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Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály 

 

 

A Főosztály elérhetőségei 

 

Cím:  3300 Eger, Szövetkezet u. 4. 

Levelezési cím:  3300 Eger, Pf.:132 

Telefon:  06 (36) 510-430 

Fax:  06 (36) 515-746 

Ügyeleti telefonszám:   06 30/655-0757 

E-mail:  elelmiszer@heves.gov.hu 

Ügyfélfogadás:  H-Cs 8:00-16:30, Péntek: 8:00-14:00 

 

 

A Főosztály főbb feladatai 

 

Élelmiszerlánc- biztonság és állategészségügyi feladatai körében: 

 

Ellenőrzi az élelmiszerlánc-, illetve takarmánybiztonsági, az élelmiszer-, illetve takarmány-minőségi, 

állat-egészségügyi rendelkezések megtartását, az engedélyköteles, a nem engedélyköteles, valamint 

a borászati és takarmány előállító üzemek esetén. 

 

Elbírálja az egyes engedélyköteles tevékenységekre vonatkozó kérelmeket és támogatási kérelmeket. 

 

Szakterületén ellátja a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek ökológiai gazdálkodási 

követelmények szerinti előállításának, forgalmazásának, jelölésének ellenőrzésével kapcsolatos 

feladatokat, és a vonatkozó jogszabályok megsértése esetén döntést hoz. 

 

Földhivatali feladatai körében: 

 

Ellátja az ingatlan-nyilvántartással, az állami alapmunkákkal, a földméréssel, térképészettel, 

távérzékeléssel, térinformatikai rendszerek működtetésével és az államhatárral kapcsolatos 

nemzetközi kötelezettségekkel, a földminősítéssel, a földvédelemmel, a földhasznosítási előírások 

érvényesülésével és a földhasználati nyilvántartással a földtulajdoni és a földhasználati előírások 

érvényesülésével a földforgalommal és a földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről és 

a mezőgazdasági üzemközpontokról vezetett nyilvántartással, a telekalakítási hatósági eljárások 
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lefolytatásával, valamint a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon 

megszüntetésével összefüggő ágazati-szakmai feladatokat. 

 

 

 

A Főosztálynál kérelemre indítható elsőfokú hatósági ügytípusok 

 

 engedélyköteles élelmiszer-előállító üzemek engedélyezése 

 nem engedélyköteles élelmiszer - és takarmányelőállító üzemek nyilvántartásba vétele 

 állategészségügyi felügyelet alatt álló helyek engedélyezése vagy nyilvántartásba vétele 

 határon átnyúló szolgáltatás nyilvántartásba vétele 

 nagy fájdalommal nem járó állatkísérletek engedélyezése 

 állatkísérletre szánt állatok tartásának tenyésztésének engedélyezése 

 a 54/2016. (VII. 28.) FM rendelet szerinti támogatások elbírálása 

 a 148/2007. (XII.8.) FVM rendelet szerinti támogatások elbírálása 

 139/2007. (XI.28.) FVM rendelet szerinti igazolások kiadása 

 140/2007. (XI.28.) FVM rendelet szerinti igazolások kiadása 

 föld tulajdonjoga hatósági jóváhagyáshoz kötött megszerzésének jóváhagyása 

 föld tulajdonjoga megszerzéséhez a szerzési feltételek igazolására szolgáló hatósági 

bizonyítvány kiadása 

 rendezetlen tulajdoni állású ingatlanokkal kapcsolatos eljárás lefolytatásának engedélyezése 

 földmérési és térképészeti szakfelügyeleti ellenőrzés 

 

A Főosztály másodfokú jogkörei 

 

 élelmiszerIánc-felügyeleti szerv elsőfokú döntésének fellebbezési eljárása 

 pálinkaellenőrző hatóság elsőfokú döntésének fellebbezési eljárása 

 borászati hatóság elsőfokú döntésének fellebbezési eljárása 

 tenyésztési hatóság elsőfokú döntésének fellebbezési eljárása 

 földműves nyilvántartás vezetése 

 a földforgalmi törvényben meghatározott szerzési feltételek, korlátozások és tilalmak 

betartásának ellenőrzése 

 elsőfokú ingatlan földhivatali ügykörökbe tartozó fellebbezések elbírálása 

 

A Főosztály tevékenységére vonatkozó ágazati jogszabályok 

 

Törvény: 

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

 a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló2004. évi XVIII. törvény  

 a pálinkáról, a törkölypálinkáról és a Pálinka Nemzeti Tanácsról szóló 2008. évi LXXIII. 

törvény 

 az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII törvény  

 az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 

 

Kormányrendelet: 

 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0800046.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a0400018.tv#lbj0iddc62
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0800073.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0800073.TV
http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99800028.TV
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 az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő bírságok kiszámításának módjáról és mértékéről 

szóló  194/2008. (VII. 31.) Kormányrendelet 

 az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Kormányrendelet 

 a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 

383/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet 

 a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) 
Kormányrendelet 

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

Kormányrendelet 

 

Egyéb jogszabály: 

 az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági 

Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról 

szóló (Európai Parlament és a Tanács) 178/2002/EK rendelet  

 az élelmiszerhigiéniáról szóló (Európai Parlament és a Tanács) 852/2004/EK  rendelet   

 az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról szóló 

(Európai Parlament és a Tanács) 853/2004/EK rendelet 

 az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű élelmiszerek hatósági ellenőrzésének 

megszervezésére vonatkozó különleges szabályok megállapításáról szóló (Európai Parlament 

és a Tanács) 854/2004/EK rendelet 

 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  (EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS) 1069/2009/EK rendelet   

 a takarmány-és élelmiszerjog, valamint az állategészségügyi és az állatok kíméletére 

vonatkozó szabályok követelményeinek történő megfelelés ellenőrzésének biztosítása 

céljából végzett hatósági ellenőrzésekről szóló Az Európai Parlament és a Tanács 

882/2004/EK rendelet   

 

 

 

 

 

 
 

http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0800194.KOR
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0900210.KOR
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0900210.KOR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1411212964018&uri=CELEX:02002R0178-20140630
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1401469428208&uri=CELEX:02004R0852-20090420
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1463851254518&uri=CELEX:02004R0853-20160401
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1407590493607&uri=CELEX:02004R0854-20140601
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1401476015637&uri=CELEX:02009R1069-20140101
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1411214462751&uri=CELEX:02004R0882-20140630

