
Az Érdi Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi 

Főosztály hatáskörébe tartozó ügyek 

Az Érdi Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály 

élelmiszerlánc-felügyeleti, tenyésztési és borászati hatáskörében eljárva 

állategészségügyi, állatvédelmi, élelmiszer-biztonsági, takarmány-ellenőrzési, 

élelmiszer-minőség ellenőrzési, borászati, állattenyésztési, növényvédelmi, 

talajvédelmi valamint zöldség-gyümölcs ellenőrzési, mezőgazdasági igazgatási 

feladatok, továbbá határállomási állategészségügyi feladatok ellátásáért felelős, a 

Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala szervezeti egységeként működő szerv. Feladatát 

a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 

szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendeletben, továbbá egyéb ágazati-szakmai 

jogszabályokban megállapított hatásköre alapján látja el.  

Az Érdi Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi 

Főosztályának illetékessége borászati hatóságként, élelmiszerlánc-felügyeleti 

szervként növény- és talajvédelmi hatáskörben, pálinkaellenőrző hatóságként, 

talajvédelmi hatóságként, valamint tenyésztési hatóságként Pest megye és a főváros 

közigazgatási területére, mindegy egyéb élelmiszerlánc-felügyeleti és 

állategészségügyi feladat tekintetében az Érdi Járási Hivatal illetékességi területére 

terjed ki. 

 

I. Általános szabályok 

1. Illetékességi terület: 

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály 1. 

Budapest: I., V.,VI., VII., VIII., IX., XI., XI., XII., XVIII., XIX., XX., XXI., XXII., XXIII. 

kerület 

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály 2. 

A Budakeszi, Érdi, Pilisvörösvári és Szentendrei járások településeinek közigazgatási 

területe. 

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, Pócsmegyer, Pomáz, Szentendre, Szigetmonostor, Tahitótfalu, 

Visegrád 

Növény- és Talajvédelmi Osztály 

Budapest és Pest megye közigazgatási területe. 



2. Az ügyfélfogadás rendje 

 

A Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztályainak 

ügyfélfogadási rendje: hétfő, szerda és péntek 9.00 órától 12.00 óráig tart. 

A Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztályának ügyfélfogadási rendje: szerda 8.00 

órától 16.00 óráig, pénteken 8.00 órától 12.00 óráig tart. 

Ügyfelek fogadása ettől eltérő időpontban - az ügyintézővel történt egyeztetést 

követően - az általános munkarend szerinti időben is lehetséges. 

Közigazgatási szervek munkatársait soron kívül, illetve előre egyeztetett időpontban 

kell fogadni, amennyiben annak tárgya közigazgatási hatósági ügy intézése. 

 

 

3. Az ügyintézés határideje 

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. 60 napnál hosszabb határidőt törvény, rövidebb határidőt 

jogszabály állapíthat meg. Az ügyintézési határidőn belül a döntés közlése iránt is 

intézkedni kell. 

 Az ügyintézési határidőbe nem számít be az eljárás felfüggesztésének, 

szünetelésének és - ha függő hatályú döntés meghozatalának nincs helye - az ügyfél 

mulasztásának vagy késedelmének időtartama. 

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. 

A hatóság az illetékességi területén hivatalból megindítja az eljárást, ha az eljárás 

megindítására okot adó körülmény jut a tudomására, erre bíróság kötelezte, erre 

felügyeleti szerve utasította, életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzetről 

szerez tudomást, vagy ezt egyébként jogszabály előírja. 



A hivatalbóli eljárás az első eljárási cselekmény elvégzésének napján kezdődik, 

megindításáról az ismert ügyfelet a hatóság értesíti. Az eljárás a kérelemnek az 

eljáró hatósághoz történő megérkezését követő napon indul.  

Ha a hatóság a megtámadott döntést nem vonja vissza, illetve a fellebbezésnek 

megfelelően azt nem módosítja, javítja vagy egészíti ki, a fellebbezést a hatóság az 

ügy összes iratával, a fellebbezési határidő leteltét követően felterjeszti a - 

jogszabályban kijelölt - másodfokú hatósághoz. 

Törvény vagy a szakhatóságok kijelöléséről szóló kormányrendelet közérdeken 

alapuló kényszerítő indok alapján az ügyben érdemi döntésre jogosult hatóság 

számára előírhatja, hogy az ott meghatározott szakkérdésben és határidőben más 

hatóság (a továbbiakban: szakhatóság) kötelező állásfoglalását kell beszereznie. 

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok 

kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29. ) Korm. rendelet 2. § alapján „Ha az 1. melléklet 

eltérően nem rendelkezik, a szakhatóság eljárására irányadó ügyintézési határidő 

tizenöt nap.” 

Ha a hatóság határidőben nem hoz függő hatályú döntést, 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. Ha a hatóság a hivatalbóli eljárásban az ügyintézési határidő 

kétszeresét túllépi, a jogsértés tényének megállapításán és a jogellenes magatartás 

megszüntetésére vagy a jogszerű állapot helyreállítására kötelezésen túl egyéb 

jogkövetkezményt nem alkalmazhat. Ez esetben ugyanazon ügyféllel szemben, 

ugyanazon ténybeli és jogi alapon nem indítható új eljárás. 

 

4. Alapvető eljárási szabályok 

 A közigazgatási hatóság (a továbbiakban: hatóság) jogszabály felhatalmazása 

alapján, hatáskörét a jogszabály keretei között, rendeltetésszerűen gyakorolva 

jár el. 



 A hatóság a hatásköre gyakorlása során a szakszerűség, az egyszerűség, az 

ügyféllel való együttműködés és a jóhiszeműség követelményeinek 

megfelelően, a törvény előtti egyenlőség és az egyenlő bánásmód 

követelményét megtartva, indokolatlan megkülönböztetés és részrehajlás 

nélkül, a jogszabályban meghatározott határidőn belül, észszerű időben jár el. 

 A hatóság a kizárólag kérelemre indítható eljárások kivételével hivatalból 

eljárást indíthat, a kérelemre indult eljárást jogszabályban meghatározott 

feltételek fennállása esetén folytathatja. Hivatalból állapítja meg a tényállást, 

határozza meg a bizonyítás módját és terjedelmét, valamint e törvény keretei 

között felülvizsgálhatja a saját és a felügyelete alá tartozó hatóság döntését és 

eljárását. 

 A hatóság a hatékonyság érdekében úgy szervezi meg a tevékenységét, hogy 

az az eljárás valamennyi résztvevőjének a legkevesebb költséget okozza, és - 

a tényállás tisztázására vonatkozó követelmények sérelme nélkül, a fejlett 

technológiák alkalmazásával - az eljárás a lehető leggyorsabban lezárható 

legyen. 

 Az eljárás valamennyi résztvevője köteles jóhiszeműen eljárni és a többi 

résztvevővel együttműködni. 

 Senkinek a magatartása nem irányulhat a hatóság megtévesztésére vagy a 

döntéshozatal, illetve a végrehajtás indokolatlan késleltetésére.  

 Az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője jóhiszeműségét az eljárásban 

vélelmezni kell. A rosszhiszeműség bizonyítása a hatóságot terheli. 

 A kérelem az ügyfél olyan nyilatkozata, amellyel hatósági eljárás lefolytatását, 

illetve a hatóság döntését kéri jogának vagy jogos érdekének érvényesítése 

érdekében. 

 Ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik, a kérelmet a 

hatósághoz írásban vagy személyesen lehet előterjeszteni. Az elektronikus 

ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi 

CCXXII. törvény 9. §-a szerint az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, az 

ügyfél jogi képviselője, az ügyfélként eljáró állam, önkormányzat, 

költségvetési szerv, ügyész, jegyző, köztestület, valamint egyéb 

közigazgatási hatóság elektronikus ügyintézésre köteles. Elektronikus 

ügyintézésre a https://epapir.gov.hu/ elektronikus ügyintézési felületen 

https://epapir.gov.hu/


keresztül van lehetősége. Természetes személy ügyfél elektronikus 

ügyintézésre nem köteles, de ügyfélkapun keresztül és a fenti címen erre 

lehetősége van. 

 Az ügyfél kérelmével a tárgyában hozott döntés véglegessé válásáig 

rendelkezhet. 

 Az ügyfél az eljárás során bármikor nyilatkozatot, észrevételt tehet. 

 Ha jogszabály további követelményt nem állapít meg, a kérelem tartalmazza 

az ügyfél és képviselője azonosításához szükséges adatokat és 

elérhetőségét. Nem kérhető az ügyféltől szakhatósági állásfoglalás vagy 

előzetes szakhatósági állásfoglalás csatolása, és az ügyfél azonosításához 

szükséges adatok kivételével olyan adat, amely nyilvános, vagy amelyet 

jogszabállyal rendszeresített közhiteles nyilvántartásnak tartalmaznia kell. 

 A kérelem az illetékes hatóságnál vagy - ha azt törvény vagy kormányrendelet 

nem zárja ki - a kormányablaknál terjeszthető elő. 

 A kérelmet tartalma szerint kell elbírálni akkor is, ha az nem egyezik az ügyfél 

által használt elnevezéssel. 

 A hatóság jogosult az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője természetes 

személyazonosító adatainak és az ügyfajtát szabályozó törvényben 

meghatározott személyes adatok, továbbá - ha törvény másként nem 

rendelkezik - a tényállás tisztázásához elengedhetetlenül szükséges más 

személyes adatok megismerésére és kezelésére. A kérelemre induló 

eljárásban vélelmezni kell, hogy a kérelmező ügyfél a tényállás tisztázásához 

szükséges személyes adatok - ideértve a különleges adatokat is - 

kezeléséhez hozzájárulást adott. 

 A hatóság gondoskodik arról, hogy a törvény által védett titok (a továbbiakban: 

védett adat) ne kerüljön nyilvánosságra, ne juthasson illetéktelen személy 

tudomására, és a személyes adatok védelme biztosított legyen. 

 A hatóság az eljárása során annak lefolytatásához - jogszabályban 

meghatározott módon és körben - megismerheti azokat a védett adatokat, 

amelyek eljárásával összefüggnek, illetve amelyek kezelése az eljárás 

eredményes lefolytatása érdekében szükséges. 

 Indokolt esetben a hatóság kérelemre vagy hivatalból elrendeli az ügyfél és az 

eljárás egyéb résztvevője természetes személyazonosító adatainak és 



lakcímének zárt kezelését, ha az eljárásban való közreműködése miatt 

súlyosan hátrányos következmény érheti. 

 A hatóság a kérelmet visszautasítja, ha az eljárás megindításának 

jogszabályban meghatározott feltétele hiányzik, és e törvény ahhoz más 

jogkövetkezményt nem fűz, vagy az ugyanazon jog érvényesítésére irányuló 

kérelmet a bíróság vagy a hatóság érdemben már elbírálta, és a kérelem 

tartalma, valamint az irányadó jogi szabályozás nem változott. 

 A hatóság a kérelmet visszautasíthatja, ha azt nem az előírt formában 

terjesztették elő.  

 Ha a döntéshozatalhoz nem elegendőek a rendelkezésre álló adatok, a 

hatóság bizonyítási eljárást folytat le. A hatósági eljárásban minden olyan 

bizonyíték felhasználható, amely a tényállás tisztázására alkalmas. Nem 

használható fel bizonyítékként a hatóság által, jogszabálysértéssel 

megszerzett bizonyíték. A hatóság által hivatalosan ismert és a köztudomású 

tényeket nem kell bizonyítani. 

 Ha a tényállás tisztázása azt szükségessé teszi, a hatóság az ügyfelet 

nyilatkozattételre hívhatja fel. Ha jogszabály nem zárja ki, az ügyfél a 

nyilatkozatával pótolhatja a hiányzó bizonyítékot, ha annak beszerzése nem 

lehetséges. 

 A hatóság, ha a tényállás tisztázása során szükséges, és az az Eüsztv. 

alapján nem szerezhető be - a 36. § (2) bekezdésben meghatározottak 

kivételével - felhívhatja az ügyfelet okirat vagy más irat bemutatására. Ha 

törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik, az ügyfél az iratot 

másolatban is benyújthatja, ha nyilatkozik arról, hogy az az eredetivel 

mindenben megegyezik. 

 Azt, akinek személyes meghallgatása az eljárás során szükséges, a hatóság 

kötelezi, hogy a megjelölt helyen és időpontban jelenjen meg. Ha az idézett 

személy kora, egészségi állapota vagy más méltányolható ok miatt a hatóság 

előtt nem képes megjelenni, az idézett személyt a tartózkodási helyén is meg 

lehet hallgatni. Az idézést - ha az ügy körülményeiből más nem következik - 

úgy kell közölni, hogy arról az idézett a meghallgatást megelőzően legalább öt 

nappal értesüljön. 



 Ha az idézett személy a szabályszerű idézésnek nem tesz eleget, vagy 

meghallgatása előtt az eljárás helyéről engedély nélkül eltávozik, és 

távolmaradását előzetesen alapos okkal nem menti ki, vagy utólag 

megfelelően nem igazolja, vagy az idézésre meghallgatásra alkalmatlan 

állapotban jelenik meg, és ezt a körülményt nem menti ki, eljárási bírsággal 

sújtható. Ha az idézett személy az idézésre nem jelent meg, és 

távolmaradását nem mentette ki, a rendőrség útján elővezettethető. Az 

elővezetés foganatosításához az ügyésznek a hatóság vezetője által kért 

előzetes hozzájárulása szükséges. Ha az idézett személy igazolja a 

távolmaradásának vagy eltávozásának menthető indokát, a hatóság 

visszavonja az eljárási bírságot megállapító és az elővezetést elrendelő 

végzést. 

 Ha a tényállás tisztázására ingó, ingatlan (a továbbiakban együtt: 

szemletárgy) vagy személy megtekintése vagy megfigyelése szükséges, a 

hatóság szemlét rendelhet el. A szemle eredményes és biztonságos 

lefolytatása érdekében a hatóság a rendőrség közreműködését kérheti.  Ha a 

helyszíni szemlére életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzetben, 

azonnali eljárási cselekmény érdekében van szükség, illetve, ha ezt törvény 

más fontos okból megengedi, a helyszíni szemlét a hatóság a lezárt terület, 

épület, helyiség felnyitásával, az ott tartózkodó személyek akarata ellenére is 

megtarthatja. Az ilyen módon történő szemle megtartásáról az ügyészt 

előzetesen - a szemle megtartásáról való hatósági döntést követően 

haladéktalanul - értesíteni kell, továbbá ahhoz a rendőrség és lehetőség 

szerint hatósági tanú közreműködését kell kérni. Ha az ügyész a szemle 

megtartásával nem ért egyet, azt megtiltja. A szemle során a hatóság eljáró 

tagja jogosult különösen a szemlével érintett területre, építménybe és egyéb 

létesítménybe belépni, bármely iratot, tárgyat vagy munkafolyamatot 

megvizsgálni, felvilágosítást kérni, illetve mintát venni. Az Éltv. 44. § (1) 

bekezdése értelmében „Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv helyszíni 

ellenőrzésre feljogosított állami tisztviselője, kormánytisztviselője, valamint 

jelenlétében az Európai Bizottság szakértője és az általa kijelölt szakértő az e 

törvény végrehajtására kiadott jogszabály, valamint az Európai Unió 

közvetlenül alkalmazandó jogi aktusai szerinti ellenőrzés során jogosult az 

ellenőrzött helyiségbe, illetve létesítménybe belépni; berendezéseket, 



eszközöket, technológiai folyamatokat ellenőrizni; 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; hatósági mintavétel esetén az ügyfél kérésére – 

az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban, valamint az Európai Unió 

közvetlenül alkalmazandó jogi aktusaiban meghatározott kivételek 

figyelembevételével – ellenmintát venni.” Az Éltv. 44. § (2) bekezdése 

szerint Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv a hatósági ellenőrzés során 

próbavásárlást végezhet, ideértve a távértékesítés keretében távértékesítési 

szerződés megkötésével az interneten történő vásárlást is. 

 Szakértőt kell meghallgatni vagy - legalább tizenöt napos határidő tűzésével - 

szakvéleményt kell kérni, ha az ügyben jelentős tény vagy egyéb körülmény 

megállapításához különleges szakértelem szükséges, és az eljáró hatóság 

nem rendelkezik megfelelő szakértelemmel. 

 A hatóság - a hatáskörének keretei között - ellenőrzi a jogszabályban foglalt 

rendelkezések betartását, valamint a végrehajtható döntésben foglaltak 

teljesítését. Ha a hatóság a hatósági ellenőrzés során jogsértést tapasztal, 

megindítja az eljárást, vagy ha a feltárt jogsértés miatt az eljárás más szerv 

illetékességébe tartozik, annak eljárását kezdeményezi. Ha a hatóság az 

ügyfél kérelmére lefolytatott hatósági ellenőrzés során jogsértést nem 

tapasztal, ennek tényéről hatósági bizonyítványt állít ki. A hivatalból folytatott 

hatósági ellenőrzés eredményéről a hatóság az ügyfél kérelmére állít ki 

hatósági bizonyítványt. 

 A hivatalbóli eljárásokban a kérelemre indult eljárásokra vonatkozó 

rendelkezéseit az e fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. A hivatalbóli 

eljárásokban szünetelésnek nincs helye, és a hatóság felfüggesztés esetén 

sem dönt érdemben az ügyfél vagy ügyfelek együttes kérelmére. Nincs helye 

az eljárás megszüntetésének, ha az ügyfél eljárási költség előlegezési 

kötelezettségének nem tesz eleget. A hivatalbóli eljárásokban az ügyintézési 

határidőbe csak az eljárás felfüggesztésének időtartama nem számít be. 



 Az ügyfél az eljárás bármely szakaszában és annak befejezését követően is 

betekinthet az eljárás során keletkezett iratba. A tanú a vallomását tartalmazó 

iratba, a szemletárgy birtokosa a szemléről készített iratba tekinthet be. 

Harmadik személy akkor tekinthet be a személyes adatot vagy védett adatot 

tartalmazó iratba, ha igazolja, hogy az adat megismerése joga 

érvényesítéséhez, illetve jogszabályon, bírósági vagy hatósági határozaton 

alapuló kötelezettsége teljesítéséhez szükséges. 

 A döntés határozat vagy végzés. A hatóság - a (4) bekezdésben 

meghatározott kivétellel - az ügy érdemében határozatot hoz, az eljárás során 

hozott egyéb döntések végzések. Az ügyfelet megilleti a kérelmezett jog 

gyakorlása, ha a hatóság az ügyintézési határidőn belül mellőzi a 

határozathozatalt (jogszerű hallgatás).  

 A hatóság határozata ellen önálló jogorvoslatnak van helye. A hatóság 

végzése ellen önálló jogorvoslatnak akkor van helye, ha azt törvény 

megengedi, egyéb esetben a végzés elleni jogorvoslati jog a határozat, ennek 

hiányában az eljárást megszüntető végzés ellen igénybe vehető jogorvoslat 

keretében gyakorolható. 

 

5. Ügyfelet megillető jogok, illetve ügyfelet terhelő kötelezettségek 

 

 Az ügyfél az eljárás során bármikor nyilatkozatot, észrevételt tehet. 

 A hatóság biztosítja az ügyfél, továbbá a tanú, a hatósági tanú, a szakértő, a 

tolmács, a szemletárgy birtokosa és az ügyfél képviselője (a továbbiakban 

együtt: eljárás egyéb résztvevője) számára, hogy jogaikat és 

kötelezettségeiket megismerhessék, és előmozdítja az ügyféli jogok 

gyakorlását. 

 Az ügyfél az eljárás során bármikor nyilatkozatot, észrevételt tehet. 

 Az ügyfél kérelmével a tárgyában hozott döntés véglegessé válásáig 

rendelkezhet. 

 A hatóság gondoskodik arról, hogy a törvény által védett titok (a továbbiakban: 

védett adat) ne kerüljön nyilvánosságra, ne juthasson illetéktelen személy 

tudomására, és a személyes adatok védelme biztosított legyen. 



 A hatóság döntése ellen az ügyfél a döntés közlésétől számított 15 napon 

belül fellebbezéssel élhet. 

 Az eljárás valamennyi résztvevője köteles jóhiszeműen eljárni és a többi 

résztvevővel együttműködni. 

 Senkinek a magatartása nem irányulhat a hatóság megtévesztésére vagy a 

döntéshozatal, illetve a végrehajtás indokolatlan késleltetésére. 

 Ha törvény eltérően nem rendelkezik, az eljárás költségeit az viseli, akinél 

azok felmerültek. 

 Azt, akinek személyes meghallgatása az eljárás során szükséges, a hatóság 

kötelezi, hogy a megjelölt helyen és időpontban jelenjen meg.  

 A helyszíni ellenőrzés megtartását vagy eredményes lefolytatását akadályozó 

személy eljárási bírsággal sújtható. 

 

 

 

 


