
Ügytípus E-ügyintézés Ügymenet leírása Ágazati jogszabály(ok) pontos megjelölése
A kérelem előterjesztéséhez kötelezően alkalmazandó-e 

formanyomtatvány
Kérelemhez kötelezően csatolandó mellékletek

Ügyfél nyilatkozatával pótolható-e hiányzó bizonyíték Ákr. 

64. § (1) bekezdése
Az eljárás lefolytatásáért fizetendő 

Eljárás fő szabály 

szerinti fajtája

Megengedett 

hiánypótlások száma 

Ákr. 44. §

A döntés kapcsolódó 

eljárásban meghozható 

döntés feltételét képezi-

e Ákr. 45. §

Törvény lehetővé teszi 

az eljárás 

felfüggesztését Ákr. 48. 

§

Jogszabály kizárja-e az 

eljárás szünetelését Ákr. 

49. §

Ügyintézési határidő 

Ákr. 50. §

Függő hatályú döntés 

Ákr. 43. §

Szakhatóság 

közreműködése Ákr. 55. 

§

Szakkérdés vizsgálata
Jogszerű hallgatásnak 

van helye

Jogorvoslat fajtája Ákr. 

113. §

Jogszabályban 

meghatározott 

felügyeleti szerv 

megnevezése

1.
Föld tulajdonjoga hatósági jóváhagyáshoz kötött 

megszerzésének jóváhagyása
Lehetséges

 A szerződés, illetve az elfogadó jognyilatkozat előzetes 

vizsgálata. (alaki megfelelőség vizsgálata, a szerződés szerinti 

vevő, vagy  az elfogadó jognyilatkozatot benyújtó szerzési 

képességének vizsgálata)                                                                            

Okiratok megküldése az Agrárkamara megyei szervének 

állásfoglalás kiadása végett.                                                                                   

A szerződés jóváhagyása, vagy jóváhagyásának 

megtagadása. 

2013. évi CXXII. tv. a mező- és erdőgazdasági földek 

forgalmáról,                                                                    2013. 

évi CCXII. tv. a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról 

szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes 

rendelkezésekről és átmeneti szabályokról,                                                                           

474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet az elővásárlási és 

előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a 

haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére 

vonatkozó eljárási szabályokról,                                     

504/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet a mezőgazdasági vagy 

erdészeti szakirányú képzettségekről                          

38/2014. (II. 24.) Korm. rendelet a földművesekről, a 

mezőgazdasági termelőszervezetekről, valamint a 

mezőgazdasági üzemközpontokról vezetett nyilvántartás 

részletes szabályairól 

47/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a föld tulajdonjogának 

átruházását, vagy a föld tulajdonjogát érintő más írásba 

foglalt jogügyletet tartalmazó papír alapú okmány biztonsági 

kellékeiről és kibocsátásainak szabályairól,   383/2016. (XII.2.) 

Korm. rendelet a földművelésügyi hatósági és igazgatási 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

Nem

Adásvételi szerződés hirdetményi úton történő közlését 

követően, a jegyző által:                                                                             

- iratjegyzék,                                                                         - 

adásvételi szerződés eredeti példányai,                          - a 

vevő 2013. évi CXXII. tv. 13-15.§-a szerinti nyilatkozatai 

(amennyiben azokat a szerződés nem tartalmazza),                                                                       

- elfogadó jognyilatkozat (amennyiben azt elővásárlásra 

jogosultak tett),                                                                    - 

az elfogadó jognyilatkozatot tevő 2013. évi CXXII. tv. 13-15.§-a 

szerinti nyilatkozatai (amennyiben azokat az elfogadó 

jognyilatkozat nem tartalmazza),                                                                       

- az elővásárlási jogosultságot bizonyító okiratok  

(amennyiben elfogadó jognyilatkozatot tettek)  

Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 1 Nem Igen Nem 80 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Közigazgatási per

Agrárminisztérium               

1055 Budapest,    

Kossuth Lajos tér 11.

2.
Föld tulajdonjogának megszerzésére irányuló szerzési 

képesség igazolására szolgáló hatósági bizonyítvány kiadása
Lehetséges

A rendelkezésre álló, illetve más szervtől, hatóságtól 

megkeresés utján megszerzett adatok figyelembe vételével a 

szerzési képesség feltételei fennállásának vizsgálata, majd 

ezt követően a hatósági bizonyítvány kiadása, vagy 

kiadásának megtagadása. 

2013. évi CXXII. tv. a mező- és erdőgazdasági földek 

forgalmáról,                                                                    2013. 

évi CCXII. tv. a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról 

szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes 

rendelkezésekről és átmeneti szabályokról,                                                                                                              

38/2014. (II. 24.) Korm. rendelet a földművesekről, a 

mezőgazdasági termelőszervezetekről, valamint a 

mezőgazdasági üzemközpontokról vezetett nyilvántartás 

részletes szabályairól,                                            383/2016. 

(XII.2.) Korm. rendelet a földművelésügyi hatósági és 

igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet az egyes földügyi eljárások 

részletes szabályairól,                                                   

191/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet a mező- és erdőgazdasági 

hasznosítású földek végrehajtási, felszámolási vagy 

önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében árverés 

útján történő értékesítésének szabályairól,                                                            

262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet

a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának 

részletes szabályairól.

Nem Nincs Igen Tárgyi illetékmentes Sommás eljárás 1 Nem Nem Nem 8 nap Nem Nem Nem Nem Közigazgatási per

Agrárminisztérium               

1055 Budapest,    

Kossuth Lajos tér 11.

3.
Rongált alapponthálózati pont helyreállítására és elpusztult 

alapponthálózati pont pótlására irányuló eljárás
Lehetséges

Az alappontok ütemterv szerinti helyszínelése és 

karbantartása során észlelt vagy állampolgári bejelentéssel a 

kormányhivatal tudomásra jutott alappont pusztulással, 

áthelyezéssel, rongálással kapcsolatos ügyek intézése, 

kapcsolattartás a földmérési és térinformatikai államigazgatási 

szervvel. Alappont pusztulás esetén a földmérési és 

térinformatikai államigazgatási szerv végzésében foglaltaknak 

megfelelő pótlási felszólítás, rongálódás esetén helyreállítási 

felszólítás megküldése a földterület jogszerű használójának, 

annak hiányában az ingatlan tulajdonosának. Amennyiben az 

érintett földhasználók vagy tulajdonosok kötelezettségüknek 

határidőn belül nem tesznek eleget, a kormányhivatal 

rendelkezik az alappont helyreállításáról és a helyreállításra 

kötelezett felé a költségek megfizetéséről.

2012. évi XLVI. törvény földmérési és térképészeti 

tevékenységről,                                                            

383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet a földművelésügyi hatósági 

és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

15/2013. (III. 11.) VM rendelet a térképészetért felelős 

miniszter felelősségi körébe tartozó állami alapadatok és 

térképi adatbázisok vonatkoztatási és vetületi rendszeréről, 

alapadat-tartalmáról, létrehozásának, felújításának, 

kezelésének és fenntartásának módjáról, és az állami átvétel 

rendjéről, 

51/2014. (IV. 29.) VM rendelet az alapponthálózati pontokkal 

kapcsolatos szabályokról, 

Nem Nincs Igen

A megrongált alappont helyreállításának, elpusztult alappont 

pótlásának költsége a földterület használóját vagy annak 

hiányában az ingatlan tulajdonosát terheli.

Teljes eljárás 1 Igen Nem Igen 60 nap Nem Nem Nem Nem Közigazgatási per

Agrárminisztérium               

1055 Budapest,    

Kossuth Lajos tér 11.

4. Földmérési szakfelügyeleti ellenőrzés Lehetséges

Értesítés a szakfelügyeleti ellenőrzésről. Az ellenőrzés 

lefolytatása, arról jegyzőkönyv felvétele. Amennyiben az 

ellenőrzés hibákat, hiányosságokat tár fel, a jegyzőkönyvben 

az előírt, megfelelő határidő biztosításával kötelezés történik 

ezek megszüntetésére. Amennyiben a feltárt hibák, 

hiányosságok megszüntetése az előírt határidőn belül nem 

történik meg, az eljárás  a vonatkozó jogszabályi előírások 

szerint folytatódik.                                                                                           

2012. évi XLVI. törvény a földmérési és térképészeti 

tevékenységről,                                                                       

383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a földművelésügyi hatósági 

és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről,                                                                                                                                      

129/2015. (V. 27.) Korm. rendelet a földmérési és térképészeti 

tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvényben 

meghatározott bírságok kiszabásának részletes szabályairól,                                                

63/1999. (VII. 21.) FVM-HM-PM együttes rendelet a földmérési 

és térképészeti állami alapadatok kezeléséről, szolgáltatásáról 

és egyes igazgatási szolgáltatási díjakról,                                                                        

15/2013. (III. 11.) VM rendelet a térképészetért felelős 

miniszter felelősségi körébe tartozó állami alapadatok és 

térképi adatbázisok vonatkoztatási és vetületi rendszeréről, 

alapadat-tartalmáról, létrehozásának, felújításának, 

kezelésének és fenntartásának módjáról, és az állami átvétel 

rendjéről,                                                                         

19/2013. (III. 21.) VM rendelet a földmérési és térképészeti 

tevékenység végzéséhez szükséges szakképzettségről,                                                

Igen nincs Igen Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 60 nap Nem Nem Nem Nem Közigazgatási per

Agrárminisztérium               

1055 Budapest,    

Kossuth Lajos tér 11.

5.

Első fokon eljáró ingatlanügyi hatóságok  ingatlan-

nyilvántartási ügyekben hozott döntései elleni fellebbezések 

elbírálása

Lehetséges

Az első fokon eljárt járási hivatal földhivatali osztálya a 

fellebbezési határidő leteltét követően, legkésőbb 8 napon 

belül felterjeszti a fellebbezést az ügy iratanyagával együtt a 

megyei kormányhivatal földhivatali osztályához. A megyei 

kormányhivatal földhivatali osztálya a döntést a fellebbezés 

alapján helybenhagyja, megváltoztatja vagy megsemmisíti.  

Ha a másodfokú döntés meghozatalához nincs elég adat, 

vagy egyébként a tényállás további tisztázása szükséges, a 

másodfokú döntést hozó hatóság a kiegészítő bizonyítási 

eljárás lefolytatását maga végzi el, és ennek alapján dönt. 

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről,                   

1996. évi LXXXV. törvény az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. 

törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat 

igazgatási szolgáltatási díjáról,                                            

1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról,           

383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet a földművelésügyi hatósági 

és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről,                                                             

384/2016. (XII.2.) Korm. rendelet az egyes földügyi eljárások 

részletes szabályairól,                                                 

109/1999. (XII.29.) FVM rendelet az ingatlan-nyilvántartásról 

szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról,                                                                                         

Nem Nincs Nem Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 1 Nem Igen Igen 60 nap Nem Nem Nem Nem Közigazgatási per

Agrárminisztérium               

1055 Budapest,    

Kossuth Lajos tér 11.

6.

Első fokon eljáró ingatlanügyi hatóságok földhasználati 

nyilvántartási ügyekben hozott döntései elleni fellebbezések 

elbírálása

Lehetséges

Az első fokon eljárt járási hivatal földhivatali osztálya a 

fellebbezési határidő leteltét követően, legkésőbb 8 napon 

belül felterjeszti a fellebbezést az ügy iratanyagával együtt a 

megyei kormányhivatal földhivatali osztályához. A megyei 

kormányhivatal földhivatali osztálya a döntést a fellebbezés 

alapján helybenhagyja, megváltoztatja vagy megsemmisíti. Ha 

a másodfokú döntés meghozatalához nincs elég adat, vagy 

egyébként a tényállás további tisztázása szükséges, a 

másodfokú döntést hozó hatóság a kiegészítő bizonyítási 

eljárás lefolytatását maga végzi el, és ennek alapján dönt. 

2013. évi CCXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek 

forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő 

egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról,               

356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a földhasználati 

nyilvántartás részletes szabályairól                                                                    

383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet a földművelésügyi hatósági 

és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről,                                                                

384/2016. (XII.2.) Korm. rendelet az egyes földügyi eljárások 

részletes szabályairól,                                                                                                          

Nem nincs Igen Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 60 nap Nem Nem Nem Nem Közigazgatási per

Agrárminisztérium               

1055 Budapest,    

Kossuth Lajos tér 11.

7.
Első fokon eljáró ingatlanügyi hatóságok földminősítési 

ügyekben hozott döntései elleni fellebbezések elbírálása
Lehetséges

Az első fokon eljárt járási hivatal földhivatali osztálya a 

fellebbezési határidő leteltét követően, legkésőbb 8 napon 

belül felterjeszti a fellebbezést az ügy iratanyagával együtt a 

megyei kormányhivatal földhivatali osztályához. A megyei 

kormányhivatal földhivatali osztálya a döntést a fellebbezés 

alapján helybenhagyja, megváltoztatja vagy megsemmisíti. Ha 

a másodfokú döntés meghozatalához nincs elég adat, vagy 

egyébként a tényállás további tisztázása szükséges, a 

másodfokú döntést hozó hatóság a kiegészítő bizonyítási 

eljárás lefolytatását maga végzi el, és ennek alapján dönt. 

              2007. évi CXXIX törvény a termőföld védelméről,                                    

383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet a földművelésügyi hatósági 

és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről,                                                            

384/2016. (XII.2.) Korm. rendelet az egyes földügyi eljárások 

részletes szabályairól,                                               

109/1999. (XII.29.) FVM rendelet az ingatlan-nyilvántartásról 

szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról                                                                                                                    

47/2017. (IX. 29.) FM rendelet a földminősítés részletes 

szabályairól,                                                        

Nem nincs Igen Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 60 nap Nem Nem Igen Nem Közigazgatási per

Agrárminisztérium               

1055 Budapest,    

Kossuth Lajos tér 11.

8.

Első fokon eljáró mezőgazdasági igazgatási szervek 

földműves nyilvántartás vezetése során hozott döntései elleni 

fellebbezések elbírálása

Lehetséges

Az első fokon eljárt járási hivatal földhivatali osztálya a 

fellebbezési határidő leteltét követően, legkésőbb 8 napon 

belül felterjeszti a fellebbezést az ügy iratanyagával együtt a 

Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali 

Főosztály Földhivatali Osztályához. A Földhivatali Osztály a 

döntést a fellebbezés alapján helybenhagyja, megváltoztatja 

vagy megsemmisíti. Ha a másodfokú döntés meghozatalához 

új nincs elég adat, vagy az első fokú döntés meghozatalát 

követően új tény merül fel, a másodfokú döntést hozó hatóság 

kiegészítő bizonyítási eljárás lefolytatását maga végzi el, és 

ennek alapján dönt. 

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

forgalmáról,                                                                                          

2013. évi CCXI. törvény a mező- és erdőgazdasági földek 

forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő 

egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról,                                                                                   

38/2014. (III. 24.) Korm. rendelet a földművesekről, 

mezőgazdasági termelőszövetkezetekről, valamint a 

mezőgazdasági üzemközpontokról vezetett nyilvántartás 

részletes szabályairól,                                                                   

383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a földművelésügyi hatósági 

és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről,                                                                                                                    

384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet az egyes földügyi eljárások 

részletes szabályairól,                                                                

504/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet a mezőgazdasági vagy 

erdészeti szakirányú képzettségekről

Nem nincs Igen Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 60 nap Nem Nem Nem Nem Közigazgatási per

Agrárminisztérium               

1055 Budapest,    

Kossuth Lajos tér 11.

9.
Első fokon eljáró ingatlanügyi hatóságok földvédelmi 

ügyekben hozott döntései elleni fellebbezések elbírálása
Lehetséges

Az első fokon eljárt járási hivatal földhivatali osztálya a 

fellebbezési határidő leteltét követően, legkésőbb 8 napon 

belül felterjeszti a fellebbezést az ügy iratanyagával együtt a 

megyei kormányhivatal földhivatali osztályához. A megyei 

kormányhivatal földhivatali osztálya a döntést a fellebbezés 

alapján helybenhagyja, megváltoztatja vagy megsemmisíti. Ha 

a másodfokú döntés meghozatalához nincs elég adat, vagy 

egyébként a tényállás további tisztázása szükséges, a 

másodfokú döntést hozó hatóság a kiegészítő bizonyítási 

eljárás lefolytatását maga végzi el, és ennek alapján dönt. 

2007. évi CXXIX törvény a termőföld védelméről,                                                           

383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet a földművelésügyi hatósági 

és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről,                                                                

384/2016. (XII.2.) Korm. rendelet az egyes földügyi eljárások 

részletes szabályairól,                                                                                  

30/2015. (VI. 5.) FM rendelet a földvédelmi hatósági eljárás 

igazgatási szolgáltatási díjának mértékéről és a díj 

megfizetésének részletes szabályairól

Nem nincs Igen Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 30 nap Nem Nem Igen Nem Közigazgatási per

Agrárminisztérium               

1055 Budapest,    

Kossuth Lajos tér 11.

10.

Első fokon eljáró ingatlanügyi hatóságok felmérési, 

térképezési, területszámítási hiba kijavításával kapcsolatos 

ügyekben hozott döntései elleni fellebbezések elbírálása

Lehetséges

Az első fokon eljárt járási hivatal földhivatali osztálya a 

fellebbezési határidő leteltét követően, legkésőbb 8 napon 

belül felterjeszti a fellebbezést az ügy iratanyagával együtt a 

megyei kormányhivatal földhivatali osztályához. A megyei 

kormányhivatal földhivatali osztálya a fellebbezéssel 

megtámadott döntést és az azt megelőző eljárást 

megvizsgálja. Az eljárás során a rendelkezésre álló 

munkarészek vizsgálata mellett helyszíni szemle 

lefolytatására is sor kerül, melyről az érintettek előzetesen 

végzéssel értesülnek. A helyszíni szemle célja a helyszíni 

állapot vizsgálata, bemérése, annak során jegyzőkönyv 

felvételére is sor kerül. A megyei kormányhivatal földhivatali 

osztálya a döntést a fellebbezés alapján helybenhagyja, 

megváltoztatja vagy megsemmisíti.  

      1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról,                       

1996. évi LXXXV. törvény az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. 

törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat 

igazgatási szolgáltatási díjáról,                                           

2012. évi XLVI. törvény a földmérési és térképészeti 

tevékenységről,                                                            

383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a földművelésügyi hatósági 

és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről,                                                                                                                  

384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet az egyes földügyi eljárások 

részletes szabályairól,                                                                

8/2018. (VI. 29.) AM rendelet az ingatlan-nyilvántartási célú 

földmérési és térképészeti tevékenység részletes szabályairól,                                                                            

15/2013. (III. 11.) VM rendelet a térképészetért felelős 

miniszter felelősségi körébe tartozó állami alapadatok és 

térképi adatbázisok vonatkoztatási és vetületi rendszeréről, 

alapadat-tartalmáról, létrehozásának, felújításának, 

Nem nincs Igen Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 60 nap Nem Nem Nem Nem Közigazgatási per

Agrárminisztérium               

1055 Budapest,    

Kossuth Lajos tér 11.

11.
Első fokon eljáró telekalakítási hatóságok telekalakítási 

ügyekben hozott döntései elleni fellebbezések elbírálása 
Lehetséges

Az első fokon eljárt járási hivatal földhivatali osztálya a 

fellebbezési határidő leteltét követően, legkésőbb 8 napon 

belül felterjeszti a fellebbezést az ügy iratanyagával együtt a 

megyei kormányhivatal földhivatali osztályához.   A megyei 

kormányhivatal földhivatali osztálya a fellebbezéssel 

megtámadott döntést és az azt megelőző eljárást 

megvizsgálja, és az egyes közérdeken alapuló kényszerítő 

indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 

531/2017.(XII.29.)Korm. rendelet 1. melléklet 18. pont 12. 

alpontja szerinti szakkérdésben az általa beszerzett szakmai 

véleményre is tekintettel, az elsőfokú döntést helybenhagyja, 

megváltoztatja vagy megsemmisíti. 

383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a földművelésügyi hatósági 

és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről,                                                            

384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet az egyes földügyi eljárások 

részletes szabályairól,                                                

531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet az egyes közérdeken 

alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok 

kijelöléséről,                                                                        

85/2000. (XI. 8.) FVM rendelet a telekalakításról,             

166/2009. (XII. 9.) FVM rendelet a telekalakítási engedélyezési 

eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról

Nem nincs Igen Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 60 nap Nem Nem Igen Nem Közigazgatási per

Agrárminisztérium               

1055 Budapest,    

Kossuth Lajos tér 11.

Heves Megyei Kormányhivatal és Járási Hivatalainak Hatáskörbankja

Kitöltő szervezeti egység megnevezése: Heves Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály



Ügytípus E-ügyintézés Ügymenet leírása Ágazati jogszabály(ok) pontos megjelölése
A kérelem előterjesztéséhez kötelezően alkalmazandó-e 

formanyomtatvány
Kérelemhez kötelezően csatolandó mellékletek

Ügyfél nyilatkozatával pótolható-e hiányzó bizonyíték Ákr. 

64. § (1) bekezdése
Az eljárás lefolytatásáért fizetendő 

Eljárás fő szabály 

szerinti fajtája

Megengedett 

hiánypótlások száma 

Ákr. 44. §

A döntés kapcsolódó 

eljárásban meghozható 

döntés feltételét képezi-

e Ákr. 45. §

Törvény lehetővé teszi 

az eljárás 

felfüggesztését Ákr. 48. 

§

Jogszabály kizárja-e az 

eljárás szünetelését Ákr. 

49. §

Ügyintézési határidő 

Ákr. 50. §

Függő hatályú döntés 

Ákr. 43. §

Szakhatóság 

közreműködése Ákr. 55. 

§

Szakkérdés vizsgálata
Jogszerű hallgatásnak 

van helye

Jogorvoslat fajtája Ákr. 

113. §

Jogszabályban 

meghatározott 

felügyeleti szerv 

megnevezése

1.
Élelmiszer- és takarmányipari létesítmények engedélyezése 

beleértve az élelmiszerforgalmazók külön engedély kiadását
Lehetséges

A kérelem és a benyújtott dokumentumok vizsgálata.Helyszíni 

szemle keretében a technológiai, élelmiszerbiztonsági és 

higiéniai előírások betarthatóságának ellenőrzése. Kedvező 

eredmény esetén a működési engedély kiadása.

178/2002/EK rendelete az élelmiszerjog általános elveiről és 

követelményeiről

 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági 

felügyeletéről

 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a földművelésügyi hatósági 

és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

852/2004/EK rendelete az élelmiszer-higiéniáról

853/2004/EK rendelete az állati eredetű élelmiszerek 

különleges higiéniai szabályainak megállapításáról

854/2004/EK rendelete az emberi fogyasztásra szánt állati 

eredetű termékek hatósági ellenőrzésének megszervezésére 

vonatkozó különleges szabályok megállapításáról

 57/2010. (V. 7.) FVM rendelete az élelmiszerek forgalomba 

hozatalának, valamint előállításának engedélyezéséről, illetve 

bejelentéséről 

64/2007. (VII. 23.) FVM–EüM együttes rendelet az állati 

eredetű élelmiszerek forgalomba hozatalának és az 

értékesítés helyén történő élelmiszer-előállításnak élelmiszer-

higiéniai feltételeiről

65/2012. (VII. 4.) VM rendelet a takarmányok előállításának, 

forgalomba hozatalának és felhasználásának egyes 

szabályairól

Nem
65/2012. (VII.4.) VM rendelet 5. számú melléklet szerinti 

dokumentumok
Igen Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 60 Igen: határozat Nem Nem Nem Közigazgatási per

Nemzeti Élelmiszerlánc-

biztonsági Hivatal

1024 Budapest, Keleti 

Károly út 24.

2.
Élelmiszer- és takarmányipari létesítmények nyilvántartásba 

vétele beleértve a kistermelői nyilvántartásba vételt
Lehetséges

A kérelem és a benyújtott dokumentumok vizsgálata. Kedvező 

eredmény estén a nyilvántartásba vételi döntés kiadása.

178/2002/EK rendelete az élelmiszerjog általános elveiről és 

követelményeiről

 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági 

felügyeletéről

 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a földművelésügyi hatósági 

és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

852/2004/EK rendelete az élelmiszer-higiéniáról

853/2004/EK rendelete az állati eredetű élelmiszerek 

különleges higiéniai szabályainak megállapításáról

854/2004/EK rendelete az emberi fogyasztásra szánt állati 

eredetű termékek hatósági ellenőrzésének megszervezésére 

vonatkozó különleges szabályok megállapításáról

 57/2010. (V. 7.) FVM rendelete az élelmiszerek forgalomba 

hozatalának, valamint előállításának engedélyezéséről, illetve 

bejelentéséről 

52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet a kistermelői élelmiszer-

termelés, -előállítás és -értékesítés feltételeiről

65/2012. (VII. 4.) VM rendelet a takarmányok előállításának, 

forgalomba hozatalának és felhasználásának egyes 

szabályairól

Nem
65/2012. (VII.4.) VM rendelet 5. számú melléklet szerinti 

dokumentumok
Igen Tárgyi illetékmentes Sommás eljárás 1 Nem Nem Nem 8 Nem Nem Nem Nem Közigazgatási per

Nemzeti Élelmiszerlánc-

biztonsági Hivatal

1024 Budapest, Keleti 

Károly út 24.

3. Állatkisérletek engedélyezése Lehetséges

A kérelem és a benyújtott dokumentumok vizsgálata.A 

kérelem megküldése véleményezésre az Állatkísérleti 

Tudományos Etikai Tanács részére Kedvező eredmény estén 

az engedély kiadása.

1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és kíméletéről

383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a földművelésügyi hatósági 

és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

40/2013. (II. 14.) Korm. rendelet az állatkísérletekről

Igen
40/2013. (II. 14.) Korm. rendelet az állatkísérletekről 2. sz 

melléklet szerint
Igen Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 60 Igen: határozat Nem Igen Nem Közigazgatási per

Nemzeti Élelmiszerlánc-

biztonsági Hivatal

1024 Budapest, Keleti 

Károly út 24.

4.
Kísérleti állatot tenyésztésének, szaporításának,

beszállításának, tartásának engedélyezése 
Lehetséges

A kérelem és a benyújtott dokumentumok vizsgálata. 

Helyszíni szemle. Kedvező eredmény estén az engedély 

kiadása.

1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és kíméletéről

383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a földművelésügyi hatósági 

és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

40/2013. (II. 14.) Korm. rendelet az állatkísérletekről

Nem Nincs Igen Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 60 Igen: határozat Nem Nem Nem Közigazgatási per

Nemzeti Élelmiszerlánc-

biztonsági Hivatal

1024 Budapest, Keleti 

Károly út 24.

5.

Az állat-egészségügyi szolgáltató létesítmények, egyes

állategészségügyi felügyelet alatt álló létesítmények és

szolgáltatók (gyepmesteri telep, ebrendészeti telep,

kereskedői telep, gyűjtőállomás, állatrakodó, etető-itató

állomás, pihentető állomás, engedélyköteles állati eredetű

melléktermék kezelését, feldolgozását, hulladékként történő

ártalmatlanítását végző vállalkozás, állatszállítók,

állatkereskedők) engedélyezése és/vagy nyilvántartásba

vétele.

Lehetséges

Kérelem alaki, formai és tartalmi követelményeinek

ellenőrzése. Helyszíni szemle. Egyéb rendelkezésre álló

adatok, információk ellenőrzése. Engedély

kiadása/Nyilvántartásba vétel. Nyilvántartásba rögzítés

 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági 

felügyeletéről 

383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a földművelésügyi hatósági 

és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

41/1997. (V. 28.) FM rendelet az Állat-egészségügyi 

Szabályzat kiadásáról

1/2005 EK rendelet az állatoknak a szállítás és a kapcsolódó 

műveletek közbeni védelméről

1069/2009 EK rendelet a nem emberi fogyasztásra szánt állati 

melléktermékekre és a belőlük származó termékekre 

vonatkozó egészségügyi szabályok megállapításáról

142/2011 Bizottsági 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

45/2012. (V. 8.) VM rendelet a nem emberi fogyasztásra szánt 

állati eredetű melléktermékekre vonatkozó

állategészségügyi szabályok megállapításáról 

Nem Nincs Igen Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 60 Igen: határozat Nem Igen Nem Közigazgatási per

Nemzeti Élelmiszerlánc-

biztonsági Hivatal

1024 Budapest, Keleti 

Károly út 24.

6.

Pénzügyi hozzájárulás iránti kérelmek elbírálása és 

benyújtása a Magyar Államkincstárhoz az egyes 

állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük 

való védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti 

programok finanszírozásának szabályairól szóló aktuális 

jogszabály (Salmonella, madárinfluenza, klasszikus és afrikai 

sertéspestis) valamint az egyes állatbetegségek 

megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások 

igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 

8.) FVM rendelet alapján

Lehetséges

Kérelem alaki, formai és tartalmi követelményeinek

ellenőrzése. A mellékelt számlák, bizonylatok ellenőrzése.

Egyéb rendelkezésre álló adatok, információk ellenőrzése. Az

igazolást követően az igénylés felterjesztése a Magyar

Államkincstárhoz

 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági 

felügyeletéről

383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a földművelésügyi hatósági 

és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet az egyes állatbetegségek 

megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások 

igénylésének és kifizetésének rendjéről

7/2018. (III. 28.) FM rendelet az egyes állatbetegségek és 

zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és 

figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programok 2017. évi 

finanszírozásának szabályairól

Igen Számlák Igen Tárgyi illetékmentes Sommás eljárás 1 Nem Nem Nem 30 Nem Nem Nem Nem Közigazgatási per

Nemzeti Élelmiszerlánc-

biztonsági Hivatal

1024 Budapest, Keleti 

Károly út 24.

7.

Az elsőfokon eljáró élelmiszerlánc-felügyeleti szerv 

élelmiszerlánc-felügyeleti jogkörben hozott döntései ellen 

benyújtott fellebbezés elbírálása

Lehetséges

Az első fokon eljárt járási hivatal élelmiszerlánc-biztonsági és 

állategészségügyi osztálya a fellebbezési határidő leteltét 

követően, legkésőbb 8 napon belül felterjeszti a fellebbezést 

az ügy iratanyagával együtt a megyei kormányhivatal 

élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi osztályához. A 

megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és 

állategészségügyi osztálya a döntést a fellebbezés alapján 

helybenhagyja, megváltoztatja vagy megsemmisíti. Ha a 

másodfokú döntés meghozatalához nincs elég adat, vagy 

egyébként a tényállás további tisztázása szükséges, a 

másodfokú döntést hozó hatóság a kiegészítő bizonyítási 

eljárás lefolytatását maga végzi el, és ennek alapján dönt. 

178/2002/EK rendelete az élelmiszerjog általános elveiről és 

követelményeiről

 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági 

felügyeletéről

 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a földművelésügyi hatósági 

és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

852/2004/EK rendelete az élelmiszer-higiéniáról

853/2004/EK rendelete az állati eredetű élelmiszerek 

különleges higiéniai szabályainak megállapításáról

854/2004/EK rendelete az emberi fogyasztásra szánt állati 

eredetű termékek hatósági ellenőrzésének megszervezésére 

vonatkozó különleges szabályok megállapításáról

41/1997. (V. 28.) FM rendelet az Állat-egészségügyi 

Szabályzat kiadásáról

1/2005 EK rendelet az állatoknak a szállítás és a kapcsolódó 

műveletek közbeni védelméről

1069/2009 EK rendelet a nem emberi fogyasztásra szánt állati 

melléktermékekre és a belőlük származó termékekre 

vonatkozó egészségügyi szabályok megállapításáról

142/2011 Bizottsági 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

45/2012. (V. 8.) VM rendelet a nem emberi fogyasztásra szánt 

állati eredetű melléktermékekre vonatkozó

állategészségügyi szabályok megállapításáról  

Nem Nincs Igen Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 60 Nem Nem Nem Nem Közigazgatási per

Nemzeti Élelmiszerlánc-

biztonsági Hivatal

1024 Budapest, Keleti 

Károly út 24.

8.

Az elsőfokon eljáró élelmiszerlánc-felügyeleti szerv 

állattenyésztési jogkörben hozott döntései ellen benyújtott 

fellebbezés elbírálása

Lehetséges

Az első fokon eljárt járási hivatal élelmiszerlánc-biztonsági és 

állategészségügyi osztálya a fellebbezési határidő leteltét 

követően, legkésőbb 8 napon belül felterjeszti a fellebbezést 

az ügy iratanyagával együtt a megyei kormányhivatal 

élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi osztályához. A 

megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és 

állategészségügyi osztálya a döntést a fellebbezés alapján 

helybenhagyja, megváltoztatja vagy megsemmisíti. Ha a 

másodfokú döntés meghozatalához nincs elég adat, vagy 

egyébként a tényállás további tisztázása szükséges, a 

másodfokú döntést hozó hatóság a kiegészítő bizonyítási 

eljárás lefolytatását maga végzi el, és ennek alapján dönt. 

 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági 

felügyeletéről 

383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a földművelésügyi hatósági 

és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

1993. évi CXIV. törvény az állattenyésztésről

Nem Nincs Igen Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 60 Nem Nem Nem Nem Közigazgatási per

Nemzeti Élelmiszerlánc-

biztonsági Hivatal

1024 Budapest, Keleti 

Károly út 24.

9.

Az elsőfokon eljáró élelmiszerlánc-felügyeleti szerv borászati 

jogkörben hozott döntései ellen benyújtott fellebbezés 

elbírálása

Lehetséges

Az első fokon eljárt járási hivatal élelmiszerlánc-biztonsági és 

állategészségügyi osztálya a fellebbezési határidő leteltét 

követően, legkésőbb 8 napon belül felterjeszti a fellebbezést 

az ügy iratanyagával együtt a megyei kormányhivatal 

élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi osztályához. A 

megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és 

állategészségügyi osztálya a döntést a fellebbezés alapján 

helybenhagyja, megváltoztatja vagy megsemmisíti. Ha a 

másodfokú döntés meghozatalához nincs elég adat, vagy 

egyébként a tényállás további tisztázása szükséges, a 

másodfokú döntést hozó hatóság a kiegészítő bizonyítási 

eljárás lefolytatását maga végzi el, és ennek alapján dönt. 

 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági 

felügyeletéről 

383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a földművelésügyi hatósági 

és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

2004. évi XVIII. törvény a szőlőtermesztésről és a 

borgazdálkodásról

Nem Nincs Igen Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 60 Nem Nem Nem Nem Közigazgatási per

Nemzeti Élelmiszerlánc-

biztonsági Hivatal

1024 Budapest, Keleti 

Károly út 24.

10.

Az elsőfokon eljáró élelmiszerlánc-felügyeleti szerv pálinka-

ellenőrzési jogkörben hozott döntései ellen benyújtott 

fellebbezés elbírálása

Lehetséges

Az első fokon eljárt járási hivatal élelmiszerlánc-biztonsági és 

állategészségügyi osztálya a fellebbezési határidő leteltét 

követően, legkésőbb 8 napon belül felterjeszti a fellebbezést 

az ügy iratanyagával együtt a megyei kormányhivatal 

élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi osztályához. A 

megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és 

állategészségügyi osztálya a döntést a fellebbezés alapján 

helybenhagyja, megváltoztatja vagy megsemmisíti. Ha a 

másodfokú döntés meghozatalához nincs elég adat, vagy 

egyébként a tényállás további tisztázása szükséges, a 

másodfokú döntést hozó hatóság a kiegészítő bizonyítási 

eljárás lefolytatását maga végzi el, és ennek alapján dönt. 

 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági 

felügyeletéről 

383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a földművelésügyi hatósági 

és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

2008. évi LXXIII. törvény

a pálinkáról, a törkölypálinkáról és a Pálinka Nemzeti 

Tanácsról

Nem Nincs Igen Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 60 Nem Nem Nem Nem Közigazgatási per

Nemzeti Élelmiszerlánc-

biztonsági Hivatal

1024 Budapest, Keleti 

Károly út 24.

Heves Megyei Kormányhivatal és Járási Hivatalainak Hatáskörbankja

Kitöltő szervezeti egység megnevezése: Heves Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági és Állatvédelmi Osztály


