhelyét, az ügyfélnek a 
hatóság döntésére való kifejezett kérelmét. A kérelemhez csatolni kell a 
jogszabályban előírt mellékleteket.  

• Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, a kérelmet a hatósághoz írásban vagy 
szóban lehet előterjeszteni.  

• A kizárólag kérelemre indítható eljárások kivételével az eljárás hivatalból is 
megindítható, illetve a kérelemre indult eljárás jogszabályban meghatározott 
feltételek fennállása esetén folytatható.  

• A természetes személy ügyfélnek akkor van eljárási képessége, ha a polgári jog 
szabályai szerint cselekvőképességgel rendelkezik. Jogszabályban meghatározott 
esetben a korlátozott cselekvőképességgel rendelkező személyt is megilleti az 
eljárási képesség.  

• A közigazgatási hatóság a korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen 
ügyfelet, illetve az eljárás korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen egyéb 
résztvevőjét megfelelő légkör biztosítása mellett, korára, egészségi állapotára és  
értelmi szintjére tekintettel tájékoztatja az őt megillető jogokról és az őt terhelő 
kötelezettségekről, valamint a lefolytatandó eljárási cselekményről.  

• A hatóság az eljárása során jogosult a természetes személy ügyfél és az eljárás 
egyéb résztvevője azonosítása céljából nevének, születési nevének, születési 
idejének, születési helyének, anyja nevének lakcímének, valamint külön törvényben 
meghatározott személyes adatának kezelésére.  

• Ha törvény nem írja elő az ügyfél személyes eljárását, helyette törvényes 
képviselője vagy az általa vagy törvényes képviselője által meghatalmazott személy, 
továbbá az ügyfél és képviselője együtt is eljárhat. Az ellenérdekű ügyfelek 
képviseletét nem láthatja el ugyanaz a személy.  

• A hatóság írásban postai úton, írásbelinek minősülő elektronikus úton, ideértve a 
telefaxot, személyesen átadott irat útján, kézbesítési meghatalmazott útján, a 
hatóság kézbesítője útján, kézbesítési ügygondnok útján, hirdetményi úton, vagy 
szóban személyesen hangkapcsolatot biztosító elektronikus úton, ideértve a telefont, 
vagy írásbelinek nem minősíthető elektronikus úton tart kapcsolatot az ügyféllel.  

• Az eljárás megindítására irányuló kérelmet benyújtó ügyfél és az eljárás egyéb 
résztvevője - e törvény keretei között - az egyes kapcsolattartási formák közül 
szabadon választhat.  

• Az eljárás megindításáról a hivatalból indult eljárásban az ismert ügyfelet az első 
eljárási cselekmény elvégzésétől, a kérelemre indult eljárásban - az eljárás 
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megindítására irányuló kérelmet benyújtó ügyfelet kivéve - az ismert ügyfelet a 
kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül értesíteni kell. Ha az eljárás 
megindítására irányuló kérelmet benyújtó ügyfél kéri, a kérelem beérkezésétől 
számított nyolc napon belül a hatóság őt is értesíti az eljárás megindulásáról a 
jogszabályban előírt módon.  

• Amennyiben a kérelem nem tartalmazza a kötelező tartalmi elemeket, az eljáró 
hatóság a kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül hiánypótlásra szólítja fel az 
ügyfelet.  

• Az eljáró hatóság az eljárást megszüntetheti, vagy a rendelkezésre álló adatok 
alapján dönt, ha az ügyfél a kérelmére indult eljárásban a hiánypótlásra való 
felhívásnak nem tesz eleget, és az erre megállapított határidő meghosszabbítását 
sem kéri, illetve nyilatkozattételének elmaradása megakadályozza a tényállás 
tisztázását. Ugyancsak az eljárás megszüntetésének van helye, ha az ügyfél a 
kérelmére indult eljárásban a képviselő visszautasítása esetén a hatóság felhívása 
ellenére nem gondoskodik a képviselet-ellátásra alkalmas személy 
meghatalmazásáról vagy nem jár el személyesen.  

• Ha az ügyfél által kezdeményezett ügyben az eljáró hatóság tárgyalást tart, és a 
tárgyaláson az ügyfél nem jelent meg és távolmaradását nem mentette ki, a kérelmét 
visszavontnak kell tekinteni.  

• Az eljáró hatóság hivatalból állapítja meg a tényállást, határozza meg a bizonyítás  
módját és terjedelmét, ennek során nincs kötve az ügyfelek bizonyítási 
indítványaihoz, ugyanakkor a tényállás tisztázása során minden, az ügy 
szempontjából fontos körülményt figyelembe kell vennie.  

• Azt, akinek személyes meghallgatása az eljárás során szükséges, a hatóság 
határnap vagy határidő megjelölésével arra kötelezi, hogy előtte vagy a megjelölt 
helyen jelenjen meg.  

• Az ügyfél a kérelmére indult eljárásban nem kötelezhető a megjelenésre, kivéve, ha 
a hatóság a kérelemre indult eljárást hivatalból folytatja, tárgyalást, közmeghallgatást 
vagy egyezségi kísérletet tart.  

• Ha az idézett személy az idézésnek nem tesz eleget, vagy meghallgatása előtt az 
eljárás helyéről engedély nélkül eltávozik, és távolmaradását előzetesen alapos okkal 
nem menti ki vagy nyolc napon belül megfelelően nem igazolja, továbbá ha az 
idézésre meghallgatásra nem alkalmas állapotban jelenik meg, és ezt a körülményt 
nem menti ki, eljárási bírsággal sújtható. Nem sújtható bírsággal az idézett személy, 
ha az idézés nem volt szabályszerű.  

• Ha az idézett személy ismételt idézésre sem jelenik meg, és távolmaradását nem 
menti ki, a rendőrség útján elővezettethető.  

• Ha az ügyfél (vagy képviselője), ha más tudomása ellenére az ügy szempontjából 
jelentős valótlan tényt állít, eljárási bírsággal sújtható, melynek összege természetes 
személy esetén ötezer forinttól ötszázezer forintig, jogi személy, jogi személyiséggel 
nem rendelkező szervezet esetében egymillió forintig terjedhet.  

• A hatóság szabadon választja meg az alkalmazandó bizonyítási eszközt. A hatóság 
a bizonyítékokat egyenként és összességükben értékeli, és az ezen alapuló 
meggyőződése szerint állapítja meg a tényállást.  

• A hatósági eljárásban olyan bizonyíték használható fel, amely alkalmas a tényállás 
tisztázásának megkönnyítésére. Bizonyíték különösen: az ügyfél nyilatkozata, az irat, 
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a tanúvallomás, a szemléről készült jegyzőkönyv, a szakértői vélemény, a hatósági 
ellenőrzésen készült jegyzőkönyv és a tárgyi bizonyíték.  

• Az ügyre vonatkozó tény tanúval is bizonyítható.  

• A tanúként megidézett személy köteles a meghallgatása végett megjelenni és - 
jogszabályban meghatározott kivétellel - tanúvallomást tenni.  

• Szakértőt kell meghallgatni vagy szakértői véleményt kell kérni, ha az eljáró 
hatóság nem rendelkezik megfelelő szakértelemmel, és az ügyben jelentős tény vagy 
egyéb körülmény megállapításához különleges szakértelem szükséges, vagy 
jogszabály írja elő a szakértő igénybevételét.  

• Ha az ügyfél vagy az eljárás egyéb résztvevője által használt idegen nyelvet az 
ügyintéző nem beszéli, tolmácsot kell alkalmazni.  

• Aki az eljárás során valamely határnapot, határidőt önhibáján kívül elmulasztott, 
igazolási kérelmet terjeszthet elő.  

• Az ügyfél az eljárás bármely szakaszában betekinthet az eljárás során keletkezett  
iratba, arról másolatot, kivonatot készíthet, vagy illetékköteles/illetékmentes 
másolatot kérhet. Az ügyfél az adatok konkrét megjelölésével kérheti az irat 
betekintési jog korlátozását üzleti, és más méltányolható magánérdekének 
védelmében.  

• A hatóság az ügy érdemében határozatot hoz, az eljárás során felmerült minden 
más kérdésben végzést bocsát ki.  

• A hatóság határozata ellen önálló jogorvoslatnak van helye. A hatóság végzése 
ellen önálló jogorvoslatnak akkor van helye, ha azt törvény lehetővé teszi, egyéb 
esetben a végzés elleni jogorvoslati jog a határozat, ennek hiányában az eljárást 
megszüntető végzés ellen igénybe vehető jogorvoslat keretében gyakorolható.  

• Az elsőfokú hatóság megindítja a végrehajtást, ha megállapította, hogy a 
végrehajtható döntésben elrendelt kötelezettség teljesítése határidőre nem vagy 
csak részben, vagy nem az előírásoknak megfelelően történt.  

• A hatóság az eljárás során köteles költségkímélő módon és a célszerűség 
figyelembevételével eljárni, az ügyfél, valamint az eljárás egyéb résztvevői kötelesek 
eljárási cselekményeiket a célszerűség figyelembevételével teljesíteni.  

• Ha a hatóság az ügyfelet vagy az eljárás egyéb résztvevőjét marasztalja el 
valamely eljárási cselekmény költségében, azonnal kötelezi a költségek 
megfizetésére.  

• Az eljárási költséget a hatóság összegszerűen határozza meg, és dönt a költség 
viseléséről, illetve a megelőlegezett költség esetleges visszatérítéséről.  

• A hatóság annak a természetes személy ügyfélnek, aki kereseti, jövedelmi és 
vagyoni viszonyai miatt az eljárási költséget vagy egy részét nem képes viselni, jogai 
érvényesítésének megkönnyítésére költségmentességet engedélyezhet.  

• A közigazgatási hatóság a nem jogszabályszerű eljárással okozott kárt a polgári jog 
szabályai szerint megtéríti 

• A hatóság - a hatáskörének keretei között - ellenőrzi a jogszabályban foglalt 
rendelkezések betartását, valamint a végrehajtható döntésben foglaltak teljesítését. 

• A hatóság a hatósági ellenőrzés során az élelmiszerláncról és hatósági 
felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (továbbiakban: Éltv.) 44. § (1) bekezdése 
figyelembevételével a helyszíni ellenőrzés során az ellenőrzést végző személy a 
hatásköre gyakorlásának keretei között az ellenőrzéshez szükséges területre, 
építménybe és egyéb létesítménybe beléphet, az ügyféltől vagy képviselőjétől, 
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továbbá az ellenőrzés helyszínén tartózkodó bármely más személytől felvilágosítást 
kérhet. Az ellenőrzést végző személy jogosult az ellenőrzés tárgyát képező vagy 
azzal kapcsolatos iratokat, dokumentációt, adathordozókat – az adatvédelemre, 
valamint a titoktartásra vonatkozó jogszabályok figyelembevételével – megismerni és 
azokról másolatot, illetve kivonatot készíteni; eljárása dokumentálására a helyszínen 
kép -, illetve hangfelvételt készíteni; eljárásához szükséges vizsgálatok elvégzése 
céljából térítésmentesen mintát venni. 
 
4. Tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról, illetve az ügyfelet terhelő 
kötelezettségekről: 
 
Az ügyfelet megillető jogokról illetve az ügyfelet terhelő kötelezettségekről az Ákr. 
rendelkezik. 
 
Az ügyfelet megillető jogok:  
• Az ügyfelet megilleti a tisztességes eljáráshoz és a jogszabályokban meghatározott 
határidőben hozott döntéshez való jog, és az eljárás során az anyanyelv, kisebbségi 
nyelv használatának joga.  

• A hatóság az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője számára biztosítja, hogy 
jogaikról és kötelezettségeikről tudomást szerezzenek, és előmozdítja az ügyféli 
jogok gyakorlását.  

• Az ügyfeleket a hatósági eljárásban megilleti a törvény előtti egyenlőség, ügyeiket 
indokolatlan megkülönböztetés és részrehajlás nélkül kell elintézni.  

• Az ügyfélnek joga van ahhoz, hogy az eljárás során írásban vagy szóban 
nyilatkozatot tegyen, vagy a nyilatkozattételt megtagadja.  

• Az ügyfél bizonyítási indítványt terjeszthet elő.  
ügyfél az eljárás megindítására irányuló kérelmét a döntés jogerőre emelkedéséig 
visszavonhatja.  

• A hatóság a törvényben meghatározott korlátozásokkal az ügyfeleknek és 
képviselőiknek, valamint más érdekelteknek biztosítja az irat-betekintési jogot, 
ugyanakkor gondoskodik a törvény által védett titkok megőrzéséről és a személyes 
adatok védelméről.  

• A jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy ügyfél jogi segítségnyújtást 
vehet igénybe.  

• A hatóság döntése ellen az ügyfél a döntés közlésétől számított 15 napon belül 
fellebbezéssel élhet.  
Az ügyfelet terhelő kötelezettségek:  
• A közigazgatási hatósági eljárásban az ügyfél köteles jóhiszeműen eljárni.  

• Az ügyfél magatartása nem irányulhat a hatóság megtévesztésére vagy a 
döntéshozatal, illetve a végrehajtás indokolatlan késleltetésére. Az ügyfél 
jóhiszeműségét az eljárásban vélelmezni kell, a rosszhiszeműség bizonyítása a 
hatóságot terheli.  

• Az ügyfél a törvény által meghatározott esetekben eljárási költség viselésére, 
kérelemre indult eljárásban a bizonyítási eljárással járó költségek megelőlegezésére 
is köteles.  

• Az idézett személy köteles az idézésnek eleget tenni.  
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II. Egyes hatósági ügyek, ügyleírások: 
 
1.Kérelemre induló ügyek: 
 
Állategészségügyi bizonyítvány méz felvásárlásához 
 
Hatáskörrel rendelkező szervezet: Pest Megyei Kormányhivatal élelmiszerlánc-
biztonsági és állategészségügyi hatáskörrel rendelkező járási hivatalai 
 
Illetékesség: Az ügyfél lakóhelye, tartózkodási helye szerinti illetékes élelmiszerlánc-
biztonsági és állategészségügyi hatáskörrel rendelkező járási hivatal. 
 
Kérelem tartalmi elemei:  

1. méhész neve, lakcíme, 
2. Nyilatkozat arról, hogy forgalmi korlátozás alatt álló méhlegelőn nem 

vándorolt. 
 
Becsatolandó irat:  
Igazolás, a eladásra szánt méztétel gyűjtési szezonjára vonatkozó méhegészségügyi 
felelős által elvégzett vizsgálatról. 
 
Igazgatásszolgáltatási díj: 
Az eljárás illeték- és díjmentes. 
 
Ügyintézési határidő: 8 nap. 
 
Eljárás megindításának módja: Postai úton, elektronikus úton 
(https://epapir.gov.hu/), vagy az illetékes Járási Hivatal Élelmiszerbiztonsági és 
Állategészségügyi Osztályán személyesen. 
 
Eljárási szabályok:  
A megtermelt nyers mézet csak érvényes hatósági bizonyítvánnyal lehet forgalomba 
hozni. A hatósági bizonyítvánnyal a hatóság igazolja a méz forgalomképességét, a 
származási hely méhbetegségektől való mentességét, a tárolás kezelés 
élelmiszerhigiéniai szabályoknak való megfelelését. Az állategészségügyi 
bizonyítvány a becsatolt és bemutatott iratok alapján három példányban kerül 
kiadásra, melyből az első példány a mézet forgalomba hozó méhészé, két példány 
pedig a mézfelvásárló vállalkozásé lesz. A mézfelvásárló az egyik példánnyal tudja 
továbbértékesíteni a méztételt a mézfeldolgozó üzemnek. 
 
Ügymenet:  

1. kérelem vizsgálata 
2. tényállás tisztázása és a hatósági állatorvosi igazolás kiadása. 

 
Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:  

 70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet a méhállományok védelméről és a mézelő 
méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről. 

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

 
Ügyintézéshez használt, letölthető nyomtatvány: nincs 
 
Igénybe vehető elektronikus program: nincs 
 
Az ügyfél tájékoztatása az Ákr. alapján történik. 
 
 

https://epapir.gov.hu/
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Állati eredetű melléktermék szállító jármű engedélyezése 
 
Hatáskörrel rendelkező szervezet: Pest Megyei Kormányhivatal élelmiszerlánc-
biztonsági és állategészségügyi hatáskörrel rendelkező járási hivatalai 
 
Illetékesség: Az ügyfél lakóhelye, tartózkodási helye szerinti illetékes élelmiszerlánc-
biztonsági és állategészségügyi hatáskörrel rendelkező járási hivatal. 
 
Kérelem tartalmi elemei: 

1. Az állati eredetű mellékterméket szállító jármű tulajdonosának/üzemben 
tartójának adatai 

2. Az állati eredetű mellékterméket szállító jármű adatai 
 
Becsatolandó irat:  

 A jármű forgalmi engedélyének másolata. 
 A jármű rakodására, tisztítására vonatkozó higiéniai eljárásrend. 

 
Igazgatásszolgáltatási díj: Az eljárás illeték- és díjmentes. 
 
Ügyintézési határidő: 60 nap 
 
Eljárás megindításának módja: Postai úton, elektronikus úton 
(https://epapir.gov.hu/), vagy az illetékes Járási Hivatal Élelmiszerbiztonsági és 
Állategészségügyi Osztályán személyesen. 
 
Eljárási szabályok: A nyilvántartásba vételi eljárás kérelemre indul, és a járási 
hivatal eljárása során a jogszabályokban foglalt feltételek teljesülése esetén 
nyilvántartásba veszi és engedélyezi a járművet a kérelmezett használatra, erről 
határozatot hoz. 
A még nem jogerős határozatban foglalt döntés ellen a döntésben részletezett 
tájékoztatás szerint fellebbezés nyújtható be. 
Az állati eredetű mellékterméket szállító jármű csak ennek birtokában üzemeltethető. 
Nem kell engedélyezni: 
-         A kis létszámú állattartó telepen elhullott gazdasági haszonállatot vagy elhullott 
kedvtelésből tartott állatot az állattartó, illetve a saját fogyasztás céljából levágott 
állatból és a kistermelői élelmiszer-előállításból származó állati eredetű 
melléktermékeket azok birtokosa által szivárgásmentes módon a települési 
gyűjtőhelyre szállításához, valamint 
-         a trágyának ugyanazon gazdaság két pontja közötti vagy az országon belüli, 
közvetlen felhasználásra történő szállítása esetén használt járművet. 
 
Ügymenet:  

1. A kérelem vizsgálata. 
2. A hatóság helyszíni vizsgálat során ellenőrzi jogszabályokban foglalt feltételek 

meglétét. 
3. A tényállás tisztázása esetleges hiánypótlás. 
4. A nyilvántartási szám kiadása, erről határozathozatal. 

 
Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

 45/2012. (V. 8.) VM rendelet a nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű 
melléktermékekre vonatkozó egészségügyi szabályok megállapításáról 

 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 szóló 1069/2009/EK 
rendelet. 

 A 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, 

https://epapir.gov.hu/
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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 szóló a Bizottság 142/2011/EU rendelete. 

 Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény. 
 Ákr. 

 
Ügyintézéshez használt, letölthető nyomtatvány: nincs 
 
Igénybe vehető elektronikus program: nincs 
 
Az ügyfél tájékoztatása az Ákr. alapján történik. 
 
Állati eredetű termékek export szállításához szükséges feltételek hatósági 
igazolása 
 
Hatáskörrel rendelkező szervezet: Pest Megyei Kormányhivatal élelmiszerlánc-
biztonsági és állategészségügyi hatáskörrel rendelkező járási hivatalai 
 
Illetékesség: Az ügyfél telephelye szerinti illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és 
állategészségügyi hatáskörrel rendelkező járási hivatal 
 
Kérelem tartalmi elemei: 

1. Az élelmiszeripari vállalkozó adatai, 
2. az élelmiszerszállításra használt jármű adatai, 
3. szállítani kívánt élelmiszerek megnevezése, szállítási feltételek megjelölése, 
4. a szállítmány célterületét érintően harmadik ország esetében (EU-n kívülre 

szállítás) a fogadó ország követelményei (állategészségügyi, 
élelmiszerbiztonsági). 

 
Becsatolandó irat:  
A VM által jóváhagyott, és a NÉBIH ÉTbI által működtetett alrendszerbe feltöltött 
export bizonyítvány nyomtatványok (az FM OÁIR rendszerbe feltöltött, aktuális export 
bizonyítványok a hivatalban  
 
 
lekérdezhetők),a vevő által támasztott feltételeket igazoló dokumentumok. 
 
Igazgatásszolgáltatási díj: Az eljárás illeték- és díjmentes. 
 
Ügyintézési határidő: 8 nap 
 
Eljárás megindításának módja: Postai úton, elektronikus úton 
(https://epapir.gov.hu/), vagy az illetékes Járási Hivatal Élelmiszerbiztonsági és 
Állategészségügyi Osztályán személyesen. 
 
Eljárási szabályok: Hétköznapi munkaidőben történő szállítmány indítás mellett, a 
szállítmány export szállításához szükséges feltételek hatósági igazolásának 
kiadására irányuló kérelmet a szállítmány tervezett indítása előtt legalább 24 órával 
korábban be kell terjeszteni. Hétvégi, munkaszüneti napokra tervezett indítás esetén 
ennek ideje legalább 2 munkanap. 
 A bejelentett szállítmány jellegétől és az igazoltatni kívánt feltételektől függően a 
hatóság helyszíni vizsgálatot végez, majd a vizsgálat, illetve a kérelemhez becsatolt 
dokumentumok alapján a szállítmány indításához szükséges hatósági igazolás 
kiadásra kerül. 
 
 
 
 

https://epapir.gov.hu/
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Ügymenet:  
1. A kérelem vizsgálata. 
2. A kérelemmel érintett szállítmány, szállító jármű esetleges helyszíni szemléje, 

szükség szerint hiánypótlás. 
3. A tényállás tisztázása és a bizonyítvány kiadása. 

 
Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:  

 A szállítmány jellegétől, illetve a célországtól függő, az aktuális helyzetnek 
megfelelően folyamatosan frissülő specifikus jogszabályok, szerződések, 
amelyek az indító hatóságtól esetenként beszerezhetők. 

 Ákr. 
 

 
Ügyintézéshez használt, letölthető nyomtatvány: Van (hatósági állatorvos 
segítségével). 
 
Igénybe vehető elektronikus program: nincs 
 
Az ügyfél tájékoztatása az Ákr. alapján történik. 
 
 
Állatszállító jármű engedélyezése 
 
Hatáskörrel rendelkező szervezet: Pest Megyei Kormányhivatal élelmiszerlánc-
biztonsági és állategészségügyi hatáskörrel rendelkező járási hivatalai 
 
Illetékesség: Az ügyfél lakóhelye, tartózkodási helye szerinti illetékes élelmiszerlánc-
biztonsági és állategészségügyi hatáskörrel rendelkező járási hivatal. 
 
Kérelem tartalmi elemei: 

1. Az állat szállító jármű tulajdonosának/üzemben tartójának adatai, 
2. az állat szállító jármű adatai, 
3. a tervezett állat szállítási tevékenység maximális időtartamára, távolságára, 

belföldi, vagy nemzetközi irányára vonatkozó információ. 
 
Becsatolandó irat:  
-  A jármű forgalmi engedélyének másolata, 
-  a jármű rakodására, tisztítására vonatkozó higiéniai eljárásrend, 
-  nagy távolságra történő szállítás esetén az állatok etetésére, itatására vonatkozó 
eljárásrend. 
 
Igazgatásszolgáltatási díj: Az eljárás illeték- és díjmentes. 
 
Ügyintézési határidő: 60  nap 
 
Eljárás megindításának módja: Postai úton, elektronikus úton 
(https://epapir.gov.hu/), vagy az illetékes Járási Hivatal Élelmiszerbiztonsági és 
Állategészségügyi Osztályán személyesen. 
 
Eljárási szabályok: Gépjárművön történő élőállat-szállításra csak speciálisan erre a 
célra kialakított, megfelelő műszaki állapotban lévő és engedéllyel rendelkező 
szállítóeszköz használható. 
A nyilvántartásba vételi és engedélyezési eljárás kérelemre indul. A járási hivatal 
eljárása során a jogszabályokban foglalt feltételek teljesülése esetén nyilvántartásba 
veszi és engedélyezi a járművet a használatra, erről határozatot hoz. Az állati szállító 
jármű csak ennek birtokában üzemeltethető. 
A még nem jogerős határozatban foglalt döntés ellen a döntésben részletezett 
tájékoztatás szerint fellebbezés nyújtható be. 

https://epapir.gov.hu/
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Nem kell engedélyezni az állatszállításra használt járművet, ha: 
-         az állattartó saját gazdasági haszonállatát vagy kedvtelésből tartott állatát 
telephelyről másik telephelyre, vagy szezonális legeltetés céljából saját járművével 
50km-es távolságon belül szállítja, 
-         az állattartó tartósan megjelölt, regisztrált lovát saját járművel nem vágási 
célból lóútlevéllel együtt szállítja, 
-         az állatokat nem gazdasági tevékenységgel összefüggően szállítják, illetve az 
állatorvos szakvéleménye alapján, közvetlenül az állatorvosi rendelőkbe vagy 
állatklinikákra, illetve onnan elszállítják. 
Az állatszállítás során ezekben az ezekben is be kell tartani az állatvédelmi 
jogszabályok előírásait. 
 
Ügymenet:  

1. A kérelem vizsgálata. 
2. Helyszíni szemle során az állatszállító jármű alkalmasságának vizsgálata. 
3. Tényállás tisztázása, esetleges hiánypótlás. 
4. Az állatszállító jármű nyilvántartásba vétele, engedély kiadása. 

 
Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

 Az állatoknak a szállítás és a kapcsolódó műveletek közbeni védelméről, 
valamint a 64/432/EGK és a 93/119/EK irányelv és a 1255/97/EK rendelete 
módosításáról szóló Európai Tanács 2005/1/EK rendelet. 

 Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény. 
 Ákr. 

 
Ügyintézéshez használt, letölthető nyomtatvány: nincs 
 
Igénybe vehető elektronikus program: nincs 
 
Az ügyfél tájékoztatása az Ákr. alapján történik. 
 
Állattartó telepek import karantén telepi minősítése, engedélyezése (idegen 
állományból származó állatok fogadására kialakított elkülönítő karantén) 
 
Hatáskörrel rendelkező szervezet: Pest Megyei Kormányhivatal élelmiszerlánc-
biztonsági és állategészségügyi hatáskörrel rendelkező járási hivatalai 
 
Illetékesség: Az ügyfél lakóhelye, tartózkodási helye szerinti illetékes élelmiszerlánc-
biztonsági és állategészségügyi hatáskörrel rendelkező járási hivatal. 
 
Kérelem tartalmi elemei: 

1. Az állattartó telep üzemeltetőjének adatai, 
2. az állattartó telep adatai, 
3. a karanténozni kívánt állatállomány adata. 

 
Becsatolandó irat: nincs 
 
Igazgatásszolgáltatási díj: Az eljárás illeték- és díjmentes. 
 
Ügyintézési határidő: 60 nap 
 
Eljárás megindításának módja: Postai úton, elektronikus úton 
(https://epapir.gov.hu/), vagy az illetékes Járási Hivatal Élelmiszerbiztonsági és 
Állategészségügyi Osztályán személyesen. 
 
Eljárási szabályok: A külföldről (Európai Unió, vagy harmadik ország) származó 
állatok továbbtartási szándékú hazai állattartó telepre történő beszállítása csak 
hatóság által engedélyezett import célú karantén telepre lehetséges. Az állattartó 

https://epapir.gov.hu/
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telepet erre a célra engedélyeztetni kell. Az engedélyezési eljárás során a hatóság 
helyszíni szemle alkalmával vizsgálja az állattartó telep, illetve létesítmény megfelelő 
izoláltságát, személyi, tárgyi feltételeinek alkalmasságát. Az állattartó telep 
megfelelőség esetén import célú karantén telep minősítést kap, erről a hatóság 
határozatot hoz. Az import célú karantén teleppé minősítést a hatóság az országos 
adatbázisban rögzíti. 
A még nem jogerős határozatban foglalt döntés ellen a döntésben részletezett 
tájékoztatás szerint fellebbezés nyújtható be. 
Az állattartó telepre csak ennek a határozatnak a birtokában, az adott állatállományra 
vonatkozó beszállítási engedély megszerzése után lehet külföldi állatállományt 
beszállítani karanténozás céljából. 
 
Ügymenet:  

1. A kérelem vizsgálata. 
2. A hatósági állatorvos helyszíni vizsgálat során ellenőrzi az adatlapban 

foglaltakat. 
3. A tényállás tisztázása esetleges hiánypótlás. 
4. A telep import célú karantén minősítésére határozat. 

 
Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

 41/1997. (V. 28.) FM rendelet az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról. 
 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel 

kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről. 
 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről. 
 Ákr. 

 
Ügyintézéshez használt, letölthető nyomtatvány: nincs 
 
Igénybe vehető elektronikus program: nincs 
 
Az ügyfél tájékoztatása az Ákr. alapján történik. 
 
Baromfiállományok szalmonella mentességének hatósági igazolása 
 
Hatáskörrel rendelkező szervezet: Pest Megyei Kormányhivatal élelmiszerlánc-
biztonsági és állategészségügyi hatáskörrel rendelkező járási hivatalai 
 
Illetékesség: A baromfitartó létesítmény helye szerinti illetékes élelmiszerlánc-
biztonsági és állategészségügyi hatáskörrel rendelkező járási hivatal. 
 
Kérelem tartalmi elemei: 

1. baromfitartó neve, lakcíme, 
2. a baromfitartó létesítmény adatai, 
3. a baromfiállomány betelepítésének időpontja, 
4. a légterenként betelepített baromfiállomány létszáma. 

 
Becsatolandó irat:  
A kérelmezett állattartó légterekben elvégzett szalmonella baktérium jelenlétének 
kimutatására irányuló vizsgálat negatív eredményét alátámasztó vizsgálati 
jegyzőkönyve, vagy laboratóriumi eredményközlő jegyzőkönyve, vagy ezek 
másolata. 
-   Amennyiben csillós szalmonella törzs jelenlétét állapította meg a laboratóriumi 
vizsgálat, és Salmonella Enteritidis, illetve Salmonella Typhimurium jelenlétét 
nem tudta a vizsgálat gyorsteszttel kizárni, a kimutatott szalmonella törzs, vagy 
törzsek tipizálásának laboratóriumi eredményközlő jegyzőkönyve, vagy ennek 
másolata. 
 
Igazgatásszolgáltatási díj: Az eljárás illeték- és díjmentes. 



20 
 

 
Ügyintézési határidő: 8 nap 
 
Eljárás megindításának módja: Postai úton, elektronikus úton 
(https://epapir.gov.hu/), vagy az illetékes Járási Hivatal Élelmiszerbiztonsági és 
Állategészségügyi Osztályán személyesen. 
 
Eljárási szabályok: A Szalmonellózis elleni védekezés Nemzeti Programjában részt 
vevő állományokat és keltetőket a járási állategészségügyi hivatal Salmonella 
Enteritidis és Salmonella Typhimurium vonatkozásában mentesnek minősítheti. A 
vállalkozó kérelmére az igazolás valamennyi/más szerotípus(ok)ra is kiterjeszthető, 
amennyiben azok jelenlétét a laboratórium vizsgálata kizárta. A minősítést a 
vállalkozónak kell kérelmeznie az állomány helye szerint illetékes járási 
állategészségügyi hivatalnál. 
A mentességről szóló hatósági bizonyítványt a laboratóriumi vizsgálat 
eredményközlő jegyzőkönyve alapján a járási hivatal élelmiszerlánc-felügyeleti és 
állategészségügyi osztálya adja ki. 
 
Ügymenet:  

1. A kérelem vizsgálata. 
2. A tényállás tisztázása, esetleges hiánypótlás. 
3. A szalmonella mentességről, vagy a Salmonella Enteritidis és Salmonella 

Typhimurium mentességről szóló hatósági bizonyítvány kiadása. 
 
Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről. 
 Ákr. 
 180/2009. (XII. 29.) FVM rendelet a szalmonellózis elleni védekezés egyes 

szabályairól. 
 
Ügyintézéshez használt, letölthető nyomtatvány: nincs 
 
Igénybe vehető elektronikus program: nincs 
 
Az ügyfél tájékoztatása az Ákr. alapján történik. 
 
Baromfi Szalmonellózis elleni védekezés Nemzeti Programjába történő 
bejelentkezés nyilvántartásba vétele 
 
Hatáskörrel rendelkező szervezet: Pest Megyei Kormányhivatal élelmiszerlánc-
biztonsági és állategészségügyi hatáskörrel rendelkező járási hivatalai 
 
Illetékesség: A telephely szerinti illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és 
állategészségügyi hatáskörrel rendelkező járási hivatal. 
 
Kérelem tartalmi elemei: 

1. Az állattartó telep üzemeltetőjének adatai, 
2. az állattartó telep adatai, 
3. a baromfi állatállomány hasznosítási iránya. 

 
Becsatolandó irat: Járványügyi intézkedési terv 
 
Igazgatásszolgáltatási díj: Az eljárás illeték- és díjmentes. 
 
Ügyintézési határidő: 8 nap 
 

https://epapir.gov.hu/
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Eljárás megindításának módja: Postai úton, elektronikus úton 
(https://epapir.gov.hu/), vagy az illetékes Járási Hivatal Élelmiszerbiztonsági és 
Állategészségügyi Osztályán személyesen. 
 
Eljárási szabályok: A járványügyi intézkedési tervet a járványvédelem általános 
szabályai, a jó higiéniai gyakorlat és a vonatkozó hazai és uniós jogi aktusok szerint 
kell kidolgozni. 
A tervnek tartalmaznia kell legalább az új állomány betelepítésekor, illetve az új 
keltetőtojások keltetőbe helyezésekor elvégzendő megelőző intézkedések (pl. 
takarítás, fertőtlenítés stb.) körét, a rendszeres kártevőirtási tervet és az általános 
járványügyi higiéniai intézkedések körét (pl. személyi higiéniai szabályok, az 
állatforgalommal kapcsolatos higiéniai feltételek, az állati eredetű melléktermék 
kezelésének szabályai, az állatgyógyászati készítmények alkalmazásának szabályai, 
az ivóvíz- és takarmányhigiéniai szabályok, saját takarmánykeverő üzem esetén 
külön kitérve a gazdaságon belüli takarmányhigiéniai intézkedésekre). 
A járványügyi intézkedési tervnek tartalmaznia kell a szalmonellózis felderítésére 
szolgáló vizsgálati programot is (mintavételi terv). 
A Szalmonellózis elleni védekezés Nemzeti Programjában a védekezés kötelező: 
a) valamennyi tenyészpulyka-állományban, 
b) a legalább 250 egyedből álló házityúk tenyészállományban, 
c) a legalább 50 egyedből álló házityúk tojóállományban 
d) valamennyi házityúk brojler- és hízópulyka-állományban, a regisztrált kistermelők 
állományai kivételével. 
 
A védekezés önkéntes: 
a) a keltetőüzemet üzemeltető vállalkozók részére, 
b) a 250 egyednél kevesebb egyedből álló házityúk tenyészállományban, 
c) az 50 egyednél kevesebb egyedből álló házityúk tojóállományban, 
d) a fentieken kívüli állatfajok, állományok, illetve hasznosítási irányok 
vonatkozásában 
 
A védekezésre kötelezett, illetve a védekezést önkéntesen vállaló vállalkozónak a 
baromfiállomány, illetve keltetőüzem magánállatorvosi felügyeletét ellátó állatorvos 
által ellenjegyzett járványügyi intézkedési terv benyújtásával kell a nemzeti 
ellenőrzési programokban való részvételre jelentkeznie a telephelye szerint illetékes 
járási állategészségügyi hivatalnál, amely a vállalkozókat nyilvántartásba veszi, erről 
határozatot hoz. A még nem jogerős határozatban foglalt döntés ellen a 
határozatban részletezett tájékoztatás szerint fellebbezés nyújtható be. 
A járványügyi intézkedési tervet a járási állategészségügyi hivatalhoz kell benyújtani, 
házityúk tenyész- és tojóállomány esetében minden betelepítéskor, házityúk brojler-
állomány és hízópulyka-állomány esetében az adott év első termelési ciklusába 
tartozó állomány betelepítésekor. 
 
Ügymenet:   

1. A kérelem vizsgálata. 
2. A vállalkozás nyilvántartásba vétele-határozat hozatal. 
3. A járványügyi intézkedési terv értékelése, és annak elfogadásáról vagy 

elutasításáról határozati döntés. 
Amennyiben az értékelés során a járási állategészségügyi hivatal a tervet 
elégtelennek ítéli, 30 napos határidő megjelölése mellett annak módosítására szólítja 
fel a vállalkozót. 
 
Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről. 
 Ákr. 
 180/2009. (XII. 29.) FVM rendelet a szalmonellózis elleni védekezés egyes 

szabályairól. 
 

https://epapir.gov.hu/
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Ügyintézéshez használt, letölthető nyomtatvány: nincs 
 
Igénybe vehető elektronikus program: nincs 
 
Az ügyfél tájékoztatása az Ákr. alapján történik. 
 
Baromfitartás állatjóléti támogatásához hatósági állatorvosi igazolás 
 
Hatáskörrel rendelkező szervezet: Pest Megyei Kormányhivatal élelmiszerlánc-
biztonsági és állategészségügyi hatáskörrel rendelkező járási hivatalai 
 
Illetékesség: Az ügyfél lakóhelye, tartózkodási helye szerinti illetékes élelmiszerlánc-
biztonsági és állategészségügyi hatáskörrel rendelkező járási hivatal. 
 
Kérelem tartalmi elemei: 

1. állattartó adatai, 
2. állattartási hely címe, tenyészet száma. 

 
Becsatolandó irat: Ellátó állatorvos nyilatkozata az állattartó hely hazai és 
közösségi állategészségügyi, állatjóléti és állatok jelöléséről szóló jogszabályban 
foglaltaknak való megfelelésről, valamint arról, hogy az állattartó minden 
nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tesz. 
 
Igazgatásszolgáltatási díj: Az eljárás illeték- és díjmentes. 
 
Ügyintézési határidő: 8 nap 
 
Eljárás megindításának módja: Postai úton, elektronikus úton 
(https://epapir.gov.hu/), vagy az illetékes Járási Hivatal Élelmiszerbiztonsági és 
Állategészségügyi Osztályán személyesen. 
 
Eljárási szabályok: Az baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások 
igényléséhez hatósági igazolással szükséges igazolni, hogy az állattartó 
tevékenysége megfelel a hazai és közösségi állategészségügyi, állatjóléti 
foglaltaknak, az állattartó eleget tesz minden nyilvántartási és adatszolgáltatási 
kötelezettségének. A támogatás jogosultságához szükséges feltételek meglétét az 
állattartás körülményeit ismerő ellátó állatorvos nyilatkozata, valamint a becsatolt 
dokumentumok alapján igazolja a hatóság. 
 
Ügymenet:  

1. A kérelem vizsgálata. 
2. A tényállás tisztázása, esetleges hiánypótlás. 
3. A hatósági állatorvosi igazolás kiadása. 

 
Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet a baromfi ágazatban igénybe vehető 
állatjóléti támogatások feltételeiről. 

 Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény. 
 Ákr. 

 
Ügyintézéshez használt, letölthető nyomtatvány: Ellátó állatorvos nyilatkozat 
 
Igénybe vehető elektronikus program: nincs 
 
Az ügyfél tájékoztatása az Ákr. alapján történik. 
 

https://epapir.gov.hu/
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Egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos 
támogatások igényléséhez szükséges hatósági igazolás 
 
Hatáskörrel rendelkező szervezet: Pest Megyei Kormányhivatal élelmiszerlánc-
biztonsági és állategészségügyi hatáskörrel rendelkező járási hivatalai 
 
Illetékesség: Az ügyfél lakóhelye, tartózkodási helye szerinti illetékes élelmiszerlánc-
biztonsági és állategészségügyi hatáskörrel rendelkező járási hivatal. 
 
Kérelem tartalmi elemei: 

1. állattartó adatai, 
2. állattartási hely címe, tenyészet száma, 
3. tartott állatfaj. 

 
Becsatolandó irat: Ellátó állatorvos nyilatkozata az állattartó hely hazai és 
közösségi állategészségügyi, állatjóléti és állatok jelöléséről szóló jogszabályban 
foglaltaknak való megfelelésről, valamint arról, hogy az állattartó minden 
nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tesz. A kötelezően 
elvégzendő vizsgálatok vizsgálati eredményei. 
Igazgatásszolgáltatási díj: Az eljárás illeték- és díjmentes. 
 
Ügyintézési határidő: 8 nap 
 
Eljárás megindításának módja: Postai úton, elektronikus úton 
(https://epapir.gov.hu/), vagy az illetékes Járási Hivatal Élelmiszerbiztonsági és 
Állategészségügyi Osztályán személyesen. 
 
Eljárási szabályok: Az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével 
kapcsolatos támogatások igényléséhez hatósági igazolással szükséges igazolni, 
hogy az állattartó tevékenysége megfelel a hazai és közösségi állategészségügyi, 
állatjóléti, valamint az állatok jelöléséről szóló jogszabályban foglaltaknak, az 
állattartó eleget tesz minden nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségének. A 
támogatás jogosultságához szükséges feltételek meglétét az állattartás körülményeit 
ismerő ellátó állatorvos nyilatkozata alapján igazolja a hatóság. 
 
Ügymenet:  

1. A kérelem vizsgálata. 
2. A tényállás tisztázása, esetleges hiánypótlás. 
3. Hatósági állatorvosi igazolás kiadása. 

 
Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet az egyes állatbetegségek megelőzésével, 
illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének 
rendjéről. 

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

 
Ügyintézéshez használt, letölthető nyomtatvány:  
Ellátó állatorvos nyilatkozat 
Jóváhagyási kérelem -148/2007. (XII.8.) FVM rendelet 
 
Igénybe vehető elektronikus program: nincs 
 
Az ügyfél tájékoztatása az Ákr. alapján történik. 
 

https://epapir.gov.hu/
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Előzetes hatósági szakvélemény állatok megfelelő biztonságos elhelyezéséhez, 
szökésük megakadályozásához, szükséges építési kötelezési eljáráshoz 
 
Hatáskörrel rendelkező szervezet: Pest Megyei Kormányhivatal élelmiszerlánc-
biztonsági és állategészségügyi hatáskörrel rendelkező járási hivatalai 
 
Illetékesség: Az ügyfél lakóhelye, tartózkodási helye szerinti illetékes élelmiszerlánc-
biztonsági és állategészségügyi hatáskörrel rendelkező járási hivatal. 
 
Kérelem tartalmi elemei: 

1. állattartó adatai, 
2. az elhelyezni kívánt állatra/állatokra vonatkozó információ. 

 
Becsatolandó irat: Az állatok elhelyezésére szolgáló építmény, építési 
tervdokumentációja. 
Igazgatásszolgáltatási díj: Az eljárás illeték- és díjmentes. 
 
Ügyintézési határidő: 60 nap 
 
Eljárás megindításának módja: Postai úton, elektronikus úton 
(https://epapir.gov.hu/), vagy az illetékes Járási Hivatal Élelmiszerbiztonsági és 
Állategészségügyi Osztályán személyesen. 
 
Eljárási szabályok: Az állattartáshoz olyan állattartó épületet, telepet, karámot, stb. 
(a továbbiakban: állattartó létesítmény) kell létesíteni, továbbá olyan állattenyésztési, 
állattartási technológiát (a továbbiakban: technológia) kell alkalmazni, amely lehetővé 
teszi az állatok fertőzésmentes, egészséges környezetben való tartását és biztosítja, 
hogy az állati termék közvetlenül emberi fogyasztásra vagy élelmiszer-előállításra 
alkalmas legyen. Az állattartó létesítményre vonatkozó előírásokat 41/1997. (V. 28.) 
FM rendelet 1. sz. függeléke tartalmazza. 
Az állatok tartása az emberek, az állatok egészségét nem veszélyeztetheti, a 
környezetet nem károsíthatja. 
Az Ákr. alapján az engedélyezési eljárás során az ügyfél kérelmére a szakhatósági 
állásfoglalás előzetesen is kiadható. 
 
Ügymenet:  

1. A kérelem vizsgálata. 
2. Szükség szerint helyszíni szemle megtartása. 
3. Tényállás tisztázása, esetleges hiánypótlás. 
4. Előzetes hatósági szakvélemény kiadása. 

 
Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

 1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és kíméletéről. 
 41/1997. (V. 28.) FM rendelet az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról. 
 Ákr. 

 
Ügyintézéshez használt, letölthető nyomtatvány: nincs 
 
Igénybe vehető elektronikus program: nincs 
 
Az ügyfél tájékoztatása az Ákr. alapján történik. 
 

https://epapir.gov.hu/
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ENAR bejelentő és módosító lap hatósági igazolása 
 
Hatáskörrel rendelkező szervezet: Pest Megyei Kormányhivatal élelmiszerlánc-
biztonsági és állategészségügyi hatáskörrel rendelkező járási hivatalai 
 
Illetékesség: A tenyészet szerinti illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és 
állategészségügyi hatáskörrel rendelkező járási hivatal. 
 
Kérelem tartalmi elemei: tenyészet adatai 
 
Becsatolandó irat: 2011. sz. ENAR bejelentő és módosító lap (www.enar.hu) 
 
Igazgatásszolgáltatási díj: Az eljárás illeték- és díjmentes. 
 
Ügyintézési határidő: 8 nap 
 
Eljárás megindításának módja: Postai úton, elektronikus úton 
(https://epapir.gov.hu/), vagy az illetékes Járási Hivatal Élelmiszerbiztonsági és 
Állategészségügyi Osztályán személyesen. 
 
Eljárási szabályok: Az állattartó önállóan vagy a megyei körzeti kapcsolattartó 
állatorvoson keresztül a NÉBIH által rendszeresített formanyomtatványon, írásban 
benyújtott kérelemben jelenti be az Országos Adatbázishoz a szarvasmarha 
születését vagy EU-ból való beszállítását, módosítását, törlését az esemény 
bekövetkezését követő 20 napon belül. A 2011-es jelű űrlap az  egyed  tenyészetbe  
való  bekerülésének  bejelentésére  szolgál, a tartó vagy   a kapcsolattartó  - 
bizonyos esetekben a járási főállatorvos  vagy főfelügyelő ellenjegyzésével  -   ezen 
az űrlapon jelentheti be.  A késedelmes bejelentésnek tartalmaznia kell a járási 
főállatorvos ellenjegyzését vagy főfelügyelő ellenjegyzését az alábbi esetekben: 

- ha a születés és a bejelentése között több, mint 8 hónap telt el. 
 
Ügymenet:  

1. A kérelem vizsgálata. 
2. Szükség szerint helyszíni szemle megtartása. 
3. Igazolás kiadása. 

 
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. 

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

 
Ügyintézéshez használt, letölthető nyomtatvány: 2011. sz. ENAR bejelentő és 
módosító lap (www.enar.hu) 
 
Igénybe vehető elektronikus program: nincs 
 
Az ügyfél tájékoztatása az Ákr. alapján történik. 
 

http://www.enar.hu/
https://epapir.gov.hu/
http://www.enar.hu/


26 
 

 
Etethetőségi, felhasználhatósági vagy minőségmegőrzési idő lejárta után a 
takarmány forgalomba hozatalának engedélyezése 
 
Hatáskörrel rendelkező szervezet: Pest Megyei Kormányhivatal élelmiszerlánc-
biztonsági és állategészségügyi hatáskörrel rendelkező járási hivatalai 
 
Illetékesség: A takarmány forgalmazásának helye szerinti illetékes élelmiszerlánc-
biztonsági és állategészségügyi hatáskörrel rendelkező járási hivatal. 
 
Kérelem tartalmi elemei: 

1. Etethetőségi, felhasználhatósági vagy minőségmegőrzési idő lejárta után a 
takarmány tulajdonosának adatai, 

2. etethetőségi, felhasználhatósági vagy minőségmegőrzési idő lejárta után a 
takarmányra vonatkozó információ. 

 
Becsatolandó irat:  
Takarmányozási célú felhasználási szándékra vonatkozó írásbeli nyilatkozat az 
alábbi tartalommal: 

1. a bejelentő nevét és telephelyét, 
2. a lejárt takarmány tárolási helyét, 
3. a lejárt takarmány nevét és tömegét (mennyiségét), 
4. a lejárt takarmány előállításának idejét, helyét vagy a jelölésért felelős 

személy nevét, címét, 
5. a lejárt takarmány eltarthatósági idejének lejárati időpontját, 
6. a kérelmezett minőség megőrzési idő, és a felhasználás tervezete. 

 
Igazgatásszolgáltatási díj: Etethetőségi, felhasználhatósági vagy minőség 
megőrzési idő lejárta után a takarmány forgalomba hozatalának engedélyezése: 
20.000,- Ft 
 
Ügyintézési határidő: 30 nap 
 
Eljárás megindításának módja: Postai úton, elektronikus úton 
(https://epapir.gov.hu/), vagy az illetékes Járási Hivatal Élelmiszerbiztonsági és 
Állategészségügyi Osztályán személyesen. 
 
Eljárási szabályok: A takarmány eltarthatósági idejének lejártakor (a továbbiakban: 
lejárt takarmány) a tulajdonosa vagy forgalomba hozója takarmányozási célú 
felhasználás szándéka esetén köteles a lejárt takarmánytételt a járási 
állategészségügyi hivatalnak írásbeli nyilatkozatban bejelenteni. 
A bejelentett lejárt takarmány további forgalmazásához és felhasználásához a Járási 
Hivatal engedélye szükséges. A Járási Hivatal intézkedéséig a lejárt takarmány 
bejelentőjének biztosítania kell, hogy az ilyen takarmányt ne hozzák forgalomba, 
illetve ne használják fel. A rendelkezésére álló adatok, a helyszíni szemle 
tapasztalatai, illetve a szükséges vizsgálatok alapján a Járási Hivatal a lejárt 
takarmány felhasználhatóságáról a bejelentés időpontjától számított tizenöt napon 
belül – amennyiben laboratóriumi vizsgálat is szükséges, harminc napon belül – dönt. 
 
Ügymenet:  

1. A kérelem vizsgálata. 
2. Helyszíni szemle lefolytatása. 
3. Szükség esetén laboratóriumi vizsgálat elrendelése. 
4. A tényállás tisztázása esetleges hiánypótlás. 
5. Hatósági engedély kiadása/megtagadása a további forgalmazáshoz. 

 
 
 

https://epapir.gov.hu/
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Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 
 65/2012. (VII. 4.) VM rendelet a takarmányok előállításának, forgalomba 

hozatalának és felhasználásának egyes szabályairól. 
 Ákr. 
 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. 

 
Ügyintézéshez használt, letölthető nyomtatvány: nincs 
 
Igénybe vehető elektronikus program: nincs 
 
Az ügyfél tájékoztatása az Ákr. alapján történik. 
 
Élelmiszerforgalmazással kapcsolatos alkalmi rendezvény bejelentése 
 
Hatáskörrel rendelkező szervezet: Pest Megyei Kormányhivatal élelmiszerlánc-
biztonsági és állategészségügyi hatáskörrel rendelkező járási hivatalai 
 
Illetékesség: A rendezvény helye szerinti illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és 
állategészségügyi hatáskörrel rendelkező  járási hivatal 
 
Kérelem tartalmi elemei: 
Kérelem tartalmi elemei: 

1. A rendezvény felelős szervezőjének adatai (neve, címe, adószáma, vagy 
adóazonosítója, elérhetősége), 

2. a rendezvény tervezett helyszíne, 
3. a rendezvény időpontja, nyitvatartási ideje, 
4. a rendezvényen résztvevő élelmiszerforgalmazókról vezetendő nyilvántartás 

felelősének neve elérhetősége, 
5. az élelmiszerforgalmazók tervezett száma, 
6. tervezett élelmiszer- és ital kínálat, 
7. várható látogatók becsült létszáma, 
8. a rendezvény környezetének jellemzői. 

 
Becsatolandó irat: kérelem nyomtatvány  
 
Igazgatásszolgáltatási díj: Az eljárás illeték- és díjmentes. 
 
Ügyintézési határidő: 8 nap 
 
Eljárás megindításának módja: Postai úton, elektronikus úton 
(https://epapir.gov.hu/), vagy az illetékes Járási Hivatal Élelmiszerbiztonsági és 
Állategészségügyi Osztályán személyesen. 
 
Eljárási szabályok: A bejelentett élelmiszerforgalmazással kapcsolatos alkalmi 
rendezvényt az illetékes járási hivatal nyilvántartásba veszi, amiről a rendezvény 
felelős szervezője a bejelentésének egy hitelesített másolatával együtt értesítést kap. 
A hatóság a bejelentett rendezvényen élelmiszerbiztonsági ellenőrzéseket végezhet. 
A rendezvényszervező felelős azért, hogy az általa szervezett és bejelentett 
rendezvényen csak olyan élelmiszerforgalmazó vállalkozások, élelmiszer kistermelők 
vehetnek részt, akik a rendezvényen folytatott tevékenységhez engedéllyel 
rendelkeznek. A rendezvényen folytatott tevékenység élelmiszerbiztonsági, 
élelmiszerhigiéniai feltételeiért az azt végző élelmiszervállalkozó a felelős. 
 
 
 

https://epapir.gov.hu/
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Ügymenet:  
1. A kérelem vizsgálata. 
2. A bejelentett rendezvény nyilvántartásba vétele. 

 
Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

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

 Ákr. 
 
Ügyintézéshez használt, letölthető nyomtatvány: Alkalmi rendezvény bejelentése 
nyomtatvány 
 
Igénybe vehető elektronikus program: nincs 
 
Az ügyfél tájékoztatása az Ákr. alapján történik. 
 
Élelmiszer kistermelői tevékenység bejelentése, nyilvántartásba vétele/ 
változás bejelentése 
 
Hatáskörrel rendelkező szervezet: Pest Megyei Kormányhivatal élelmiszerlánc-
biztonsági és állategészségügyi hatáskörrel rendelkező járási hivatalai 
 
Illetékesség: Az ügyfél tevékenységének végzése helye szerinti illetékes 
élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörrel rendelkező járási hivatal. 
 
Kérelem tartalmi elemei: 

1. a kistermelő neve, címe, elérhetősége. 
2. a gazdaság vagy élelmiszer-előállítás helye. 
3. értékesíteni kívánt élelmiszer megnevezése 
4. tenyészetkód 

 
Becsatolandó irat: nincs 
 
Igazgatásszolgáltatási díj: Az eljárás illeték- és díjmentes. 
 
Ügyintézési határidő: nem állati eredetű alaptermék, élelmiszer: sommás eljárás, 8 
nap 
állati eredetű alaptermék, élelmiszer: 60 nap 
 
Eljárás megindításának módja: Postai úton, elektronikus úton 
(https://epapir.gov.hu/), vagy az illetékes Járási Hivatal Élelmiszerbiztonsági és 
Állategészségügyi Osztályán személyesen. 
 
Eljárási szabályok: Élelmiszer kistermelői tevékenység folytatására csak 
ügyfélképességgel rendelkező természetes személy regisztrálható. A becsatolt 
dokumentumban foglaltak alapján amennyiben nem merül fel kizáró ok, a hatóság a 
kistermelői élelmiszer előállító tevékenységét nyilvántartásba veszi, regisztrációs 
számmal látja el (a megyei hivatal által koordinálva), és erről egyszerűsített 
határozatot állit ki. Abban az esetben, ha a bejelentett élelmiszer előállító 
tevékenység kizárólag a kistermelő által összegyűjtött, betakarított vadon termő 
alaptermék, valamint kizárólag növény eredetű feldolgozott élelmiszer előállítására 
és értékesítésére, továbbá falusi vendégasztal üzemeltetésére vonatkozik, a 
regisztrációt követően az élelmiszer kistermelői tevékenység megkezdhető. 
A határozatnak minősülő még nem jogerős regisztrációról szóló értesítésben foglalt 
döntés ellen a határozatban részletezett tájékoztatás szerint fellebbezés nyújtható 
be. 
Amennyiben állati eredetű alapterméket, vagy állati eredetű alaptermékből előállított 
feldolgozatlan, vagy feldolgozott élelmiszert kíván előállítani, értékesíteni, a 

https://epapir.gov.hu/
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tevékenység megkezdéséhez hatósági állatorvosi bizonyítvány szükséges. A 
hatósági állatorvosi bizonyítványt az élelmiszer előállítás helye szerint illetékes 
hatósági állatorvos megfelelő eredményű helyszíni vizsgálat után adja ki és évente 
az ügyfél kérelmére megújítandó. 
A kistermelő személyét/ tevékenységet érintő változásokat be kell jelenteni az 
illetékes járási hivatalnál, a nyilvántartásban történő átvezetés céljából.  
 
Ügymenet:  

1. A kérelem vizsgálata. 
2. Alkalmasság esetén regisztrációba vétel. 
3. Állati eredetű alaptermék, alaptermékből előállított feldolgozott, vagy 

feldolgozatlan termék előállítása esetén kérelemmel érintett terület helyszíni 
szemléje, szükség szerint hiánypótlás. 

4. A tényállás tisztázása és hatósági állatorvosi bizonyítvány kiadása. 
 
Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:  

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

 Ákr. 
 
Ügyintézéshez használt, letölthető nyomtatvány: nincs 
 
Igénybe vehető elektronikus program: nincs 
 
Az ügyfél tájékoztatása az Ákr. alapján történik. 
 
Élelmiszer kistermelői tevékenységhez szükséges hatósági állatorvosi 
bizonyítvány meghosszabbítása 
 
Hatáskörrel rendelkező szervezet: Pest Megyei Kormányhivatal élelmiszerlánc-
biztonsági és állategészségügyi hatáskörrel rendelkező járási hivatalai 
 
Illetékesség: Az ügyfél állattartásra szolgáló telephelye szerinti illetékes 
élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörrel rendelkező járási hivatal. 
 
Kérelem tartalmi elemei: 

1. A kistermelő neve, címe, elérhetősége, regisztrációs száma, 
2. a gazdaság vagy élelmiszer-előállítás helye. 

 
Becsatolandó irat:  
Sertéshús, vagy sertéshúsból készült feldolgozott termékek esetében: 

 egy évnél nem régebbi negatív vérvizsgálati laboratóriumi eredményközlő 
vagy annak másolata brucellózis, 

 egy évnél nem régebbi negatív vérvizsgálati laboratóriumi eredményközlő 
vagy annak másolata PRRS (a megyei monitoring terv függvényében), 

 valamint egy évnél nem régebbi negatív vérvizsgálati laboratóriumi 
eredményközlő vagy annak másolata Aujeszky-betegség vizsgálatokról. 

Szarvasmarha nyerstej, tejtermék szarvasmarha hús vagy húsából készült 
feldolgozott termékek esetében: 

 egy évnél nem régebbi negatív vérvizsgálati laboratóriumi eredményközlő 
vagy annak másolata brucellózis, 

 három évnél nem régebbi negatív vérvizsgálati laboratóriumi eredményközlő 
vagy annak másolata szarvasmarha leukózis (BLV), 

 valamint egy évnél nem régebbi TBC mentességet igazoló dokumentum. 
Juh és/vagy kecske nyerstej, tejtermék, hús vagy húsból készült feldolgozott 
termékek esetében 

 egy évnél nem régebbi negatív vérvizsgálati laboratóriumi eredményközlő 
vagy annak másolata brucellózis betegség vizsgálatáról, 
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 valamint egy évnél nem régebbi TBC mentességet igazoló dokumentum. 
Amennyiben az élelmiszer-kistermelő csak hízlalásra vásárolt állatot tart 
tevékenysége folytatásához, a fenti laboratóriumi vizsgálatok helyett az utolsó egy 
évre vonatkozó beszállítások származási tenyészet által kiállított 
állománymentességet igazoló szállítási dokumentumait, vagy azok másolatait kell 
csatolnia a kérelemhez. 
- Az állati eredetű alap- és feldolgozott terméknél szükséges a tenyészkód előzetes 
megléte, mert ennek hiányában a regisztrációs szám nem adható ki. 
- A „Kérelem tartalmi elemei” résznél az előállítani kívánt alaptermék/élelmiszer 
megnevezését is rögzíteni szükséges. 
 
Igazgatásszolgáltatási díj: nincs 
 
Ügyintézési határidő: 60 nap 
 
Eljárás megindításának módja: Postai úton, elektronikus úton 
(https://epapir.gov.hu/), vagy az illetékes Járási Hivatal Élelmiszerbiztonsági és 
Állategészségügyi Osztályán személyesen. 
 
Eljárási szabályok: Az állatállomány kötelező mentesítési programokban történő 
részvételének igazolása után az élelmiszer kistermelői tevékenység folytatásához 
szükséges hatósági állatorvosi bizonyítvány további egy évre meghosszabbítható. 
 
Ügymenet:  

1. A kérelem vizsgálata. 
2. A tényállás tisztázása szükség szerint hiánypótlás. 
3. Hatósági állatorvosi bizonyítvány kiadása. 

 
Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

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

 65/2002. (VIII. 9.) FVM rendelet a gümőkór elleni védekezésről 
 30/2009. (III. 27.) FVM rendelet a sertésállományok Aujeszky-betegségtől való 

mentesítésének szabályairól és a mentesség fenntartásáról 
 3/2014. (I. 16.) VM rendelet a sertésállományoknak a sertés reprodukciós 

zavarokkal és légzőszervi tünetekkel járó szindrómájától való mentesítéséről 
 12/2008. (II. 14.) FVM rendelet az egyes Brucella fajok elleni védekezés 

részletes szabályairól 
 21/2002. (III. 20.) FVM rendelet a szarvasmarhák enzootikus leukózisától való 

mentesítés szabályairól 
 87/2012. (VIII. 27.) VM rendelet az élő állatok belföldi szállításának állat-

egészségügyi szabályairól 
 Ákr. 

 
Ügyintézéshez használt, letölthető nyomtatvány: nincs 
 
Igénybe vehető elektronikus program: nincs 
 
Az ügyfél tájékoztatása az Ákr. alapján történik. 
 
Élelmiszerszállító jármű alkalmasságának hatósági igazolása 
 
Hatáskörrel rendelkező szervezet: Pest Megyei Kormányhivatal élelmiszerlánc-
biztonsági és állategészségügyi hatáskörrel rendelkező járási hivatalai 
 
Illetékesség: A szállítójármű telephelye szerinti illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és 
állategészségügyi hatáskörrel rendelkező járási hivatal. 
 

https://epapir.gov.hu/
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Kérelem tartalmi elemei: 
1. Az élelmiszeripari vállalkozó adatai, 
2. az élelmiszerszállításra használt jármű adatai, 
3. az élelmiszerszállításra használt jármű telephelyének adatai, 
4. szállítani kívánt élelmiszerek megnevezése, szállítási hőmérsékleti igények 

megjelölésével, 
5. a jármű rakterének hűtésére vonatkozó nyilatkozat. 

 
Becsatolandó irat:  
- jármű forgalmi engedélyének másolata, 
 - a gépjármű rakodóterének, hőmérséklet szabályozásával, tisztántartásával, 
valamint a ki- és berakodásához szükséges személyi higiéniával kapcsolatos 
eljárásrend. 
 
Igazgatásszolgáltatási díj: Az eljárás illeték- és díjmentes. 
 
Ügyintézési határidő:60 nap  
 
Eljárás megindításának módja: Postai úton, elektronikus úton 
(https://epapir.gov.hu/), vagy az illetékes Járási Hivatal Élelmiszerbiztonsági és 
Állategészségügyi Osztályán személyesen. 
 
Eljárási szabályok: Azok az élelmiszer vállalkozások, amelyek élelmiszert erre a 
tevékenységre hatóság által alkalmasnak nyilvánított járművel kívánnak szállítani, 
erre irányuló kérelmet terjeszthetnek elő az illetékes járási hivataloknál. 
Az illetékes járási hivatal a kérelem és a csatolt dokumentumok, illetve a jármű 
helyszíni ellenőrzése alapján megállapítja az alkalmasságot, és erről hatósági 
bizonyítványt állít ki. A kiállított bizonyítvány határozatlan ideig, vagy visszavonásig 
érvényes. 
 
Ügymenet:  

1. A kérelem vizsgálata. 
2. A kérelemmel érintett szállító jármű helyszíni szemléje, szükség szerint 

hiánypótlás. 
3. A tényállás tisztázása és a bizonyítvány kiadása. 

 
Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

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

 
Ügyintézéshez használt, letölthető nyomtatvány: nincs 
 
Igénybe vehető elektronikus program: nincs 
 
Az ügyfél tájékoztatása a 2016. évi CL. törvény alapján történik. 
 
Élelmiszert előállító üzemekből származó takarmányként felhasználható 
melléktermékek felhasználásának eseti engedélyezése 
 
Hatáskörrel rendelkező szervezet: Pest Megyei Kormányhivatal élelmiszerlánc-
biztonsági és állategészségügyi hatáskörrel rendelkező járási hivatalai 
 
Illetékesség: Az élelmiszert előállító üzem telephelye szerinti illetékes 
élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörrel rendelkező járási hivatal. 
 
Kérelem tartalmi elemei: 

1. Élelmiszeripari vállalkozó adatai, 

https://epapir.gov.hu/
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2. a keletkezett és felhasználni kívánt melléktermék gyártási technológiájának 
leírása, 

3. a bejelentett tevékenységek felsorolása, 
4. a melléktermék felhasználásának helye és célja, 
5. a környezetet és az emberi és állati egészséget hátrányosan nem érintheti.  

 
Igazgatásszolgáltatási díj: Az eljárás illeték- és díjmentes. 
 
Ügyintézési határidő: 60 nap 
 
Eljárás megindításának módja: Postai úton, elektronikus úton 
(https://epapir.gov.hu/), vagy az illetékes Járási Hivatal Élelmiszerbiztonsági és 
Állategészségügyi Osztályán személyesen. 
 
Eljárási szabályok: Élelmiszer előállítás során keletkezett melléktermék további 
jogszerű felhasználása az élelmiszerlánc-biztonsági hatóság engedélyéhez kötött. 
Valamely anyagot vagy tárgyat, amely olyan előállítási folyamat során képződik, 
amelynek elsődleges célja nem az ilyen anyag vagy tárgy előállítása, a következő 
feltételek együttes teljesülése esetén mellékterméknek (nem hulladéknak) lehet 
tekinteni: 

1. további felhasználása biztosított, 
2. előállítását követően – a szokásos ipari gyakorlattól eltérő feldolgozás nélkül – 

közvetlenül felhasználható, 
3. az előállítási folyamat szerves részeként állítják elő, 
4. a környezetet és az emberi egészséget hátrányosan nem érinti, és 
5. további használata jogszerű, azaz meghatározott módon történő 

felhasználása tekintetében az anyag vagy tárgy megfelel a termékre, a 
környezet- és egészségvédelemre vonatkozó összes jogszabályi előírásnak. 

A hatóság a fentiek együttes vizsgálata után adja ki az erre irányuló engedélyt. A 
kiadott határozattal szemben közigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs. Az 
érdemi döntések felülvizsgálata jogszabálysértésre hivatkozással kérhető a Szegedi 
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól, a határozatot hozó elsőfokú hatóság elleni 
kereset indításával. 
 
Ügymenet:  

1. A kérelem vizsgálata. 
2. Szükség szerint helyszíni szemle megtartása. 
3. A tényállás tisztázása esetleges hiánypótlás. 
4. Engedély kiadása. 

 
Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:  

 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1069/2009/EK 
RENDELETE(2009. október 21.) 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). 

 56/1997. (VIII. 14.) FM-IKIM-NM együttes rendelet az élelmiszerek 
megsemmisítésének feltételeiről és módjáról. 

 Az élelmiszer-higiéniáról szóló, 2004. április 29-i 852/2004/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet. 

 Az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak 
megállapításáról szóló, 2004. április 29-i 853/2004/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet. 

  Ákr.  
 A takarmányok előállításának, forgalomba hozatalának és felhasználásának 

egyes szabályairól szóló 65/2012. (VII. 4.) VM rendelet 
 
Ügyintézéshez használt, letölthető nyomtatvány: nincs 

https://epapir.gov.hu/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/AUTO/?uri=celex:32009R1069
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/AUTO/?uri=celex:32009R1069
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/AUTO/?uri=celex:32009R1069
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/AUTO/?uri=celex:32009R1069
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/AUTO/?uri=celex:32009R1069
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Igénybe vehető elektronikus program: nincs 
 
Az ügyfél tájékoztatása az Ákr. alapján történik. 
 
Élőállat szállító járművek mosását szolgáló létesítmények engedélyezése 
 
Hatáskörrel rendelkező szervezet: Pest Megyei Kormányhivatal élelmiszerlánc-
biztonsági és állategészségügyi hatáskörrel rendelkező járási hivatalai 
 
Illetékesség: Az ügyfél lakóhelye, tartózkodási helye szerinti illetékes élelmiszerlánc-
biztonsági és állategészségügyi hatáskörrel rendelkező járási hivatal. 
 
Kérelem tartalmi elemei: 

1. A mosást végző létesítmény üzemeltetőjének adatai, 
2. a mosását végző létesítmény adatai. 

 
Becsatolandó irat:  
-        Technológiai leírás és folyamatábra, elrendezési rajz, 
-        közmű nyilatkozatokat, 
-        melléktermék és a hulladék kezelési és ártalmatlanítási terv. 
 
Igazgatásszolgáltatási díj: Az eljárás illeték- és díjmentes. 
 
Ügyintézési határidő: 60 nap 
 
Eljárás megindításának módja: Postai úton, elektronikus úton 
(https://epapir.gov.hu/), vagy az illetékes Járási Hivatal Élelmiszerbiztonsági és 
Állategészségügyi Osztályán személyesen. 
 
Eljárási szabályok: 
Állatszállításra használt szállítóeszközt az ahhoz tartozó felszerelési tárgyakkal 
együtt, minden szállítás után a kirakodás helyén vagy a legközelebbi, erre 
engedélyezett, nyilvántartott helyen tisztítani és fertőtleníteni kell. A tisztítást és 
fertőtlenítést könnyen mosható, vízzáró burkolattal és – zárt csatornába vagy 
gyűjtőaknába torkolló – levezető csatornával ellátott, erre a célra engedélyezett, 
illetve nyilvántartott helyen kell végrehajtani. Az élelmiszerláncról és hatósági 
felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 34.§ (1) bekezdés a) pontja alapján 
kiadott engedély jogosultjának helyén végezhető az élőállat szállító járművek 
tisztítása és fertőtlenítése. 
A járási hivatal eljárása során a jogszabályokban foglalt feltételek teljesülése esetén 
nyilvántartásba veszi és engedélyezi a létesítményt, erről határozatot hoz. 
 
Ügymenet:  

1. A kérelem vizsgálata. 
2. A hatóság helyszíni vizsgálat során ellenőrzi jogszabályokban foglalt feltételek 

meglétét. 
3. A tényállás tisztázása esetleges hiánypótlás. 
4. A nyilvántartási szám kiadása, erről határozathozatal. 

 
Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

 Az élő állatok belföldi szállításának állat-egészségügyi szabályairól szóló 
87/2012. (VIII. 27.) VM rendelet. 

 Az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V. 28.) FM 
rendelet. 

 A nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre és a belőlük 
származó termékekre vonatkozó egészségügyi szabályok megállapításáról és 

https://epapir.gov.hu/
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az 1774/2002/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 1069/2009/EK 
rendelet. 

 Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény. 
 Ákr. 

 
Ügyintézéshez használt, letölthető nyomtatvány: nincs 
 
Igénybe vehető elektronikus program: nincs 
 
Az ügyfél tájékoztatása az Ákr. alapján történik. 
 
Gazdasági haszonállatok export célú kiszállításához szükséges hatósági 
igazolás kiadása 
 
Hatáskörrel rendelkező szervezet: Pest Megyei Kormányhivatal élelmiszerlánc-
biztonsági és állategészségügyi hatáskörrel rendelkező járási hivatalai 
 
Illetékesség: Az ügyfél lakóhelye, tartózkodási helye szerinti illetékes élelmiszerlánc-
biztonsági és állategészségügyi hatáskörrel rendelkező járási hivatal. 
 
Kérelem tartalmi elemei: 

1. A szállítmány kiindulási helyét képező állattartó telep üzemeltetőjének adatai, 
2. a szállítandó állatállomány adatai (szarvasmarha, juh, kecske, ló sertés 

esetében az állatok egyedi jelölésének feltüntetése szükséges), 
3. a kiszállítás célja (további hasznosítási irány), 
4. a szállítás tervezett időpontja, 
5. a szállítmány célterülete (Cél ország). 

 
Becsatolandó irat: A célország által meghatározott és az export bizonyítványban 
feltüntetett állategészségügyi feltételeket, biztosítékokat és kiegészítő biztosítékokat 
alátámasztó vizsgálati eredmény és/vagy nyilatkozat. 
 
Igazgatásszolgáltatási díj: Az eljárás illeték- és díjmentes. 
 
Ügyintézési határidő: 8 nap 
 
Eljárás megindításának módja: Postai úton, elektronikus úton 
(https://epapir.gov.hu/), vagy az illetékes Járási Hivatal Élelmiszerbiztonsági és 
Állategészségügyi Osztályán személyesen. 
 
Eljárási szabályok:  
A kérelmet a várható indítás időpontját megelőző legkésőbb  48 órán belül be 
kell nyújtani. 
Élő állat, állati eredetű termék, illetve melléktermék harmadik országba történő 
kiviteléhez állategészségügyi exportbizonyítványra van szükség. Az 
állategészségügyi feltételeket, biztosítékokat és kiegészítő biztosítékokat a célország 
határozza meg. 
Az Európai Unióban valamennyi élőállat szállítmányt és állati eredetű terméket 
egységes állategészségügyi bizonyítványnak kell kísérnie. Ezt a bizonyítványt a 
TRACES rendszeren keresztül kell kitöltenie az arra feljogosított felhasználónak. Az 
állategészségügyi bizonyítványt a hatósági állatorvosnak kell aláírásával és 
bélyegzőlenyomatával hitelesítenie. Valamennyi szállítmányról elektronikus 
üzenetben tájékoztatja a feladás helye szerint illetékes hatóság a rendeltetési hely 
szerinti illetékes hatóságot. 
Az exportőröknek saját érdekükben meg kell győződniük arról, hogy az import 
feltételek időközben nem változtak-e meg az adott célországban. 
Élő állatot, növényt vagy ezek szaporítóanyagát, állati eredetű vagy növényi terméket 
harmadik országból az ország területére behozni, onnan kiszállítani - törvényben 

https://epapir.gov.hu/


35 
 

vagy törvény végrehajtására kiadott jogszabályban, valamint az Európai Unió 
közvetlenül alkalmazandó jogi aktusaiban meghatározott feltételekkel és kivételekkel 
- csak állat-egészségügyi, illetve növény-egészségügyi határállomáson keresztül 
lehet. 
Az élőállatok tagállamok közötti szállítása során az állategészségügyi ellenőrzést 
nem az államhatáron, hanem az indítási helyen kell elvégezni. 
 
Ügymenet:  

1. A kérelem vizsgálata. 
2. Helyszíni vizsgálat során a szállítandó állatállomány, állatok, helyszíni 

vizsgálata, a szállítási dokumentumok és a szállítandó állatok, 
azonosításának, ellenőrzése, a szállító jármű alkalmasságának vizsgálata. 

3. A tényállás tisztázása, esetleges hiánypótlás. 
4. Az exportbizonyítvány kiadása. 

 
Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről. 
 Ákr. 
 162/2004. (XI. 16.) FVM rendelet az állatorvosi bizonyítványminták közzétételi 

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

Unión belüli kereskedelmével kapcsolatos állategészségügyi és 
állattenyésztési ellenőrzésekről. 

 55/2004. (IV. 24.) FVM rendelet a harmadik országokból az Európai Unió 
területére behozni kívánt állatok állategészségügyi ellenőrzésének 
szabályairól. 

 
Ügyintézéshez használt, letölthető nyomtatvány: nincs 
 
Igénybe vehető elektronikus program: nincs 
 
Az ügyfél tájékoztatása az Ákr. alapján történik. 
 
Import élelmiszer betárolására használandó első magyarországi hely 
nyilvántartásba vétele 
 
Hatáskörrel rendelkező szervezet: Pest Megyei Kormányhivatal élelmiszerlánc-
biztonsági és állategészségügyi hatáskörrel rendelkező járási hivatalai 
 
Illetékesség: A létesítmény helye szerinti illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és 
állategészségügyi hatáskörrel rendelkező járási hivatal. 
 
Kérelem tartalmi elemei: 

1. természetes személy esetén a természetes személyazonosító adatok, lakcím, 
telephely, elérhetőség, adóazonosító jel 

2.  jogi személy esetén a (cég)név adószám, székhely, telephely, statisztikai 
számjel, elérhetőség, 

3. a tevékenység leírása az élelmiszercsoportok megjelölésével és az egyszerre 
betárolni kívánt termék mennyiségével) 

4. a tevékenység végzésének helye 
 
Becsatolandó irat: nincs 
 
Igazgatásszolgáltatási díj: nincs 
 
Ügyintézési határidő: 8 nap 
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Eljárás megindításának módja: Postai úton, elektronikus úton 
(https://epapir.gov.hu/), vagy az illetékes Járási Hivatal Élelmiszerbiztonsági és 
Állategészségügyi Osztályán személyesen. 
 
Eljárási szabályok: Azok az élelmiszer vállalkozások, amelyek forgalomba hozatal, 
illetve feldolgozatlan (kivéve: elsődleges termelésből származó, nem állati 
eredetű alaptermék) vagy feldolgozott termék előállítása céljára, harmadik 
országból vagy tagállamok közötti kereskedelemből származó élelmiszert 
Magyarországon először kívánnak betárolni, a betárolás helyét kötelesek az illetékes 
járási hivatalnak bejelenteni 
Az illetékes járási hivatal a létesítményt, mint első magyarországi tárolási helyet 
nyilvántartásba veszi, a nyilvántartásba vételről bizonyítványt állít ki. A kiállított 
bizonyítvány határozatlan ideig, vagy visszavonásig érvényes. 
 
Ügymenet:  

4. A kérelem vizsgálata,  
5. A létesítmény nyilvántartásba vétele 
6. Bizonyítvány kiadása 

 
 
Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről. 
 Ákr. 
 az élelmiszer-előállítással és -forgalmazással kapcsolatos adatszolgáltatásról és 

nyomonkövethetőségről szóló 3/2010 (VII.5.) VM rendelet 
 
Ügyintézéshez használt, letölthető nyomtatvány: nincs 
 
Igénybe vehető elektronikus program: nincs 
 
Az ügyfél tájékoztatása az Ákr. alapján történik. 
 
Import gazdasági haszonállatok beszállításának engedélyezése 
 
Hatáskörrel rendelkező szervezet: Pest Megyei Kormányhivatal élelmiszerlánc-
biztonsági és állategészségügyi hatáskörrel rendelkező járási hivatalai 
 
Illetékesség: Az ügyfél lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes élelmiszerlánc-
biztonsági és állategészségügyi hatáskörrel rendelkező járási hivatal. 
 
Kérelem tartalmi elemei: 
Kérelmező neve, címe (székhelye), 
-         a beszállítani kívánt állatok fogadási helyét képező karantén címe, 
-         a behozatallal érintett állatok, faja, fajtája, hasznosítási típusa, ivara, kora, 
mennyisége, 
-         az import állatállomány várható érkezési ideje. 
 
Becsatolandó irat: az állomány származási helye, (ország, telep címe, mentessége) 
mentességi dokumentum, valamint az egyedi vizsgálati eredmény. 
 
Igazgatásszolgáltatási díj: Az eljárás illeték- és díjmentes. 
Ügyintézési határidő: 60 nap 
 
Eljárás megindításának módja: Postai úton, elektronikus úton 
(https://epapir.gov.hu/), vagy az illetékes Járási Hivatal Élelmiszerbiztonsági és 
Állategészségügyi Osztályán személyesen. 
 

https://epapir.gov.hu/
https://epapir.gov.hu/
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Eljárási szabályok: Idegen állományból származó – külföldi és belföldi származású 
– állatokat állategészségügyi megfigyelés céljából el kell különíteni (karanténozás). 
Elkülönítésnek minősül az is, ha a telepet egyszerre egy vagy több helyről származó 
állattal népesítik be, és a különböző helyről származó állományokat egymástól 
elkülönítve tartják. Ilyen esetben a megfigyelés idejét az utolsó állat beszállításától 
kell számítani. 
Megfigyelési céllal el kell különíteni az állatvásárról, piacról, kiállításról, versenyről, 
kórházból, klinikáról visszahozott állatokat is, de ezek beszállítása csak előzetes 
bejelentés köteles. 
A megfigyelés feltételeit az állattartó köteles megteremteni és viselni annak 
költségeit. 
Az állatok import célú behozatalának aktuális feltételeit az állategészségügyi hatóság 
határozza meg a feladási hely és a céltenyészet eseti járványhelyzetének 
figyelembevételével, erről határozatot hoz, a beszállítást engedélyezi. A még nem 
jogerős határozatban foglalt döntés ellen a határozatban részletezett tájékoztatás 
szerint fellebbezés nyújtható be. 
Az országba behozni kívánt állatok állategészségügyi megfigyelésének feltételeit az 
állatok fogadási helye szerint illetékes állategészségügyi hatóság köteles ellenőrizni. 
Az állatok elkülönítését az előírt megfigyelési idő kedvező eltelte után, valamint az 
elvégzett vizsgálatok kedvező eredménye alapján az illetékes hatósági állatorvos 
oldja fel. 
 
Ügymenet:  

1. A kérelem vizsgálata. 
2. A tényállás tisztázása, esetleges hiánypótlás. 
3. Az import állatállomány karanténba történő beszállítási engedélyének kiadása, 

határozathozatal. 
 
Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről. 
 Ákr. 
 41/1997. (V. 28.) FM rendelettel kiadott Állategészségügyi Szabályzat. 
 54/2004. (IV. 24.) FVM rendelet az egyes élő állatok és termékek Európai 

Unión belüli kereskedelmével kapcsolatos állategészségügyi és 
állattenyésztési ellenőrzésekről. 

 55/2004. (IV. 24.) FVM rendelet a harmadik országokból az Európai Unió 
területére behozni kívánt állatok állategészségügyi ellenőrzésének 
szabályairól. 

 
Ügyintézéshez használt, letölthető nyomtatvány: nincs 
 
Igénybe vehető elektronikus program: nincs 
 
Az ügyfél tájékoztatása az Ákr. alapján történik. 
 
Kedvtelésből tartott állatok kereskedelmi célú mozgásának engedélyezése 
 
Hatáskörrel rendelkező szervezet: Pest Megyei Kormányhivatal élelmiszerlánc-
biztonsági és állategészségügyi hatáskörrel rendelkező járási hivatalai 
 
Illetékesség: Az ügyfél lakóhelye, tartózkodási helye szerinti illetékes élelmiszerlánc-
biztonsági és állategészségügyi hatáskörrel rendelkező járási hivatal. 
 
Kérelem tartalmi elemei:  

1. A szállítmány kiindulási helyét képező állattartó adatai, 
2. a szállítandó állatok adatai (egyedi azonosító feltüntetésével), 
3. a kiszállítás célja. 
4. a szállítás tervezett időpontja, 
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5. a szállítmány célterülete (Cél ország). 
 
A kérelmet a várható indítás időpontját megelőző legkésőbb 48 órán belül be 
kell nyújtani. 
 
Becsatolandó irat: Kisállat-útlevél 
 
Igazgatásszolgáltatási díj: 
Az eljárás illeték- és díjmentes. 
 
Ügyintézési határidő: 8 nap. 
 
Eljárás megindításának módja: Postai úton, elektronikus úton 
(https://epapir.gov.hu/), vagy az illetékes Járási Hivatal Élelmiszerbiztonsági és 
Állategészségügyi Osztályán személyesen. 
 
Eljárási szabályok:  
Kereskedelminek minősül a mozgatás függetlenül annak céljától, amennyiben az egy 
tulajdonos által mozgatott állatok darabszáma meghaladja az öt állatot. 
(E rendelkezés oka, hogy a tagállamok közötti, illetve az Európai Unióba történő 
behozatalt, amely valójában kereskedelmi célból történik, ne tüntethessék fel csalárd 
módon nem kereskedelmiként.) 
Kivételt képez ez alól a dokumentációval is bizonyított módon kiállításon, versenyen, 
sportrendezvényen történő részvétel – vagy az ilyen eseményekre történő 
felkészülés – céljából szállított, 6 hónapnál idősebb állatok utaztatása. 
Kedvtelésből tartott egyéb állatok (Európai Unión belüli, és az Európai Unióba 
történő behozatala esetén is) kereskedelmi célú szállításához hatósági állatorvosi 
közreműködés szükséges, a szállítás a 92/65/EGK irányelvben meghatározott 
bizonyítványmintával történhet. 
Az indítástól számított 48 órán belül egy hatósági állatorvosnak klinikai vizsgálatot 
kell végeznie az állaton/állatokon, melynek megtörténtét be kell jegyezni a 
kisállatútlevél X. részébe, igazolva, hogy az állat/állatok az 1/2005/EK rendelet 
alapján szállításra alkalmasak. 
Kereskedelmi célból történő szállítás esetén az illetékes hatóságnak a TRACES 
rendszeren keresztül is értesítést kell küldenie a rendeltetési hely illetékes 
hatóságának. 
FONTOS! 
Gazdasági tevékenységgel összefüggő szállítás esetén meg kell felelni az 1/2005/EK 
rendelet előírásainak: engedélyezett szállító/szállítmányozó és engedélyezett 
szállítóeszköz; etetési-itatási idők betartása, férőhelyszükséglet biztosítása. 
A tulajdonos, illetve a feljogosított személy felelőssége, hogy a speciális nemzeti 
szabályokról az utazás megkezdése előtt tájékozódjon, és azoknak megfeleljen! 
Továbbá felhívjuk a figyelmet, hogy a légi szállítás szabályait meghatározó IATA 
(Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség) előírások megkövetelhetik kísérő 
dokumentum meglétét. 
 
Ügymenet:  

1. A kérelem és a csatolt dokumentumok vizsgálata. 
2. Szükség szerint a kiszállítandó kedvtelésből tartott állatok helyszíni vizsgálata, 

egyedi azonosításuk ellenőrzése. 
3. Állategészségügyi export bizonyítvány kiállítása és a kisállat-útlevél 

leigazolása 
 
Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:  

 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről. 
 Ákr.. 
 21/2015. (IV. 30.) FM rendelet a kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi 

célú szállításának állategészségügyi feltételeiről. 

https://epapir.gov.hu/
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 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és 
forgalmazásáról. 

 54/2004. (IV. 24.) FVM rendelet az egyes élő állatok és termékek Európai 
Unión belüli kereskedelmével kapcsolatos állategészségügyi és 
állattenyésztési ellenőrzésekről. 

 55/2004. (IV. 24.) FVM rendelet a harmadik országokból az Európai Unió 
területére behozni kívánt állatok állategészségügyi ellenőrzésének 
szabályairól. 

 
Ügyintézéshez használt, letölthető nyomtatvány: nincs 
 
Igénybe vehető elektronikus program: nincs 
 
Az ügyfél tájékoztatása az Ákr. alapján történik. 
 
Kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú, külföldre történő 
kiszállításához általános járványmentességi igazolás 
 
Hatáskörrel rendelkező szervezet: Pest Megyei Kormányhivatal élelmiszerlánc-
biztonsági és állategészségügyi hatáskörrel rendelkező járási hivatalai 
 
Illetékesség: Az ügyfél lakóhelye, tartózkodási helye szerinti illetékes élelmiszerlánc-
biztonsági és állategészségügyi hatáskörrel rendelkező  járási hivatal 
 
Kérelem tartalmi elemei:  
A kérelem tartalmi elemi: 
-         Az állatok tartójára, tulajdonosára, és szállítójára vonatkozó adatok. 
-         A mozgatni kívánt állatállományra, ebek, lovak esetén egyedi azonosításra 
vonatkozó adatok. 
-         A szállítás kiindulási és cél állomására vonatkozó adatok. 
 
Becsatolandó irat:  
Kisállat-útlevél vagy kisállat-egészségügyi könyv, (madarak esetében – lábgyűrű 
lista) 
 
Igazgatásszolgáltatási díj: 
Az eljárás illeték- és díjmentes. 
 
Ügyintézési határidő: 8 nap. 
 
Eljárás megindításának módja: Postai úton, elektronikus úton 
(https://epapir.gov.hu/), vagy az illetékes Járási Hivatal Élelmiszerbiztonsági és 
Állategészségügyi Osztályán személyesen. 
 
Eljárási szabályok:  
A kedvetlésból szállított állatok (kutya, macska, görény, rágcsálók, házinyúl, minden 
madár - kivéve baromfi - gerinctelen állatok - kivéve méhek és rákok - trópusi díszhal, 
kétéltűek, hüllők) nem kereskedelmi célú szállításnak (mozgatásnak) minősülnek az 
alábbi feltételek egyidejű teljesülése esetén: 

1. A mozgás nem irányul sem a kedvtelésből tartott állat eladására, sem pedig 
az a feletti tulajdonjog átruházására – beleértve például az ajándékozást, az új 
tulajdonoshoz történő ingyenes elhelyezést. 

2. Az állatok  száma nem haladja meg az ötöt. 
3. Az állat/állatok a tulajdonost vagy az általa írásban feljogosított természetes 

személyt kísérik. 
Ugyanakkor megfelelő dokumentáltság esetén nem kell a tulajdonosnak, illetve a 
feljogosított személynek kísérnie az állatot, ha arra a tulajdonos vagy a feljogosított 

https://epapir.gov.hu/
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személy mozgása előtt vagy után legfeljebb öt nappal kerül sor (pl. ugyanazzal a 
repülőjárattal nem tudják utaztatni az állatot). 
A tulajdonos, illetve a feljogosított személy felelőssége, hogy a speciális nemzeti 
szabályokról az utazás megkezdése előtt tájékozódjon, és azoknak megfeleljen, 
továbbá felhívjuk a figyelmet, hogy a légi szállítás szabályait meghatározó IATA 
(Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség) előírások megkövetelhetik kísérő 
dokumentum meglétét. 
A kedvtelésből tartott állatok tagállamok közötti nem kereskedelmi célú mozgásának 
feltételei: 
-         Egyedi azonosítás:az állatot transzponderrel meg kell jelölni; a tetoválással 
mint egyedi azonosítás kizárólag a 2011. július 3. előtt tetoválással jól olvasható 
módon megjelölt állatok utaztatása esetén elfogadott. A transzponder behelyezését 
kizárólag állatorvos végezheti. 
-         Ebek esetében az állatnak érvényes veszettség elleni oltással kell 
rendelkeznie. 
A veszettség elleni védőoltás akkor érvényes ha: 

 forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező, megfelelő adagú vakcinát 
alkalmaztak, 

 engedéllyel rendelkező (szolgáltató) állatorvos végezte el a vakcinázást, 
 az állat legalább 12 hetes (84 nap) az oltás beadásának idején (ennél 

fiatalabb korban beadott oltás nem tekinthető érvényesnek, függetlenül az 
oltás beadásától eltelt időtartamtól!) - az azonosító okmányban (útlevél) 
feltüntetésre került a beadás időpontja, 

 a vakcinázás az állat egyedi azonosítása (mikrochip-beültetés) után történt, 
 a gyártó által előírt vakcinázási protokoll befejezésétől számított legalább 21 

nap az immunitás kialakulása – az oltás érvényessége ezen időpont után 
kezdődik és az immunitás befejeződéséig tart. 

 Ha a következő oltást az előző érvényességi idején belül adták, az oltás a 
beadás napjától érvényes. 

 Amennyiben a következő oltásra az előző vakcinázás érvényességi idején túl 
kerül sor, úgy annak beadásától számított 21 nap múlva számít érvényesnek a 
védőoltás. 

-         Azonosító okmány megléte (megfelelően kitöltött kisállatútlevél): a 
kisállatútlevelet a szolgáltató állatorvosok állíthatják ki, valamint regisztrálnak az erre 
rendszeresített országos informatikai adatbázisban. 
-         Galandféreg-ellenes kezelés: A Finnországba, az Egyesült Királyságba, 
Írországba valamint Máltára történő utaztatás esetén a tervezett belépés előtt 
legfeljebb 120 órával, de legalább 24 órával, állatorvos által elvégzett, jóváhagyott 
féregellenes szerrel történő kezelésnek kell alávetni az állatot. A kezelés tényét a 
kísérő okmányban (tagállamok közötti szállítás esetén a kisállatútlevélben, harmadik 
országból történő bevitel esetén az állategészségügyi bizonyítványon) kell igazolnia 
az állatorvosnak. 

 www.maok.hu oldalon részletes ismertetők célország szerint elérhetőek 
 további információk a célország nagykövetségének honlapján vagy 

személyesen a nagykövetségen 
 
Ügymenet:  

1. A kérelem és a csatolt dokumentumok vizsgálata. 
2. Szükség szerint a kiszállítandó kedvtelésből tartott állatok helyszíni vizsgálata, 

egyedi azonosításuk ellenőrzése. 
3. Állategészségügyi export bizonyítvány kiállítása 

 
Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:  

 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről. 
 Ákr. 
 21/2015. (IV. 30.) FM rendelet a kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi 

célú szállításának állategészségügyi feltételeiről. 

http://www.maok.hu/
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 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és 
forgalmazásáról. 

 
Ügyintézéshez használt, letölthető nyomtatvány: nincs 
 
Igénybe vehető elektronikus program: nincs 
 
Az ügyfél tájékoztatása az Ákr. alapján történik. 
 
 
Kereskedelmi tevékenység keretében történő élelmiszer előállítás bejelentése 
(marginális tevékenység) „64-es regisztráció” 
 
Hatáskörrel rendelkező szervezet: Pest Megyei Kormányhivatal élelmiszerlánc-
biztonsági és állategészségügyi hatáskörrel rendelkező járási hivatalai 
 
Illetékesség: A kereskedelmi egység telephelye szerinti illetékes élelmiszerlánc-
biztonsági és állategészségügyi hatáskörrel rendelkező járási hivatal. 
 
Kérelem tartalmi elemei: 

1. szolgáltató/élelmiszer-ipari vállalkozó neve, 
2. a szolgáltató/élelmiszer-ipari vállalkozó lakcíme, szervezet esetén székhelye 
3. a folytatni kívánt szolgáltatási tevékenység/változás/megszűnés megjelölése, 
4. az adott szolgáltatási tevékenység megkezdésére és folytatására való 

jogosultságot szabályozó külön jogszabályban meghatározott adatok. 
 
Becsatolandó irat: nincs 
 
Igazgatásszolgáltatási díj: Az eljárás illeték- és díjmentes. 
 
Ügyintézési határidő: 60 nap 
 
Eljárás megindításának módja: Postai úton, elektronikus úton 
(https://epapir.gov.hu/), vagy az illetékes Járási Hivatal Élelmiszerbiztonsági és 
Állategészségügyi Osztályán személyesen. 
 
Eljárási szabályok: Minden élelmiszer-ipari vállalkozó/szolgáltató köteles értesíteni 
a megfelelő hatáskörrel rendelkező hatóságot, az élelmiszerek termelésének, 
feldolgozásának vagy forgalmazásának bármely szakaszát végző valamennyi 
létesítményéről, e létesítmények nyilvántartásba vétele céljából. 
Az élelmiszer-ipari vállalkozónak/szolgáltatónak biztosítani kell, hogy a hatáskörrel 
rendelkező hatóság mindig naprakész információval rendelkezzen a 
létesítményekről, beleértve azt is, hogy értesítést küldenek a tevékenységek bármely 
lényeges változásáról és a meglévő létesítmények esetleges bezárásáról. 
A szolgáltató/élelmiszer-ipari vállalkozó a bejelentést követően a bejelentésben 
foglalt adatokban bekövetkezett változást - ideértve a megszűnést is- haladéktalanul 
köteles bejelenteni a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságnak. 
Ha a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság ellenőrzése során megállapítja, hogy a 
szolgáltató a bejelentésköteles tevékenységet bejelentés nélkül ténylegesen folytatja, 
ideértve azt az esetet is, ha a szolgáltató a bejelentés előírt adataiban bekövetkezett 
változás bejelentését elmulasztotta, bírságot szab ki, és ha a szolgáltató egyébként 
megfelel az adott szolgáltatási tevékenység megkezdésére és folytatására való 
jogosultságra vonatkozó jogszabályi előírásoknak, hivatalból nyilvántartásba veszi, 
vagy az adatváltozást a nyilvántartásba bejegyzi. 
Ha a szolgáltató nem felel meg az adott szolgáltatási tevékenység megkezdésére és 
folytatására való jogosultságra vonatkozó jogszabályi előírásoknak, az adott 
szolgáltatási tevékenység megkezdésére és folytatására való jogosultság megfelelő 
igazolásáig határozatban megtiltja az adott szolgáltatási tevékenység folytatását. 

https://epapir.gov.hu/
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A bejelentéssel összefüggő eljárásban a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság a 
szolgáltatót a bejelentés megérkezését követő naptól számított tizenöt napon belül 
hivatalból nyilvántartásba veszi, kivéve, ha a bejelentés alapján folytatott ellenőrzési 
eljárás keretében megállapította, hogy a szolgáltató nem felel meg az adott 
szolgáltatási tevékenység megkezdésére és folytatására való jogosultságot 
szabályozó jogszabályban foglalt előírásoknak. 
  
Ügymenet:  

1. A bejelentés vizsgálata. 
2. A bejelentett változás alapján az adatváltozást/megszűnést a hatóság a 

nyilvántartásba bejegyzi és szükség esetén hatósági ellenőrzést folytat le. 
3. A bejelentés teljesítéséről szóló döntését kiadja. 

 
Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről. 
 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és 

folytatásának általános szabályairól 
 186/2009. (IX. 10.) Kormányrendelet a bejelentésköteles szolgáltatási 

tevékenységek tekintetében a bejelentés elmulasztása esetén fizetendő 
bírságról, továbbá a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságok általános 
kijelöléséről 

 852/2004/EK rendelet az élelmiszerhigiéniáról 
 az Ákr. 
  az állati eredetű élelmiszerek forgalomba hozatalának és az értékesítés 

helyén történő élelmiszer-előállításnak élelmiszer-higiéniai feltételeiről szóló 
64/2007. (VII. 23.) FVM–EüM együttes rendelet. 

Kiskereskedelmi létesítmények az alábbi marginális, helyi és korlátozott 
tevékenységeket végezhetik:  

 - tőkehús darabolás, -szeletelés, -csontozás, kereskedelmi előrecsomagolás  
 - baromfihús darabolás, -szeletelés, kereskedelmi előrecsomagolás (egész 

baromfi is)  
 - előkészített hús előállítás  
 - hús előredarálás, kereskedelmi előrecsomagolás  
 - húskészítmény előállítás, húskészítmény darabolás, szeletelés, 

kereskedelmi előrecsomagolás  
 - sajt darabolás, -szeletelés, kereskedelmi előrecsomagolás  
 - élőhal leölése, haldarabolás, -szeletelés, -filézés  
 - feldolgozott halászati termék előállítása  

 
Ügyintézéshez használt, letölthető nyomtatvány: nincs 
 
Igénybe vehető elektronikus program: nincs 
 
Az ügyfél tájékoztatása az Ákr. alapján történik. 
 
Kistermelők által levágott/kényszervágott állat húsának fogyaszthatósági 
döntése 
 
Hatáskörrel rendelkező szervezet: Pest Megyei Kormányhivatal élelmiszerlánc-
biztonsági és állategészségügyi hatáskörrel rendelkező járási hivatalai 
 
Illetékesség: A vágás helye szerinti illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és 
állategészségügyi hatáskörrel rendelkező járási hivatal. 
 
Kérelem tartalmi elemei: 
A húsvizsgálatot kérelmező adatai, 
- a kérelmezett húsvizsgálat helyére, időpontjára vonatkozó információ, 
- a húsvizsgálat tárgyát képező levágott állat(ok)ra vonatkozó adatok. 
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Becsatolandó irat: nincs 
 
Igazgatásszolgáltatási díj: Baromfi (a strucc, emu, nandu és kazuár kivételével) és 
a nyúl húsvizsgálata kistermelőnél egyedenként 18,- Ft/db. 
 
Ügyintézési határidő: sommás eljárás 8 nap. 
 
Eljárás megindításának módja: Az illetékes Járási Hivatal Élelmiszerbiztonsági és 
Állategészségügyi Osztályán személyesen. 
 
Eljárási szabályok: A kistermelő tulajdonában lévő, gazdaságában nevelt és a 
gazdaság helyén levágott baromfi és nyúlfélék vágás előtti állományszintű, valamint 
vágás utáni húsvizsgálatát a hatósági vagy a jogosult állatorvos a gazdaság helyén 
végzi el és a vizsgálat után hússzállítási igazolást állít ki, amely alapján a baromfi és 
nyúlféle húsa forgalomba hozható. A vágás időpontját a termelőnek be kell jelentenie 
a hatósági vagy a jogosult állatorvosnak. 
 
Ügymenet:  

1. A kérelem vizsgálata. 
2. A húsvizsgálat végrehajtása és a hússzállítási igazolás kiadása. 
3. Húsvizsgálati díj bekérése 

 
Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

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

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

Ügyintézéshez használt, letölthető nyomtatvány: nincs 
 
Igénybe vehető elektronikus program: nincs 
 
Az ügyfél tájékoztatása az Ákr. alapján történik. 
 
Külön engedély köteles élelmiszerek forgalmazásának engedélyezése 
 
Hatáskörrel rendelkező szervezet: Pest Megyei Kormányhivatal élelmiszerlánc-
biztonsági és állategészségügyi hatáskörrel rendelkező járási hivatalai 
 
Illetékesség: Az ügyfél tevékenységi helye szerinti illetékes élelmiszerlánc-
biztonsági és állategészségügyi hatáskörrel rendelkező járási hivatal 
 
Kérelem tartalmi elemei: 

1. Az élelmiszeripari vállalkozó adatai, 
2. a kiskereskedelmi létesítmény (üzletek, elosztó központok, bevásárló 

központokat ellátó létesítmények, nagykereskedelmi árusító helyek), valamint 
vendéglátó-ipari létesítmények (beleértve közétkeztetők, tálalókonyhák stb.) 
adatai, 

3. a bejelentett külön engedély köteles tevékenységek felsorolása. 
 
Becsatolandó irat: A kérelem nyomtatványban felsorolt, jogszabályban előírt iratok. 
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Igazgatásszolgáltatási díj: Az eljárás illeték- és díjmentes. 
 
Ügyintézési határidő: 60 nap 
 
Eljárás megindításának módja: Postai úton, elektronikus úton 
(https://epapir.gov.hu/), vagy az illetékes Járási Hivatal Élelmiszerbiztonsági és 
Állategészségügyi Osztályán személyesen. 
 
Eljárási szabályok: Azok az élelmiszerforgalmazó létesítmények, amelyek az 
alábbiakban felsorolt élelmiszerféleségek kereskedelmi forgalomba hozatalát végzik, 
ezt a tevékenységet csak az illetékes járási hivatal által kiadott külön engedély 
birtokában végezhetik. 
-Hús- és hentesáru termékkörön belül: Friss hús. (olyan hús, amelyen nem végeztek 
más tartósítási folyamatot, mint hűtés, fagyasztás vagy gyorsfagyasztás, beleértve a 
vákuumcsomagolt vagy a szabályozott nyomás alatt csomagolt húst) 
-Hal termékkörön belül: Friss halászati termék („Friss halászati termékek”: egész 
vagy előkészített, feldolgozatlan halászati termékek, beleértve a vákuumban vagy 
módosított nyomás alatt csomagolt termékeket, amelyeken a hűtésen kívül 
semmilyen további, tartósítást célzó műveletet nem végeztek) 
-Tej, tejtermék termékkörön belül: nyerstej, valamint a hűtést igénylő tej és tejtermék. 
-Hideg, meleg étel termékkör, kivétel az ital. 
-Cukrászati készítmény, édesipari termék termékkörön belül: azon hűtést igénylő 
cukrászati készítmények, amelyek forgalomba hozatala az előállítás helyén, illetve 
házhoz szállítással történik, a végső fogyasztó részére 
-Egyéb élelmiszer termékkörön belül: békacomb, élő kagyló, élő tüskésbőrű, tengeri 
csiga. 
Az illetékes járási hivatal a kérelem és a csatolt dokumentumok, továbbá helysíni 
szemle alapján a külön engedélyt határozat formájában kiadja. A még nem jogerős 
határozatban foglalt döntés ellen a döntésben részletezett tájékoztatás szerint 
fellebbezés nyújtható be. 
A hatóság további ellenőrzéseit a kereskedelmi egység külön engedélyben foglalt 
tevékenységének figyelembe vételével végzi. 
 
Ügymenet:  

1. A kérelem vizsgálata. 
2. A kérelemmel érintett terület helyszíni szemléje, szükség szerint hiánypótlás. 
3. A tényállás tisztázása és külön engedély kiadása. 

 
Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

 62/2011. (VI. 30.) FVM rendelet a vendéglátó-ipari termékek előállításának és 
forgalomba hozatalának élelmiszerbiztonsági feltételeiről. 

 210/2009. (IX. 29.) Kormányrendelet a kereskedelmi tevékenységek 
végzésének feltételeiről. 

 Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszer-
biztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 
178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet. 

 Az élelmiszer-higiéniáról szóló, 2004. április 29-i 852/2004/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet. 

 Az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak 
megállapításáról szóló, 2004. április 29-i 853/2004/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet. 

 Ákr. 
57/2010 (V.7.) FVM rendelet  
2. melléklet az 57/2010. (V. 7.) FVM rendelethez 
  A B 
1. 

Termékkör 
Élelmiszer, melynek kiskereskedelmi forgalomba hozatalához külön 
engedély szükséges 

https://epapir.gov.hu/
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2. Hús- és hentesáru friss hús* 
3. Hal friss halászati termék, az élő hal kivételével* 
4. Tej, tejtermék nyerstej, valamint a hűtést igénylő tej és tejtermék* 
5. Meleg, hideg étel az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi 

XLVI. törvény Mellékletének 71. pontjában meghatározott 
vendéglátó-ipari termék, az italok kivételével 

6. Cukrászati 
készítmény, 
édesipari termék 

azon hűtést igénylő cukrászati készítmények, amelyek forgalomba 
hozatala az előállítás helyén, illetve házhoz szállítással történik, a 
végső fogyasztó részére 

7. Egyéb élelmiszer békacomb, élő kagyló, élő tüskésbőrű, tengeri csiga* 
 
2008. évi XLVI. törvény: 

71.vendéglátó-ipari termék: olyan étel, ital (az ivóvíz kivételével), cukrászati, 
hidegkonyhai készítmény, beleértve a közétkeztetés keretében előállított ételt 
is, amelyet elsősorban az előállítás helyén, illetve ideiglenes árusítóhelyen 
vagy tálalókonyhán szolgálnak ki, valamint közvetítő vállalkozás nélkül, 
fogyasztói kiszerelésben házhoz szállítva értékesítenek vagy egyéb 
jogszabályban megadott korlátok szerint kiskereskedelmi létesítményen 
keresztül értékesítenek a végső fogyasztónak; 

62/2011. (VI. 30.) VM rendelet a vendéglátó-ipari termékek előállításának és 
forgalomba hozatalának élelmiszerbiztonsági feltételeiről 

18. vendéglátó-ipari termék: az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 
szóló 2008. évi XLVI. törvény mellékletének 71. pontja szerinti fogalom; 

A külön engedély kérelem beadásakor az ügyfélnek az 57/2010 rendelet 3. 
mellékletében rögzített dokumentumokat csatolni kell.  
 
Ügyintézéshez használt, letölthető nyomtatvány: Külön engedély kérelem 
 
Igénybe vehető elektronikus program: nincs 
 
Az ügyfél tájékoztatása az Ákr. alapján történik. 
 
Magyar Államkincstár egységes kérelem benyújtásához szükséges hatósági 
állatorvosi igazolás 
 
Hatáskörrel rendelkező szervezet: Pest Megyei Kormányhivatal élelmiszerlánc-
biztonsági és állategészségügyi hatáskörrel rendelkező járási hivatalai 
 
Illetékesség: Az ügyfél lakóhelye, tartózkodási helye szerinti illetékes élelmiszerlánc-
biztonsági és állategészségügyi hatáskörrel rendelkező járási hivatal. 
 
Kérelem tartalmi elemei: 
K0795 számú Állatorvosi igazolás (2015. évi formanyomtatvány) 
 
Becsatolandó irat:  
- szarvasmarha állományra vonatkozó kérelem esetén gümőkór-, brucellózis- és 
leukózis- mentességet igazoló határozat 
-  vagy a gümőkór-, brucellózis- és leukózismentesség ellenőrzését alátámasztó 
vizsgálati jegyzőkönyvek 
 
Igazgatásszolgáltatási díj: Az eljárás illeték- és díjmentes. 
 
Ügyintézési határidő: 8 nap 
 
Eljárás megindításának módja: Postai úton, elektronikus úton 
(https://epapir.gov.hu/), vagy az illetékes Járási Hivatal Élelmiszerbiztonsági és 
Állategészségügyi Osztályán személyesen. 

https://epapir.gov.hu/
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Eljárási szabályok: Az átmeneti nemzeti anyatehéntartás, a termeléshez kötött 
anyatehéntartás és a termeléshez kötött tejhasznú tehéntartás támogatások egyik 
fontos feltétele, hogy a tenyészetben lévő állománynak gümőkór-, brucellózis- és 
leukózis betegségektől mentesnek kell lennie. 
A mentességet kizárólag hatósági állatorvos vagy a járási főállatorvos igazolhatja a 
Magyar Államkincstár által rendszeresített K0795 számú Állatorvosi igazolás – 2015 
formanyomtatványon. 
 
Ügymenet:  

1. A kérelem vizsgálata. 
2. Tényállás tisztázása, esetleges hiánypótlás. 
3. Hatósági állatorvosi igazolás kiállítása. 

 
Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről. 
 Ákr. 
 az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes 

területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti 
támogatások 2015. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 
5/2015. (II.19.) FM rendelet. 

 
Ügyintézéshez használt, letölthető nyomtatvány: nincs 
 
Igénybe vehető elektronikus program: nincs 
 
Az ügyfél tájékoztatása az Ákr. alapján történik. 
 
Méhek elszállításához, vándoroltatásához szükséges hatósági állatorvosi 
igazolás 
 
Hatáskörrel rendelkező szervezet: Pest Megyei Kormányhivatal élelmiszerlánc-
biztonsági és állategészségügyi hatáskörrel rendelkező járási hivatalai 
 
Illetékesség: Az ügyfél lakóhelye, tartózkodási helye szerinti illetékes élelmiszerlánc-
biztonsági és állategészségügyi hatáskörrel rendelkező járási hivatal. 
 
Kérelem tartalmi elemei:  

1. méhész neve, lakcíme, 
2. a méhek tartási helyének adatai 

 
Becsatolandó irat:  
Igazolás a szállításra, értékesítésre szánt méhcsaládok méhegészségügyi felelős 
által elvégzett vizsgálatáról. 
 
Igazgatásszolgáltatási díj: 
Az eljárás illeték- és díjmentes. 
 
Ügyintézési határidő: 8 nap. 
 
Eljárás megindításának módja: Postai úton, elektronikus úton 
(https://epapir.gov.hu/), vagy az illetékes Járási Hivatal Élelmiszerbiztonsági és 
Állategészségügyi Osztályán személyesen. 
 
Eljárási szabályok:  
A méhcsaládokat, méheket, méhanyákat, fiasítást csak érvényes 7 napnál nem 
régebben kiállított hatósági igazolással lehet az állandó tartási helyükről átköltözés 
vándoroltatás, elidegenítés esetén szállítani. 

https://epapir.gov.hu/
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A hatósági igazolással a hatóság igazolja azt, hogy a fenti méhészeti elemek 
elszállításának állategészségügyi akadálya nincsen. A kiállított igazolás 7 napig, 
vagy vándoroltatás esetén annak teljes időtartamáig érvényes. 
Az igazolást a hatóság vándoroltatás esetén egy példányban adja ki, amelyet a 
méhész a vándoroltatás befejeztével 48 órán belül köteles visszajuttatni a kiállító 
járási hivatalnak. 
 
Ügymenet:  

2. A kérelem vizsgálata. 
3. A tényállás tisztázása és a hatósági állatorvosi igazolás kiadása. 

 
Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:  

 70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet a méhállományok védelméről és a mézelő 
méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről. 

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

 
Ügyintézéshez használt, letölthető nyomtatvány: nincs 
 
Igénybe vehető elektronikus program: nincs 
 
Az ügyfél tájékoztatása az Ákr. alapján történik. 
 
 
Nem állati eredetű alapanyagból készült élelmiszer előállító tevékenység 
bejelentés/változás bejelentés 
 
Hatáskörrel rendelkező szervezet: Pest Megyei Kormányhivatal élelmiszerlánc-
biztonsági és állategészségügyi hatáskörrel rendelkező járási hivatalai 
 
Illetékesség: Az ügyfél tevékenységi helye szerinti illetékes élelmiszerlánc-
biztonsági és állategészségügyi hatáskörrel rendelkező járási hivatal. 
 
Kérelem tartalmi elemei: 

1. Az élelmiszeripari vállalkozó adatai, 
2. az élelmiszer előállító vállalkozás adatai, 
3. az előállítani kívánt termékek, a végzendő tevékenység adatai. 

 
Becsatolandó irat: Szakképesítéshez kötött tevékenység esetén az előírt képesítés 
igazolása 
 
Igazgatásszolgáltatási díj: Az eljárás illeték- és díjmentes. 
 
Ügyintézési határidő: 8 nap 
 
Eljárás megindításának módja: Postai úton, elektronikus úton 
(https://epapir.gov.hu/), vagy az illetékes Járási Hivatal Élelmiszerbiztonsági és 
Állategészségügyi Osztályán személyesen. 
 
Eljárási szabályok: Azok az élelmiszervállalkozások, amelyek nem állati eredetű 
élelmiszert állítanak elő, élelmiszerrel közvetlenül érintkező anyagot gyártanak, vagy 
forgalmaznak, élelmiszeriparban használható fertőtlenítő szert állítanak elő, a 
tevékenységük megkezdése előtt kötelesek bejelenteni ezt, az illetékes Járási 
Hivatalnak. Ezek a tevékenységek csak nyilvántartási szám birtokában folytathatók. 
A kérelmet az illetékes járási hivatalhoz kell benyújtani, a csatolt dokumentumok 
alapján a nyilvántartásba vételt a megyei kormányhivatal illetékes osztálya végzi, 
amelyről igazolást állít ki. 

https://epapir.gov.hu/
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További ellenőrzéseit az élelmiszer vállalkozás regisztrált tevékenységének 
figyelembe vételével végzi. 
A vállalkozó/magánszemély a tevékenységét érintő változásokról (pl. névváltozás, 
tevékenységi kör változása stb.) köteles az illetékes hatóságot tájékoztatni – változás 
bejelentés- a nyilvántartásban szereplő adatok módosítása céljából. A változás 
bejelentést követően a hatóság a módosításokat tartalmazó határozatot bocsájt ki. 
 
Ügymenet:  

1. A kérelem vizsgálata. 
2. A tényállás tisztázása és a regisztrációs szám kiadása. 

 
Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

 47/2011. (V. 31.) VM rendelet az élelmiszer-vállalkozás működéséhez 
szükséges szakképesítés meghatározásáról. 

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

 2009 évi LXXVI törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és 
folytatásának általános szabályairól 

 186/2009. (IX. 10.) Kormányrendelet a bejelentés köteles szolgáltatási 
tevékenységek tekintetében a bejelentés elmulasztása esetén fizetendő 
bírságról, továbbá a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságok általános 
kijelöléséről 

 Az élelmiszer-higiéniáról szóló, 2004. április 29-i 852/2004/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet. 

 Ákr. 
 
Ügyintézéshez használt, letölthető nyomtatvány: nincs 
 
Igénybe vehető elektronikus program: nincs 
 
Az ügyfél tájékoztatása az Ákr. alapján történik. 
 
Növényi eredetű termékek export szállításához szükséges általános 
járványmentességi igazolás 
 
Hatáskörrel rendelkező szervezet: Pest Megyei Kormányhivatal élelmiszerlánc-
biztonsági és állategészségügyi hatáskörrel rendelkező járási hivatalai 
 
Illetékesség: Az ügyfél tevékenységi helye szerinti illetékes élelmiszerlánc-
biztonsági és állategészségügyi hatáskörrel rendelkező járási hivatal. 
 
Kérelem tartalmi elemei: 

1. a vállalkozó adatai, 
2. a szállítani kívánt élelmiszerek/takarmányok megnevezése, szállítási feltételek 

megjelölésével, 
3. a szállítmány célterületét érintően harmadik ország esetében (EU-n kívülre 

szállítás) a fogadó ország követelményei (állategészségügyi, 
élelmiszerbiztonsági). 

 
Becsatolandó irat: nincs 
 
Igazgatásszolgáltatási díj: nincs 
 
Ügyintézési határidő: 8 nap 
 
Eljárás megindításának módja: Postai úton, elektronikus úton 
(https://epapir.gov.hu/), vagy az illetékes Járási Hivatal Élelmiszerbiztonsági és 
Állategészségügyi Osztályán személyesen. 

https://epapir.gov.hu/
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Eljárási szabályok: 
Élő állatot, növényt vagy ezek szaporítóanyagát, állati eredetű vagy növényi terméket 
harmadik országból az ország területére behozni, onnan kiszállítani – az e törvény 
végrehajtására kiadott jogszabályban, valamint az Európai Unió közvetlenül 
alkalmazandó jogi aktusaiban meghatározott feltételekkel és kivételekkel – csak állat-
egészségügyi, illetve növény-egészségügyi határállomáson keresztül lehet. 
Növényi eredetű termék kiszállításához általános járványmentességi igazolás 
szükséges melyben a hatóság igazolja, hogy a takarmány begyűjtési területe, 
raktározási helye és a berakodás helye, vagy növényi eredetű termékek esetén azok 
előállításának helye, illetve ezek 30 km-es körzete az utóbbi 12 hónapban mentes 
volt az OIE „A” listáján szereplő betegségektől. 
Szabad értékesítési igazolás (Free sale certificate) kiadása szükséges a takarmány-
alapanyag, takarmány adalékanyag, elő-keverék, kiegészítő takarmány, teljes értékű 
takarmány, állateledel harmadik országokban történő értékesítése céljára, igazolva a 
Magyarországi és az Európai Unió vonatkozó jogszabályi követelményeinek való 
megfelelést. 
 
Ügymenet:  

1. A kérelem vizsgálata. 
2. A tényállás tisztázása és az exportbizonyítvány kiadása. 

 
Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:  

 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről. 
 Ákr. 
 575/2011/EU RENDELET a takarmány-alapanyagok jegyzékéről. 

 
Ügyintézéshez használt, letölthető nyomtatvány: nincs 
 
Igénybe vehető elektronikus program: nincs 
 
Az ügyfél tájékoztatása az Ákr. alapján történik. 
 
Sertéstartás állatjóléti támogatásához hatósági állatorvosi igazolás 
 
Hatáskörrel rendelkező szervezet: Pest Megyei Kormányhivatal élelmiszerlánc-
biztonsági és állategészségügyi hatáskörrel rendelkező járási hivatalai 
 
Illetékesség: Az ügyfél lakóhelye, tartózkodási helye szerinti illetékes élelmiszerlánc-
biztonsági és állategészségügyi hatáskörrel rendelkező járási hivatal. 
 
Kérelem tartalmi elemei: 

1. Az állattartó adatai, 
2. az állattartási hely címe, tenyészet száma, 
3. a tárgybeli negyedévben értékesített 70 kg-nál nagyobb hízósertések, vagy 

tenyészkoca süldők száma. 
 
Becsatolandó irat:  
-         Ellátó állatorvos nyilatkozata az állattartó hely hazai és közösségi 
állategészségügyi, állatjóléti és állatok jelöléséről szóló jogszabályban foglaltaknak 
való megfelelésről, valamint arról, hogy az állattartó minden nyilvántartási és 
adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tesz. 
-         Az értékesített sertések számát igazoló bizonylat. 
 
Igazgatásszolgáltatási díj: Az eljárás illeték- és díjmentes. 
 
Ügyintézési határidő: 8 nap 
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Eljárás megindításának módja: Postai úton, elektronikus úton 
(https://epapir.gov.hu/), vagy az illetékes Járási Hivatal Élelmiszerbiztonsági és 
Állategészségügyi Osztályán személyesen. 
 
Eljárási szabályok: Az sertéságazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások 
igényléséhez hatósági igazolással szükséges igazolni, hogy az állattartó 
tevékenysége megfelel a hazai és közösségi állategészségügyi, állatjóléti, valamint 
az állatok jelöléséről szóló jogszabályban foglaltaknak, az állattartó eleget tesz 
minden nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségének. A támogatás 
jogosultságához szükséges feltételek meglétét az állattartás körülményeit ismerő 
ellátó állatorvos nyilatkozata, valamint a becsatolt dokumentumok alapján igazolja a 
hatóság. 
 
Ügymenet:  

1. A kérelem vizsgálata. 
2. A tényállás tisztázása, esetleges hiánypótlás. 
3. A hatósági állatorvosi igazolás kiadása. 

 
Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet a sertés ágazatban igénybe vehető állatjóléti 
támogatások feltételeiről. 

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

 
Ügyintézéshez használt, letölthető nyomtatvány: Ellátó állatorvos nyilatkozat 
 
Igénybe vehető elektronikus program: nincs 
 
Az ügyfél tájékoztatása az Ákr. alapján történik. 
 
Tartási hely bejelentő lap hatósági igazolása 
 
Hatáskörrel rendelkező szervezet: Pest Megyei Kormányhivatal élelmiszerlánc-
biztonsági és állategészségügyi hatáskörrel rendelkező járási hivatalai 
 
Illetékesség: A tartási hely szerinti illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és 
állategészségügyi hatáskörrel rendelkező járási hivatal. 
 
Kérelem tartalmi elemei: tartási hely adatai 
 
Becsatolandó irat: 2152. sz. tartási helymódosító lap (www.enar.hu) 
 
Igazgatásszolgáltatási díj: Az eljárás illeték- és díjmentes. 
 
Ügyintézési határidő: 8 nap 
 
Eljárás megindításának módja: Postai úton, elektronikus úton 
(https://epapir.gov.hu/), vagy az illetékes Járási Hivatal Élelmiszerbiztonsági és 
Állategészségügyi Osztályán személyesen. 
 
Eljárási szabályok: Az állattartó a NÉBIH által rendszeresített formanyomtatványon, 
írásban benyújtott kérelemben jelenti be az Országos Adatbázishoz új tenyészetét és 
tartási helyeit, valamint a tenyészet vagy a tartási hely bármely adatában 
bekövetkezett változást annak megtörténtét követő 14 napon belül. A bejelentésnek 
tartalmaznia kell az ENAR-koordinátor, illetve a hatósági állatorvos ellenjegyzését 
különösen az alábbi esetekben: 
-         tenyészet bejelentésekor, 
-         egy tenyészethez második, illetve minden további tartási hely bejelentésekor, 

https://epapir.gov.hu/
http://www.enar.hu/
https://epapir.gov.hu/
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-         tenyészet adatainak módosításakor, kivéve ügyfél-regisztrációs szám 
bejelentésekor, 
-         tartási hely adatainak módosításakor, kivéve kocalétszám, méhcsaládszám, 
vagy baromfi esetén hasznosítás módosításakor. 
 
Ügymenet:  

1. A kérelem vizsgálata. 
2. Szükség szerint helyszíni szemle megtartása. 
3. Igazolás kiadása. 

 
Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

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

 116/2003. (XI. 18.) FVM rendelet a sertések jelöléséről, valamint Egységes 
Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről. 

 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet a szarvasmarha-fajok egyedeinek jelöléséről, 
valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről. 

 110/2013. (IV. 9.) Korm. rendelet a lófélék egyedeinek azonosításáról. 
 182/2009. (XII. 30.) FVM rendelet juh- és kecskefélék egyedeinek Egységes 

Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről. 
 120/2007. (X. 18.) FVM rendelet a Baromfi Információs Rendszer 

létrehozásáról és működtetésének rendjéről. 
 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről. 
 Ákr. 

 
Ügyintézéshez használt, letölthető nyomtatvány: 2152. sz. tartási helymódosító 
lap (www.enar.hu) 
 
Igénybe vehető elektronikus program: nincs 
 
Az ügyfél tájékoztatása az Ákr. alapján történik. 
 
Tartási hely módosító lap hatósági igazolása 
 
Hatáskörrel rendelkező szervezet: Pest Megyei Kormányhivatal élelmiszerlánc-
biztonsági és állategészségügyi hatáskörrel rendelkező járási hivatalai 
 
Illetékesség: A tartási hely szerinti illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és 
állategészségügyi hatáskörrel rendelkező járási hivatal. 
 
Kérelem tartalmi elemei: tartási hely adatai 
 
Becsatolandó irat: 2153. sz. tartási helymódosító lap (www.enar.hu) 
 
Igazgatásszolgáltatási díj: Az eljárás illeték- és díjmentes. 
 
Ügyintézési határidő: 8 nap 
 
Eljárás megindításának módja: Postai úton, elektronikus úton 
(https://epapir.gov.hu/), vagy az illetékes Járási Hivatal Élelmiszerbiztonsági és 
Állategészségügyi Osztályán személyesen. 
 
Eljárási szabályok: Az állattartó a NÉBIH által rendszeresített formanyomtatványon, 
írásban benyújtott kérelemben jelenti be az Országos Adatbázishoz új tenyészetét és 
tartási helyeit, valamint a tenyészet vagy a tartási hely bármely adatában 
bekövetkezett változást annak megtörténtét követő 14 napon belül. A bejelentésnek 
tartalmaznia kell az ENAR-koordinátor, illetve a hatósági állatorvos ellenjegyzését 
különösen az alábbi esetekben: 

http://www.enar.hu/
http://www.enar.hu/
https://epapir.gov.hu/
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-         tenyészet bejelentésekor, 
-         egy tenyészethez második, illetve minden további tartási hely bejelentésekor, 
-         tenyészet adatainak módosításakor, kivéve ügyfél-regisztrációs szám 
bejelentésekor, 
-         tartási hely adatainak módosításakor, kivéve kocalétszám, méhcsaládszám, 
vagy baromfi esetén hasznosítás módosításakor. 
 
Ügymenet:  

4. A kérelem vizsgálata. 
5. Szükség szerint helyszíni szemle megtartása. 
6. Igazolás kiadása. 

 
Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

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

 116/2003. (XI. 18.) FVM rendelet a sertések jelöléséről, valamint Egységes 
Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről. 

 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet a szarvasmarha-fajok egyedeinek jelöléséről, 
valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről. 

 110/2013. (IV. 9.) Korm. rendelet a lófélék egyedeinek azonosításáról. 
 182/2009. (XII. 30.) FVM rendelet juh- és kecskefélék egyedeinek Egységes 

Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről. 
 120/2007. (X. 18.) FVM rendelet a Baromfi Információs Rendszer 

létrehozásáról és működtetésének rendjéről. 
 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről. 
 Ákr. 

 
Ügyintézéshez használt, letölthető nyomtatvány: 2153. sz. tartási helymódosító 
lap (www.enar.hu) 
 
Igénybe vehető elektronikus program: nincs 
 
Az ügyfél tájékoztatása az Ákr. alapján történik. 
 
Települési hulladékgyűjtő létesítmények nyilvántartásba vétele 
  
Hatáskörrel rendelkező szervezet: Pest Megyei Kormányhivatal élelmiszerlánc-
biztonsági és állategészségügyi hatáskörrel rendelkező járási hivatalai 
 
Illetékesség: Az ügyfél lakóhelye, tartózkodási helye szerinti illetékes élelmiszerlánc-
biztonsági és állategészségügyi hatáskörrel rendelkező járási hivatal. 
 
Kérelem tartalmi elemei: 

1. A települési hulladékgyűjtő létesítmény adatai, 
2. a települési hulladékgyűjtő létesítményt üzemeltető vállalkozás, vagy 

önkormányzat adatai 
 
Becsatolandó irat:  a települési hulladékgyűjtő létesítmény működési szabályzat. 
 
Igazgatásszolgáltatási díj: Az eljárás illeték- és díjmentes. 
 
Ügyintézési határidő: 60 nap. 
 
Eljárás megindításának módja: Postai úton, elektronikus úton 
(https://epapir.gov.hu/), vagy az illetékes Járási Hivatal Élelmiszerbiztonsági és 
Állategészségügyi Osztályán személyesen. 
 

http://www.enar.hu/
https://epapir.gov.hu/


53 
 

Eljárási szabályok: A nyilvántartásba vételi eljárás kérelemre indul, és a járási 
hivatal eljárása során a jogszabályokban foglalt feltételek teljesülése esetén 
nyilvántartásba veszi a létesítményt, erről határozatot hoz. 
A még nem jogerős határozatban foglalt döntés ellen a határozatban részletezett 
tájékoztatás szerint fellebbezés nyújtható be. 
A létesítmény csak jogerős nyilvántartásba vételi határozat birtokában üzemeltethető. 
 
Ügymenet:  

1. A kérelem vizsgálata. 
2. A hatóság helyszíni vizsgálat során ellenőrzi jogszabályokban foglalt feltételek 

meglétét. 
3. A tényállás tisztázása esetleges hiánypótlás. 
4. A nyilvántartási szám kiadása, erről határozathozatal. 

 
Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

 45/2012. (V. 8.) VM rendelet a nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű 
melléktermékekre vonatkozó egészségügyi szabályok megállapításáról. 

 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 szóló 1069/2009/EK 
rendelet. 

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

 
Ügyintézéshez használt, letölthető nyomtatvány: nincs 
 
Igénybe vehető elektronikus program: nincs 
 
Az ügyfél tájékoztatása az Ákr. alapján történik. 
 
Tenyészet módosító hatósági igazolása 
 
Hatáskörrel rendelkező szervezet: Pest Megyei Kormányhivatal élelmiszerlánc-
biztonsági és állategészségügyi hatáskörrel rendelkező járási hivatalai 
 
Illetékesség: A tenyészet helye szerinti illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és 
állategészségügyi hatáskörrel rendelkező járási hivatal. 
 
Kérelem tartalmi elemei: tenyészet adatai 
 
Becsatolandó irat: 2151. sz. tenyészet módosító lap (www.enar.hu) 
 
Igazgatásszolgáltatási díj: Az eljárás illeték- és díjmentes. 
 
Ügyintézési határidő: 8 nap 
 
Eljárás megindításának módja: Postai úton, elektronikus úton 
(https://epapir.gov.hu/), vagy az illetékes Járási Hivatal Élelmiszerbiztonsági és 
Állategészségügyi Osztályán személyesen. 
 
Eljárási szabályok: Az állattartó a NÉBIH által rendszeresített formanyomtatványon, 
írásban benyújtott kérelemben jelenti be az Országos Adatbázishoz új tenyészetét és 
tartási helyeit, valamint a tenyészet vagy a tartási hely bármely adatában 
bekövetkezett változást annak megtörténtét követő 14 napon belül. A bejelentésnek 
tartalmaznia kell az ENAR-koordinátor, illetve a hatósági állatorvos ellenjegyzését 
különösen az alábbi esetekben: 
-         tenyészet bejelentésekor, 
-         egy tenyészethez második, illetve minden további tartási hely bejelentésekor, 

http://www.enar.hu/
https://epapir.gov.hu/


54 
 

-         tenyészet adatainak módosításakor, kivéve ügyfél-regisztrációs szám 
bejelentésekor, 
-         tartási hely adatainak módosításakor, kivéve kocalétszám, méhcsaládszám, 
vagy baromfi esetén hasznosítás módosításakor. 
 
Ügymenet:  

1. A kérelem vizsgálata. 
2. Szükség szerint helyszíni szemle megtartása. 
3. Igazolás kiadása. 

 
Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

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

 116/2003. (XI. 18.) FVM rendelet a sertések jelöléséről, valamint Egységes 
Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről. 

 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet a szarvasmarha-fajok egyedeinek jelöléséről, 
valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről. 

 110/2013. (IV. 9.) Korm. rendelet a lófélék egyedeinek azonosításáról. 
 182/2009. (XII. 30.) FVM rendelet juh- és kecskefélék egyedeinek Egységes 

Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről. 
 120/2007. (X. 18.) FVM rendelet a Baromfi Információs Rendszer 

létrehozásáról és működtetésének rendjéről. 
 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről. 
 Ákr. 

 
Ügyintézéshez használt, letölthető nyomtatvány: 2151. sz. tenyészet módosító 
lap (www.enar.hu) 
 
Igénybe vehető elektronikus program: nincs 
 
Az ügyfél tájékoztatása az Ákr. alapján történik. 
 
Tojótyúk tartó telepek nyilvántartásba vétele 
 
Hatáskörrel rendelkező szervezet: Pest Megyei Kormányhivatal élelmiszerlánc-
biztonsági és állategészségügyi hatáskörrel rendelkező járási hivatalai 
 
Illetékesség: A telep helye szerinti illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és 
állategészségügyi hatáskörrel rendelkező járási hivatal. 
 
Kérelem tartalmi elemei: 

1. A 74/2003. (VII. 1.) FVM rendelethez kiadott 1. számú Nyilvántartásba vételi 
adatlapban szereplő adatok. 

 
Becsatolandó irat: A fenti nyilvántartásba vételi adatlap két példányban. 
 
Igazgatásszolgáltatási díj: Az eljárás illeték- és díjmentes. 
 
Ügyintézési határidő: 60 nap 
 
Eljárás megindításának módja: Postai úton, elektronikus úton 
(https://epapir.gov.hu/), vagy az illetékes Járási Hivatal Élelmiszerbiztonsági és 
Állategészségügyi Osztályán személyesen. 
 
Eljárási szabályok: Az 50db-nál több tojótyúkot tartó telepek, illetve a legfeljebb 50 
db tojótyúkot tartó és a termelési régión kívüli piacra vagy felvásárlásra tojást 
termelő, az országos adatbázisban nyilvántartott árutojást termelő telepek 

http://www.enar.hu/
https://epapir.gov.hu/
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tojásjelöléséhez szükséges regisztrációs számot kell kérniük az illetékes járási 
hivataltól. 
A regisztrációs szám képzéséhez szükséges adatokat a kérelemként becsatolandó 
Nyilvántartásba vételi adatlap tartalmazza. Ennek helyességét az illetékes hatósági 
állatorvos helyszíni vizsgálat során ellenőrzi, majd aláírásával igazolja. A járási 
hivatal megfelelőség esetén a tojás jelöléséhez szükséges nyilvántartási számot 
bejegyzi, és erről határozatot hoz. A még nem jogerős határozatban foglalt döntés 
ellen a határozatban részletezett tájékoztatás szerint fellebbezés nyújtható be. 
 
Ügymenet:  

1. A kérelem vizsgálata. 
2. A hatósági állatorvos helyszíni vizsgálat során ellenőrzi az adatlapban 

foglaltakat. 
3. A tényállás tisztázása esetleges hiánypótlás. 
4. A nyilvántartási szám kiadása, határozathozatal. 
5. A becsatolt hatósági állatorvos által hitelesített Nyilvántartásba vételi adatlap 

visszajuttatása. 
 
Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

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

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

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

 
Ügyintézéshez használt, letölthető nyomtatvány: nincs 
 
Igénybe vehető elektronikus program: nincs 
 
Az ügyfél tájékoztatása az Ákr. alapján történik. 
 
Vadbegyűjtő helyek nyilvántartásba vétele 
 
Hatáskörrel rendelkező szervezet: Pest Megyei Kormányhivatal élelmiszerlánc-
biztonsági és állategészségügyi hatáskörrel rendelkező járási hivatalai 
 
Illetékesség: A vadbegyűjtő helye szerint illetékes járási hivatal szerinti illetékes 
élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörrel rendelkező  járási hivatal 
 
Kérelem tartalmi elemei: 

1. A vadbegyűjtő helyet üzemeltető vállalkozás adatai, 
2. a vadbegyűjtő hely adatai, 
3. nyilatkozat arról, hogy a vadbegyűjtő helyet üzemeltető, csak saját 

vadászterületről, vagy más vadászatra jogosult területéről is gyűjt be vadat. 
 
Becsatolandó irat: nincs 
 
Igazgatásszolgáltatási díj: Az eljárás illeték- és díjmentes. 
 
Ügyintézési határidő:8 nap 
Eljárás megindításának módja: Postai úton, elektronikus úton 
(https://epapir.gov.hu/), vagy az illetékes Járási Hivatal Élelmiszerbiztonsági és 
Állategészségügyi Osztályán személyesen. 
 
Eljárási szabályok: A nyilvántartásba vételi eljárás kérelemre indul, és a járási 
hivatal eljárása során a jogszabályokban foglalt feltételek teljesülése esetén 
nyilvántartásba veszi a létesítményt, erről határozatot hoz. A létesítmény csak ennek 

https://epapir.gov.hu/
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birtokában üzemeltethető. Amennyiben a vadbegyűjtő létesítmény több 
vadászterületről fogad be lőtt vadat, a hatóság helyszíni szemle során vizsgálja a 
jogszabályban előírt élelmiszerlánc-biztonsági feltételeknek történő megfelelőséget. 
A helyszíni vizsgálat eredményétől függően az állategészségügyi hatóság a 
vadbegyűjtő helyet nyilvántartásba veszi, erről bizonyítványt állít ki. 
 
Ügymenet:  

1. A kérelem vizsgálata. 
2. A hatóság helyszíni vizsgálat során ellenőrzi jogszabályokban foglalt feltételek 

meglétét. 
3. A tényállás tisztázása esetleges hiánypótlás. 
4. A nyilvántartási szám kiadása, erről határozathozatal. 

 
Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

 43/2011. (V. 26.) VM rendelet az elejtett vad kezelésének és értékesítésének 
élelmiszer-higiéniai feltételeiről. 

 Az élelmiszer-higiéniáról szóló, 2004. április 29-i 852/2004/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet. 

 Az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak 
megállapításáról szóló, 2004. április 29-i 853/2004/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet. 

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

 
Ügyintézéshez használt, letölthető nyomtatvány: nincs 
 
Igénybe vehető elektronikus program: nincs 
 
Az ügyfél tájékoztatása az Ákr. alapján történik. 
 
 
Vad (elejtett vad) húsvizsgálata 
 
Hatáskörrel rendelkező szervezet: Pest Megyei Kormányhivatal élelmiszerlánc-
biztonsági és állategészségügyi hatáskörrel rendelkező járási hivatalai 
 
Illetékesség: A vadhúsvizsgálat helye szerinti illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és 
állategészségügyi hatáskörrel rendelkező járási hivatal 
 
Kérelem tartalmi elemei: 

1.  A vadhús vizsgálatot kérő vadászatra jogosult adatai, 
2. az elejtett vadra vonatkozó információ. 

 
Becsatolandó irat: nincs 
 
Igazgatásszolgáltatási díj:  
Vadon élő állatok húsvizsgálata Ft/darab 
Apróvad                                       2,- Ft 
Vaddisznó egyedenként          270,- Ft 
Egyéb nagyvad egyedenként   90,- Ft 
 
Ügyintézési határidő: az elejtést követő 48 óra 
 
Eljárás megindításának módja: A vadhúsvizsgálat helye szerinti illetékes Járási 
Hivatal Élelmiszerbiztonsági és Állategészségügyi Osztályán ügyfélfogadási időben. 
 
Eljárási szabályok: Amennyiben a vadászatra jogosult a tulajdonába kerülő elejtett 
vad meghatározott mennyiségét (évente maximum 100 db nagyvad, 5000 db 
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apróvad) átadja, valamint eladja a végső fogyasztónak vagy a végső fogyasztót 
közvetlenül ellátó helyi kiskereskedelmi vagy vendéglátó egységnek, úgy e 
tevékenység során köteles gondoskodni arról, hogy: 

 az elejtett vadat a hatósági állatorvos a vadbegyűjtő helyen az elejtéstől 
számított 48 órán belül megvizsgálhassa, 

 az elejtett vad esetében, amelynek húsa trichinella parazitát tartalmazhat a 
húsban előforduló trichinella hatósági vizsgálatára mintát vehessen, mielőtt az 
elejtett vad húsát a végső fogyasztónak minősülő természetes, jogi 
személynek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek vagy a végső 
fogyasztót közvetlenül ellátó helyi kiskereskedelmi vagy vendéglátó 
egységnek átadja, vagy eladja. 

 
Ügymenet:  

1. A kérelem vizsgálata. 
2. A húsvizsgálat végrehajtása és a hússzállítási igazolás kiadása az elejtett vad, 

végső fogyasztót közvetlenül ellátó helyi kiskereskedelmi létesítménybe történő 
szállításához. 

3. Húsvizsgálati díj bekérése 
 

 
Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

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

 43/2011. (V. 26.) VM rendelet az elejtett vad kezelésének és értékesítésének 
élelmiszer-higiéniai feltételeiről. 

 113/2006. (V. 12.) Korm. rendelet a jogosult állatorvos hatásköréről és a 
működésével kapcsolatos részletes szabályokról. 

 
Ügyintézéshez használt, letölthető nyomtatvány: nincs 
Igénybe vehető elektronikus program: nincs 
 
Az ügyfél tájékoztatása az Ákr. alapján történik. 
 
Vágóhídi húsvizsgálat friss húst forgalomba hozó vágóhidakon, vadfeldolgozó-
létesítményekben 
 
Hatáskörrel rendelkező szervezet: Pest Megyei Kormányhivatal élelmiszerlánc-
biztonsági és állategészségügyi hatáskörrel rendelkező járási hivatalai 
 
Illetékesség: A vágóhíd helye szerinti illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és 
állategészségügyi hatáskörrel rendelkező járási hivatal. 
 
Kérelem tartalmi elemei: 
1. a húsvizsgálatot kérelmező adatai, 
2. a húsvizsgálat helyére, időpontjára vonatkozó információ, 
3. a húsvizsgálat tárgyát képező levágandó állat(ok)ra vonatkozó adatok 
 
A hatósági húsvizsgálatot a vágás megkezdése előtt 24 órával de minimum az élő 
állat vágóhídra való megérkezését követő 24 órán belül kérelmezni kell!  
 
Becsatolandó irat: nincs 
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Igazgatásszolgáltatási díj:  

Patás állatok húsvizsgálata (Ft/darab) 
felnőtt szarvasmarhafélék egyedenként                                                                 800.- 
 
szarvasmarhafélék 6 hónapos korig egyedenként                                                 320.- 
 
egypatások és lófélék egyedenként                                                                       500.- 
 
sertés: állatok, amelyek hasított testének tömege 
25 kg-nál kevesebb egyedenként, trichinella vizsgálattal                                         80.- 
 
25 kg-nál kevesebb egyedenként, trichinella vizsgálat nélkül                                  30.- 
 
legalább 25 kg egyedenként, trichinella vizsgálattal                                               150.- 
 
legalább 25 kg egyedenként, trichinella vizsgálat nélkül                                        100.- 
 
juh vagy kecske, amely vágott testének tömege 
12 kg-nál kevesebb egyedenként                                                                             30.- 
 
legalább 12 kg egyedenként                                                                                     45.- 
 
Baromfi húsvizsgálata (Ft/darab) 
Gallus nembe tartozó baromfi és gyöngytyúk egyedenként                                       1.- 
 
kacsa és lúd egyedenként                                                                                          2.- 
 
pulyka egyedenként                                                                                                    5.- 
 
tenyésztett nyúl egyedenként                                                                                  1.- 
 
strucc, emu, nandu, kazuár egyedenként                                                            90.- 
 
Apróvad                                                                                                                     2.- 
 
Vaddisznó egyedenként                                                                                      270.- 
 
Egyéb nagyvad egyedenként                                                                                90.- 

 
Ügyintézési határidő: Az élő állatok vágóhídra beérkezését követően a lehető 
legrövidebb időn belül. 
 
Eljárás megindításának módja: Az illetékes Járási Hivatal Élelmiszerbiztonsági és 
Állategészségügyi Osztályán személyesen, írásban vagy szóban. 
 
Eljárási szabályok: A friss húst forgalomba hozó vágóhidakon, vadfeldolgozó-
létesítményekben a hatósági állatorvos vizsgálatot végez különös tekintettel az 
alábbiakra: 
a) az élelmiszerláncra vonatkozó információ; 
b) levágást megelőző vágóhídi élőállat-vizsgálat; 
c) állatjólét; 
d) levágást követő húsvizsgálat; 
e) különleges fertőzési veszélyt jelentő anyagok és egyéb állati melléktermékek; 
és 
f) laboratóriumi vizsgálat. 
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Az állat-egészségügyi jelölések elhelyezése a hatósági állatorvos által vagy annak 
felügyelete alatt történik, ha a hatósági ellenőrzés nem tárt fel olyan hiányosságot, 
amely miatt a hús emberi fogyasztásra alkalmatlan lenne. 
Az említett ellenőrzések elvégzése után a hatósági állatorvos  
intézkedéseket tesz, különösen az alábbiak tekintetében: 
a) a vizsgálat eredményeinek közlése; 
b) az élelmiszerláncra vonatkozó információval kapcsolatos döntések; 
c) az élő állatokkal kapcsolatos döntések; 
d) az állatjóléttel kapcsolatos döntések; 
és 
e) a hússal kapcsolatos döntések. 
A patás háziállatok, a nyúlfélék kivételével a tenyésztett emlős vadak és a nagyvadak 
állati testeire, valamint a hasított féltestekre, negyedekre, és a féltestek három 
nagykereskedelmi darabra vágásának eredményeként létrejövő darabokra állat-
egészségügyi jelöléssel kerül.  
 
Az élő állat vágása kizárólag a vágást megelőző hatósági állatorvosi vizsgálat 
kedvező eredménye alapján kezdhető meg! 
 
Ügymenet:  

1. A kérelem vizsgálata. 
2. A húsvizsgálat végrehajtása  
3. Húsvizsgálati döntés közlése  
4. Húsvizsgálati díj bekérése 

 
 
Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

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

 Az Európai Parlament és a Tanács 854/2004/EK rendelete az emberi 
fogyasztásra szánt állati eredetű termékek hatósági ellenőrzésének 
megszervezésére vonatkozó különleges szabályok megállapításáról szóló  

 113/2006. (V. 12.) Korm. rendelet a jogosult állatorvos hatásköréről és a 
működésével kapcsolatos részletes szabályokról. 

 
Ügyintézéshez használt, letölthető nyomtatvány: nincs 
 
Igénybe vehető elektronikus program: nincs 
 
Az ügyfél tájékoztatása az Ákr. alapján történik. 
 
 
Veszélyes és a veszélyesnek minősített eb tartásának engedélyezése 

 

Hatáskörrel rendelkező szervezet: Pest Megyei Kormányhivatal élelmiszerlánc-

biztonsági és állategészségügyi hatáskörrel rendelkező járási hivatalai 

 

Illetékesség: Az eb tartási helye szerint illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és 

állategészségügyi hatáskörrel rendelkező járási hivatal. 
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Kérelem tartalmi elemei: 

 az eb tulajdonosának neve, címe 

 az ebtartó nevét, születési helyét és idejét, lakcímét, telefonszámát, elektronikus 

levélcímét, 

 az eb tartási helyét (település, kerület, utca, házszám), 

 az eb tartási helyének leírását 

 az eb fajtáját, születési idejét, nemét, színét, nevét, 

 transzponderrel megjelölt eb esetén a transzponder sorszámát 

 ivartalanított eb esetén az ivartalanítás időpontját 

 az eb egyéb egyedi jellemzőit 

 

Becsatolandó irat: a tartás helye szerinti ingatlan tulajdonostársainak, illetve 

haszonélvezőjének hozzájáruló nyilatkozatát, amennyiben az eb tartási helyéül szolgáló 

ingatlan közös tulajdonban van, illetve haszonélvezettel terhelt. 

 

Igazgatásszolgáltatási díj: 25.000.- Ft 

 

Ügyintézési határidő: 8 nap 

 

Eljárás megindításának módja: Postai úton, elektronikus úton 

(https://epapir.gov.hu/), vagy az illetékes Járási Hivatal Élelmiszerbiztonsági és 

Állategészségügyi Osztályán személyesen. 

 

Eljárási szabályok: A veszélyes eb a veszélyesnek minősítést követő 60 nap 

elteltével kizárólag a járási állat-egészségügyi hatóság által kiadott engedéllyel, az 

abban előírt tartási feltételek betartása mellett, ivartalanítva és transzponderrel 

megjelölve tartható. 

 
Az engedély kiadását az eb tulajdonosa vagy az ebtartó a tulajdonossal együtt 

kérheti, az eb veszélyesnek nyilvánításáról szóló határozat véglegessé válását 

követő 15 napon belül. 

 

Az engedély akkor adható ki, ha az ebtartó  a tizennyolcadik életévét betöltötte és 

cselekvőképes. 

 

A veszélyes eb olyan megfelelően zárt, bekerített vagy elkerített helyen tartható, 

amely megakadályozza az ebnek a közterületre vagy szomszédos magánterületre 

történő, felügyelet nélküli kijutását, továbbá, hogy az eb embernek vagy állatnak 

sérülést okozzon. 

 

https://epapir.gov.hu/
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Az állatvédelmi hatóság elrendeli a veszélyes eb életének kioltását, amennyiben a 

veszélyesnek minősítő határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül nem 

kérelmezik az eb tartásának engedélyezését vagy a tartási engedélyében 

meghatározott biztonságos tartási feltételek az engedélyben előírt határidőig, de 

legkésőbb az engedély kiadásától számított 30. napig nem teljesülnek, 

 

Ügymenet:  

1. A kérelem és a becsatolt iratok vizsgálata  

2. Engedély kiadása határidő meghatározásával 

 

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

 A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 

41/2010.(II.26.)Korm. rendelet 

 Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény  

 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 

 Ákr. 

 

Ügyintézéshez használt, letölthető nyomtatvány: nincs 

 

Igénybe vehető elektronikus program: nincs 

 

Az ügyfél tájékoztatása az Ákr. alapján történik. 

 

2.Közérdekű bejelentés vizsgálata 

 

Hatáskörrel rendelkező szervezet: Pest Megyei Kormányhivatal élelmiszerlánc-

biztonsági és állategészségügyi hatáskörrel rendelkező járási hivatalai 

 

Illetékesség: A közérdekű bejelentés tárgya szerint illetékes élelmiszerlánc-

biztonsági és állategészségügyi hatáskörrel rendelkező járási hivatal. 

 

Bejelentés kötelező tartalmi elemei: nincs 

 

Igazgatásszolgáltatási díj: nincs 

 

Ügyintézési határidő: 30 nap, mely a szükséges mértékben a bejelentő értesítése 

mellett meghosszabbítható.  

 

Eljárás megindításának módja: A közérdekű bejelentés történhet szóban, postán, 

elektronikusan vagy személyesen az illetékes Járási Hivatal Élelmiszerbiztonsági és 

Állategészségügyi Osztályán vagy a NÉBIH zöldszámán. 

 

A szóbeli közérdekű bejelentést az eljárásra jogosult szerv írásba foglalja és a 

közérdekű bejelentő számára másodpéldányban átadja. 
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Eljárási szabályok: A bejelentést követően a közérdekű bejelentést a hatóság 

megvizsgálja. ha a közérdekű bejelentést nem az eljárásra jogosult szervhez tették 

meg, a közérdekű bejelentést a beérkezésétől számított nyolc napon belül a hatóság 

az eljárásra jogosult szervhez átteszi, a közérdekű bejelentő egyidejű tájékoztatása 

mellett. Az eljárásra jogosult szerv a bejelentést megvizsgálja, amennyiben a 

bejelentés anonim módon történt a hatóság dönt, hogy a közérdekű bejelentést 

mellőzi vagy kivizsgálja. 

 

Ha a hatóság a közérdekű bejelentés kivizsgálása során szabálysértést állapít meg, 

hivatalból eljárást indít, gondoskodik a jogszerű vagy a közérdeknek megfelelő 

állapot helyreállításáról, illetve az egyébként szükséges intézkedések megtételéről, a 

feltárt hibák okainak megszüntetéséről. 

 

A kivizsgálást követően az eljáró hatóság a bejelentőt haladéktalanul tájékoztatja - a 

minősített adat, illetve törvény alapján üzleti, gazdasági vagy egyéb titoknak 

minősülő adat kivételével - a megtett intézkedésről vagy annak mellőzéséről, az 

indokok megjelölésével.   

 

Ha az elbírálást megalapozó vizsgálat előreláthatólag harminc napnál hosszabb ideig 

tart, erről a közérdekű bejelentőt - az elintézés várható időpontjának és az eljárás 

meghosszabbodása indokainak egyidejű közlésével - tájékoztatni kell. 

 

Az írásbeli értesítés mellőzhető, ha a közérdekű bejelentés elintézéséről a közérdekű 

bejelentőt szóban tájékoztatták, aki a tájékoztatást tudomásul vette. 

 

Ügymenet:  

7. A bejelentés vizsgálata 

8. A közérdekű bejelentés kivizsgálása (hatósági ellenőrzés) 

9. A hatósági ellenőrzés eredményétől függően eljárás indítása 

10. Közérdekű bejelentő tájékoztatása  

 

 

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

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

 a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről, valamint egyes törvényi 

rendelkezések megállapításáról szóló 2013. évi CLXV. törvény ( Ptv.) 

 Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 

2011. évi CXII. törvény  

 a bejelentésben érintett tevékenységnek megfelelő ágazati jogszabályok 

 

 

Ügyintézéshez használt, letölthető nyomtatvány: nincs 
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Igénybe vehető elektronikus program: NÉBIH navigátor (mobil applikáció) 

 

Az ügyfél tájékoztatása a Ptv. alapján történik. 

 
 
 
 
 
 


