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Ügymenet leírások 

1. Külföldről behozott élelmiszer szállítmány érkezésének bejelentése 

2. Rendezvény bejelentés 

3. Élelmiszer-szállító jármű megfelelőségének szakvéleményezése 

4. Tenyészkoca állatjóléti támogatáshoz és a támogatás kifizetéséhez szükséges 

hatósági bizonyítvány kiállítása  

5. Állatotthon, állatpanzió nyilvántartásba vétele 

6. Élőállat működő állattartó telepre való behozatalának, valamint karanténozásának 

engedélyezése 

7. Üres állattartó telep benépesítésének engedélyezése 

8. Állatkereskedési tevékenység (kedvtelésből tartott állatok) engedélyezése 

9. Lejárt etethetőségű takarmányok felhasználásának engedélyezése  

10. Baromfitelepek betelepítésének engedélyezése 

11. Karanténozás engedélyezése 

12. Állatvásár, állatpiac, állatkiállítás engedélyezése 

13. Igazolás állategészségügyi nyilvántartási kötelezettségek, állategészségügyi és 

állatvédelmi szabályok betartásáról, baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti 

támogatásokhoz 

14. Igazolás állategészségügyi nyilvántartási kötelezettségek, állategészségügyi és 

állatvédelmi szabályok betartásáról, étkezési tojást termelő tyúkállományok, 

valamint a tenyészbaromfi fajok állatjóléti támogatásához 

15. Támogatási kérelem az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével 

kapcsolatos támogatások igényléséhez 

16. Állati eredetű melléktermék, gyűjtését, tárolását –beleértve a települési 

gyűjtőhelyeket is – végző létesítmények nyilvántartásba vétele 

17. Állati eredetű melléktermék szállító jármű engedélyezése 

18. Élőállat szállító jármű engedélyezése 
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Ügytípus megnevezése: Külföldről behozott élelmiszer szállítmány érkezésének 

bejelentése 

 

Hatáskörrel rendelkező 

szerv megnevezése, 

illetékességi területe: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Mezőtúri Járási 

Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály  

 

Illetékességi terület: Kétpó, Mesterszállás, Mezőhék, Mezőtúr, 

Túrkeve, Cibakháza, Cserkeszőlő, Csépa, Kunszentmárton, 

Nagyrév, Öcsöd, Szelevény, Tiszaföldvár, Tiszainoka, Tiszakürt, 

Tiszasas 

 

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, 

okmányok: 

Bejelentés első magyarországi 

betárolási helyre érkező 

szállítmányról 

 

Eljárási illetékek 

(igazgatási szolgáltatási 

díjak) meghatározása: 

díj- és illetékmentes 

Alapvető eljárási 

szabályok: 

Amennyiben az élelmiszeripari vállalkozás Magyarország 

területére külföldről kíván élelmiszert behozni forgalmazás 

vagy feldolgozás céljából köteles azt bejelenteni a betárolás 

helye szerint illetékes Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és 

Állategészségügyi Osztálynak. 

 

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja 

(helye, ideje): 

Személyesen: ügyfélfogadási időben. Elektronikusan: 

ügyfélkapun keresztül. 

Postai úton:  

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Mezőtúri Járási 

Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály  

5400 Mezőtúr, Kossuth tér 1. 

Ügyfélfogadás ideje: Hétfő 8-18 

Szerda 8-16 

Csütörtök 13-16 

Péntek 8-12 
 

Az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő) 

8 nap 

Fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 

Csak bejelentési kötelezettség van, ezért fellebbezési lehetőség 

nincs. 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az 

ügymenetre vonatkozó 

tájékoztatás: 

A külföldről (más EU tagállamból, vagy az Európai Unión 

kívüli, úgynevezett harmadik országból) forgalmazási céllal 

behozott élelmiszerek esetén a beérkezett szállítmányokról – az 

élelmiszer-előállítással és -forgalmazással kapcsolatos 
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adatszolgáltatásról és nyomonkövethetőségről szóló 3/2010. 

(VII. 5.) VM rendelet szerint – rendszeresen jelentést kell 

küldenie. Nem kell ugyanakkor megküldenie a jelentést a 

vállalkozásnak azokról a szállítmányokról, amelyekre 

vonatkozó jelentési kötelezettségét az EKÁER rendszerben 

teljesítette. 

A beérkezett szállítmányokról nyilvántartást kell vezetni, és a 

nyomonkövethetőséget biztosító dokumentumokat meg kell 

őrizni. 

Az ügyintézéshez 

használt letölthető 

formanyomtatványok: 

Nincs 

Az igénybe vehető 

elektronikus programok 

elérése, időpontfoglalás: 

Nincs 

Az ügytípusokhoz 

kapcsolódó jogszabályok 

jegyzéke: 

3/2010. (VII. 5.) VM rendelet. 

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 

törvény 2-6. §, 33. §, 112 § és a 113 § szerint. 
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Ügytípus megnevezése: Rendezvény bejelentés 

 

Hatáskörrel rendelkező 

szerv megnevezése, 

illetékességi területe: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Mezőtúri 

Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi 

Osztály  

 

Illetékességi terület: Kétpó, Mesterszállás, Mezőhék, Mezőtúr, 

Túrkeve, Cibakháza, Cserkeszőlő, Csépa, Kunszentmárton, 

Nagyrév, Öcsöd, Szelevény, Tiszaföldvár, Tiszainoka, 

Tiszakürt, Tiszasas 

 

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, 

okmányok: 

Rendezvény bejelentése nyomtatvány 

Eljárási illetékek (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

díj- és illetékmentes 

Alapvető eljárási 

szabályok: 

Az olyan rendezvényt, amely során élelmiszer-vállalkozói 

tevékenység történik, annak szervezője, a rendezvény kezdete 

előtt legalább 5 munkanappal köteles bejelenteni azt, a 

területileg illetékes Járási Hivatal Élelmiszerlánc- biztonsági és 

Állategészségügyi Osztálya részére 

 

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja 

(helye, ideje): 

Személyesen: ügyfélfogadási időben. Elektronikusan: 

ügyfélkapun keresztül. 

Postai úton:  

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Mezőtúri 

Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi 

Osztály  

5400 Mezőtúr, Kossuth tér 1. 

Ügyfélfogadás ideje: Hétfő 8-18 

Szerda 8-16 

Csütörtök 13-16 

Péntek 8-12 
 

Az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő) 

8 nap 

Fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 

Csak bejelentési kötelezettség van, ezért fellebbezési lehetőség 

nincs. 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás: 

Az alkalmi rendezvényeken történő árusítás feltételeit 

elsősorban a kereskedelmi tevékenységek végzésének 

feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 
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szabályozza. 

A rendezvényeken élelmiszert forgalomba hozókra azonban 

egyéb jogszabályok is vonatkoznak, amelyből külön 

kiemelendő, hogy az élelmiszer-higiéniáról szóló 

852/2004/EK Rendelet I. fejezete 1. cikkének a) pontjában 

foglaltak szerint: 

„a) az élelmiszerbiztonság elsődleges felelősségét az 

élelmiszeripari vállalkozó viseli;” 

 

Az élelmiszerek forgalomba hozatalának, valamint 

előállításának engedélyezéséről, illetve bejelentéséről szóló 

57/2010. (V.7.) FVM rendelet 17. § rögzíti, hogy a rendezvényt 

a szervező legalább 5 munkanappal a rendezvény kezdete 

előtt köteles bejelenteni és köteles nyilvántartást vezetni a 

rendezvényen élelmiszert forgalomba hozó vállalkozókról.  

Az ügyintézéshez használt 

letölthető 

formanyomtatványok: 

Nincs 

Az igénybe vehető 

elektronikus programok 

elérése, időpontfoglalás: 

Nincs 

Az ügytípusokhoz 

kapcsolódó jogszabályok 

jegyzéke: 

210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet. 

57/2010. (V. 7.) FVM rendelet. 

Az Európai Parlament és a Tanács 852/2004/EK rendelete 

(2004. április 29.) az élelmiszer-higiéniáról. 

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 

törvény 2-6. §, 33. §, 112 § és a 113 § szerint. 

 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=131817.261351
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Ügytípus megnevezése: Élelmiszer-szállító jármű megfelelőségének 

szakvéleményezése 

 

Hatáskörrel rendelkező 

szerv megnevezése, 

illetékességi területe: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Mezőtúri 

Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi 

Osztály  

 

Illetékességi terület: Kétpó, Mesterszállás, Mezőhék, Mezőtúr, 

Túrkeve, Cibakháza, Cserkeszőlő, Csépa, Kunszentmárton, 

Nagyrév, Öcsöd, Szelevény, Tiszaföldvár, Tiszainoka, 

Tiszakürt, Tiszasas 

 

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, 

okmányok: 

- Élelmiszer-szállító jármű engedély kérelem 

- Jármű forgalmi engedélyének másolata, 

- A gépjármű rakodóterének, hőmérséklet 

szabályozásával, tisztántartásával, valamint a ki- és 

berakodásához szükséges személyi higiéniával 

kapcsolatos eljárásrend. 

 

Eljárási illetékek (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

12.000 Ft. 

Alapvető eljárási 

szabályok: 

Azok az élelmiszer-vállalkozások, amelyek élelmiszert erre a 

tevékenységre hatóság által alkalmasnak nyilvánított járművel 

kívánnak szállítani, erre irányuló kérelmet kell előterjeszteniük 

az illetékes Járási Hivataloknál. 

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja 

(helye, ideje): 

Személyesen: ügyfélfogadási időben. Elektronikusan: 

ügyfélkapun keresztül. 

Postai úton:  

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Mezőtúri 

Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi 

Osztály  

5400 Mezőtúr, Kossuth tér 1. 

Ügyfélfogadás ideje: Hétfő 8-18 

Szerda 8-16 

Csütörtök 13-16 

Péntek 8-12 
 

Az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő) 

60 nap 

Fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 
fellebbezési lehetőség nincs. 
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Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás: 

Az illetékes járási hivatal a kérelem és a csatolt 

dokumentumok, illetve a jármű helyszíni ellenőrzése alapján 

megállapítja az alkalmasságot, és erről szakvéleményt állít ki. 

A hatóság további ellenőrzéseit az élelmiszer vállalkozás 

regisztrált tevékenységének figyelembe vételével végzi. A 

kiállított szakvélemény határozatlan ideig, vagy visszavonásig 

érvényes. 

Az ügyintézéshez használt 

letölthető 

formanyomtatványok: 

Nincs 

Az igénybe vehető 

elektronikus programok 

elérése, időpontfoglalás: 

Nincs 

Az ügytípusokhoz 

kapcsolódó jogszabályok 

jegyzéke: 

Az Európai Parlament és a Tanács 852/2004/EK rendelete 

(2004. április 29.) az élelmiszer-higiéniáról 

2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági 

felügyeletéről. 

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról. 

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 

törvény 2-6. §, 33. §, 112 § és a 113 § szerint. 
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Ügytípus megnevezése: Tenyészkoca állatjóléti támogatáshoz és a támogatás 

kifizetéséhez szükséges hatósági bizonyítvány kiállítása  

 

Hatáskörrel rendelkező 

szerv megnevezése, 

illetékességi területe: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Mezőtúri Járási 

Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály 

  

Illetékességi terület: Kétpó, Mesterszállás, Mezőhék, Mezőtúr, 

Túrkeve, Cibakháza, Cserkeszőlő, Csépa, Kunszentmárton, 

Nagyrév, Öcsöd, Szelevény, Tiszaföldvár, Tiszainoka, 

Tiszakürt, Tiszasas 

 

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, 

okmányok: 

kérelem 

Eljárási illetékek 

(igazgatási szolgáltatási 

díjak) meghatározása: 

díj- és illetékmentes 

Alapvető eljárási 

szabályok: 

A kérelem beadása után a TIR rendszer adatai és az állattartó 

által megadott adatok alapján kiállításra kerül a hatósági 

bizonyítvány. 

 

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja 

(helye, ideje): 

Személyesen: ügyfélfogadási időben. Elektronikusan: 

ügyfélkapun keresztül. 

Postai úton:  

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Mezőtúri Járási 

Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály  

5400 Mezőtúr, Kossuth tér 1. 

Ügyfélfogadás ideje: Hétfő 8-18 

Szerda 8-16 

Csütörtök 13-16 

Péntek 8-12 
 

Az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő) 

8 nap, fellebbezési határidő: 15 nap 

Fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-

biztonsági és Földhivatali Főosztály 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás: 

A Magyar Államkincstár által kiadott aktuális útmutató 

www.mvh.allamkincstar.gov.hu  

A kérelem beadása után a TIR rendszer adatai és az állattartó 

által megadott adatok alapján kiállításra kerül a hatósági 

bizonyítvány.  

Az ügyintézéshez használt Nincs 
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letölthető 

formanyomtatványok: 

 

Az igénybe vehető 

elektronikus programok 

elérése, időpontfoglalás: 

Nincs 

Az ügytípusokhoz 

kapcsolódó jogszabályok 

jegyzéke: 

A tenyészkoca állatjóléti támogatása igénybevételének 

feltételeiről szóló 7/2015. (III. 11.) FM rendelet. 

 

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 

törvény 2-6. §, 33. §, 112 § és a 113 § szerint. 
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Ügytípus megnevezése: Állatotthon, állatpanzió nyilvántartásba vétele 

 

Hatáskörrel rendelkező 

szerv megnevezése, 

illetékességi területe: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Mezőtúri 

Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi 

Osztály  

 

Illetékességi terület: Kétpó, Mesterszállás, Mezőhék, Mezőtúr, 

Túrkeve, Cibakháza, Cserkeszőlő, Csépa, Kunszentmárton, 

Nagyrév, Öcsöd, Szelevény, Tiszaföldvár, Tiszainoka, 

Tiszakürt, Tiszasas 

 

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, 

okmányok: 

Kérelem, Működési Szabályzat, Felszámolási Terv, 

fedezetigazolás, a hulladék és veszélyes hulladék (pl. állati 

hulla) elszállításáról kötött szolgáltatói szerződés másolata, a 

telep felelős vezetőjének szakirányú képesítését igazoló 

dokumentumot, szolgáltató állatorvossal kötött ellátói 

szerződés másolata. 

 

Eljárási illetékek 

(igazgatási szolgáltatási 

díjak) meghatározása: 

díj- és illetékmentes 

Alapvető eljárási 

szabályok: 

Állatotthon és állatpanzió üzemeltetésének szándékát be kell 

jelenteni, nyilvántartásba vétel céljából. A nyilvántartásba 

vételről és a nyilvántartási számról az ügyfél határozatot kap. 

 

 

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja 

(helye, ideje): 

Személyesen: ügyfélfogadási időben. Elektronikusan: 

ügyfélkapun keresztül. 

Postai úton:  

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Mezőtúri 

Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi 

Osztály  

5400 Mezőtúr, Kossuth tér 1. 

Ügyfélfogadás ideje: Hétfő 8-18 

Szerda 8-16 

Csütörtök 13-16 

Péntek 8-12 
 

Az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő) 

60 nap, fellebbezési határidő: 15 nap 

Fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az ügymenetre 

A kérelem és a csatolt dokumentumok áttekintése valamint 

kedvező eredményű helyszíni szemle után a létesítmény 
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vonatkozó tájékoztatás: nyilvántartásba vétele megtörténik.  

 

Az ügyintézéshez használt 

letölthető 

formanyomtatványok: 

Nincs 

Az igénybe vehető 

elektronikus programok 

elérése, időpontfoglalás: 

Nincs 

Az ügytípusokhoz 

kapcsolódó jogszabályok 

jegyzéke: 

- az állatkert és az állatotthon létesítésének, működésének 

és fenntartásának részletes szabályairól szóló 3/2001. (II. 

23.) KöM-FVM-NKÖM-BM együttes rendelet 

- a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és 

forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Kormányrendelet 

- az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 

2008.évi XLVI törvény  

- 41/1997. (V. 28.) FM rendelet 1. számú melléklete az 

Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról 

- 1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és 

kíméletéről 

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 

törvény 2-6. §, 33. §, 112 § és a 113 § szerint. 
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Ügytípus megnevezése: Élőállat működő állattartó telepre való behozatalának, 

valamint karanténozásának engedélyezése 

Hatáskörrel rendelkező 

szerv megnevezése, 

illetékességi területe: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Mezőtúri 

Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi 

Osztály  

 

Illetékességi terület: Kétpó, Mesterszállás, Mezőhék, Mezőtúr, 

Túrkeve, Cibakháza, Cserkeszőlő, Csépa, Kunszentmárton, 

Nagyrév, Öcsöd, Szelevény, Tiszaföldvár, Tiszainoka, 

Tiszakürt, Tiszasas 

 

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, 

okmányok: 

Kérelem 

 

Eljárási illetékek (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

díj- és illetékmentes 

Alapvető eljárási 

szabályok: 

Az élőállat behozatalának, valamint karanténozásának 

engedélyezését kérelmezni kell. A kérelem kedvező elbírálása 

esetén az ügyfél az engedély megadásáról határozatot kap. 

 

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja 

(helye, ideje): 

Személyesen: ügyfélfogadási időben. Elektronikusan: 

ügyfélkapun keresztül. 

Postai úton:  

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Mezőtúri 

Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi 

Osztály  

5400 Mezőtúr, Kossuth tér 1. 

Ügyfélfogadás ideje: Hétfő 8-18 

Szerda 8-16 

Csütörtök 13-16 

Péntek 8-12 
 

Az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő) 

60 nap, fellebbezési határidő: 15 nap 

Fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás: 

A kérelem és a származási hely mentességével kapcsolatos 

dokumentumok áttekintése valamint a karanténhely kedvező 

eredményű helyszíni szemléje után az engedély kiadásra 

kerül. A származási helyre vonatkozó mentességi adatokat 

vagy a kérelmező csatolja kérelméhez, vagy a hatósági hivatali 

úton szerzi be azokat.  
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Az ügyintézéshez használt 

letölthető 

formanyomtatványok: 

Nincs 

Az igénybe vehető 

elektronikus programok 

elérése, időpontfoglalás: 

Nincs 

Az ügytípusokhoz 

kapcsolódó jogszabályok 

jegyzéke: 

- az egyes állatbetegségek leküzdésével kapcsolatos 

ágazati rendeletek 

- az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 

2008.évi XLVI törvény  

- 41/1997. (V. 28.) FM rendelet 1. számú melléklete az 

Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról 

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 

törvény 2-6. §, 33. §, 112 § és a 113 § szerint. 
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Ügytípus megnevezése: Üres állattartó telep benépesítésének engedélyezése 

 

Hatáskörrel rendelkező 

szerv megnevezése, 

illetékességi területe: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Mezőtúri 

Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi 

Osztály  

 

Illetékességi terület: Kétpó, Mesterszállás, Mezőhék, Mezőtúr, 

Túrkeve, Cibakháza, Cserkeszőlő, Csépa, Kunszentmárton, 

Nagyrév, Öcsöd, Szelevény, Tiszaföldvár, Tiszainoka, 

Tiszakürt, Tiszasas 

 

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, 

okmányok: 

Kérelem 

 

Eljárási illetékek (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

díj- és illetékmentes 

Alapvető eljárási 

szabályok: 

Üres állattartó telep benépesítése előtt a benépesítésre 

vonatkozóan engedélyt kell kérni. Kedvező elbírálás esetén az 

ügyfél engedélyt megadó határozatot kap. 

 

 

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja 

(helye, ideje): 

Személyesen: ügyfélfogadási időben. Elektronikusan: 

ügyfélkapun keresztül. 

Postai úton:  

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Mezőtúri 

Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi 

Osztály  

5400 Mezőtúr, Kossuth tér 1. 

Ügyfélfogadás ideje: Hétfő 8-18 

Szerda 8-16 

Csütörtök 13-16 

Péntek 8-12 
 

Az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő) 

60 nap, fellebbezési határidő: 15 nap 

Fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály 

 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás: 

A kérelem és a származási hely mentességével kapcsolatos 

dokumentumok áttekintése valamint az állattartó hely 

kedvező eredményű helyszíni szemléje után az engedély 

kiadásra kerül. A származási helyre vonatkozó mentességi 
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adatokat vagy a kérelmező csatolja kérelméhez, vagy a 

hatósági hivatali úton szerzi be azokat.  

 

Az ügyintézéshez használt 

letölthető 

formanyomtatványok: 

Nincs 

Az igénybe vehető 

elektronikus programok 

elérése, időpontfoglalás: 

Nincs 

Az ügytípusokhoz 

kapcsolódó jogszabályok 

jegyzéke: 

- az egyes állatbetegségek leküzdésével kapcsolatos 

ágazati rendeletek 

- az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 

2008.évi XLVI törvény  

- 41/1997. (V. 28.) FM rendelet 1. számú melléklete az 

Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról 

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 

törvény 2-6. §, 33. §, 112 § és a 113 § szerint. 
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Ügytípus megnevezése: Állatkereskedési tevékenység (kedvtelésből tartott állatok) 

engedélyezése 

 

Hatáskörrel rendelkező 

szerv megnevezése, 

illetékességi területe: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Mezőtúri 

Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi 

Osztály  

 

Illetékességi terület: Kétpó, Mesterszállás, Mezőhék, Mezőtúr, 

Túrkeve, Cibakháza, Cserkeszőlő, Csépa, Kunszentmárton, 

Nagyrév, Öcsöd, Szelevény, Tiszaföldvár, Tiszainoka, 

Tiszakürt, Tiszasas 

 

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, 

okmányok: 

Kérelem, Működési Szabályzat, szolgáltató állatorvossal kötött 

ellátói szerződés 

 

Eljárási illetékek (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

 

díj- és illetékmentes 

Alapvető eljárási 

szabályok: 

Kedvtelésből tartott állatokra vonatkozó állatkereskedési 

tevékenységet a tevékenység megkezdése előtt 

engedélyeztetni kell. Kedvező elbírálás esetén az ügyfél 

határozatot kap. 

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja 

(helye, ideje): 

Személyesen: ügyfélfogadási időben. Elektronikusan: 

ügyfélkapun keresztül. 

Postai úton:  

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Mezőtúri 

Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi 

Osztály  

5400 Mezőtúr, Kossuth tér 1. 

Ügyfélfogadás ideje: Hétfő 8-18 

Szerda 8-16 

Csütörtök 13-16 

Péntek 8-12 
 

Az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő) 

60 nap, fellebbezési határidő: 15 nap 

Fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás: 

A kérelem és a csatolt dokumentumok, valamint kedvező 

eredményű helyszíni szemle elvégzése után a tevékenységi 

engedély kiadásra kerül.  
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Az ügyintézéshez használt 

letölthető 

formanyomtatványok: 

Nincs 

Az igénybe vehető 

elektronikus programok 

elérése, időpontfoglalás: 

Nincs 

Az ügytípusokhoz 

kapcsolódó jogszabályok 

jegyzéke: 

- a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és 

forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Kormányrendelet 

- 1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és 

kíméletéről 

- az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 

2008.évi XLVI törvény  

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 

törvény 2-6. §, 33. §, 112 § és a 113 § szerint. 
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Ügytípus megnevezése: Lejárt etethetőségű takarmányok felhasználásának 

engedélyezése  

 

Hatáskörrel rendelkező 

szerv megnevezése, 

illetékességi területe: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Mezőtúri 

Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi 

Osztály  

 

Illetékességi terület: Kétpó, Mesterszállás, Mezőhék, Mezőtúr, 

Túrkeve, Cibakháza, Cserkeszőlő, Csépa, Kunszentmárton, 

Nagyrév, Öcsöd, Szelevény, Tiszaföldvár, Tiszainoka, 

Tiszakürt, Tiszasas 

 

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, 

okmányok: 

Nyilatkozat 

Eljárási illetékek (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

díj- és illetékmentes 

Alapvető eljárási 

szabályok: 

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. 

 

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja 

(helye, ideje): 

Személyesen: ügyfélfogadási időben. Elektronikusan: 

ügyfélkapun keresztül. 

Postai úton:  

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Mezőtúri 

Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi 

Osztály  

5400 Mezőtúr, Kossuth tér 1. 

Ügyfélfogadás ideje: Hétfő 8-18 

Szerda 8-16 

Csütörtök 13-16 

Péntek 8-12 
 

Az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő) 

bejelentés időpontjától számított tizenöt napon belül - 

amennyiben laboratóriumi vizsgálat is szükséges, harminc 

napon belül, fellebbezési határidő: 15 nap 

Fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás: 

Az engedélyezés során benyújtandó, okmányok és adatok 

listája megtalálható a takarmányok előállításának, forgalomba 

hozatalának és felhasználásának egyes szabályairól szóló 
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65/2012 VM rendelet 40.§ (1) bekezdésében. 

Az ügyintézéshez használt 

letölthető 

formanyomtatványok: 

Nincs 

Az igénybe vehető 

elektronikus programok 

elérése, időpontfoglalás: 

Nincs 

Az ügytípusokhoz 

kapcsolódó jogszabályok 

jegyzéke: 

A takarmányok előállításának, forgalomba hozatalának és 

felhasználásának egyes szabályairól szóló 65/2012 VM 

rendelet. 

 

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 

törvény 2-6. §, 33. §, 112 § és a 113 § szerint. 
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Ügytípus megnevezése: Baromfitelepek betelepítésének engedélyezése 

 

Hatáskörrel rendelkező 

szerv megnevezése, 

illetékességi területe: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Mezőtúri 

Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi 

Osztály  

 

Illetékességi terület: Kétpó, Mesterszállás, Mezőhék, Mezőtúr, 

Túrkeve, Cibakháza, Cserkeszőlő, Csépa, Kunszentmárton, 

Nagyrév, Öcsöd, Szelevény, Tiszaföldvár, Tiszainoka, 

Tiszakürt, Tiszasas 

 

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, 

okmányok: 

MVH ügyfél-azonosító, 

tartási hely azonosító, 

tenyészetkód, kérelem, a 

megyei kormányhivatal 

előzetes hozzájárulása  

 

Eljárási illetékek (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

díj- és illetékmentes 

Alapvető eljárási szabályok: A baromfitelepek betelepítése előtt a járási hivatal engedélye 

szükséges. 

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja 

(helye, ideje): 

Személyesen: ügyfélfogadási időben. Elektronikusan: 

ügyfélkapun keresztül. 

Postai úton:  

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Mezőtúri 

Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi 

Osztály  

5400 Mezőtúr, Kossuth tér 1. 

Ügyfélfogadás ideje: Hétfő 8-18 

Szerda 8-16 

Csütörtök 13-16 

Péntek 8-12 

      
 

Az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő) 

60 nap, fellebbezési határidő: 15 nap 

Fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás: 

A kérelem és a fent megjelölt dokumentumok, okmányok 

beadása után – kedvező eredményű hatósági állatorvosi 

szemlét követően – a betelepítés engedélyezéséről az ügyfél 

határozatot kap. 
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Az ügyintézéshez használt 

letölthető 

formanyomtatványok: 

Nincs 

Az igénybe vehető 

elektronikus programok 

elérése, időpontfoglalás: 

Nincs 

Az ügytípusokhoz 

kapcsolódó jogszabályok 

jegyzéke: 

Az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997 

(V.28.) FM rendelet, az Országos Főállatorvos 3/2017. számú 

határozata. 

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 

törvény 2-6. §, 33. §, 112 § és a 113 § szerint. 
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Ügytípus megnevezése: Karanténozás engedélyezése 

Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, illetékességi 

területe: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Mezőtúri 

Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és 

Állategészségügyi Osztály  

 

Illetékességi terület: Kétpó, Mesterszállás, Mezőhék, 

Mezőtúr, Túrkeve, Cibakháza, Cserkeszőlő, Csépa, 

Kunszentmárton, Nagyrév, Öcsöd, Szelevény, 

Tiszaföldvár, Tiszainoka, Tiszakürt, Tiszasas 

 

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 

MVH ügyfél-azonosító, tartási hely azonosító, 

tenyészetkód, kérelem  

Eljárási illetékek (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

díj- és illetékmentes 

Alapvető eljárási szabályok: Az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997 

(V.28.) FM rendelet 90. § szerint az idegen állományból 

származó állatokat állategészségügyi megfigyelés céljából 

el kell különíteni. Az elkülönítőt (karantént) a járási 

főállatorvos engedélyezi, melyről az ügyfél határozatot 

kap. 

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

Személyesen: ügyfélfogadási időben. Elektronikusan: 

ügyfélkapun keresztül. 

Postai úton:  

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Mezőtúri 

Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és 

Állategészségügyi Osztály  

5400 Mezőtúr, Kossuth tér 1. 

Ügyfélfogadás ideje: Hétfő 8-18 

Szerda 8-16 

Csütörtök 13-16 

Péntek 8-12 

      
 

Az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő) 

60 nap, fellebbezési határidő: 15 nap 

Fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás: 

A kérelem és a fent megjelölt dokumentumok, okmányok 

beadása után – kedvező eredményű hatósági állatorvosi 

szemlét követően – a karanténozás engedélyezéséről és a 

karantén felügyeletével megbízott hatósági állatorvos 

személyről az ügyfél határozatot kap. 

Az ügyintézéshez használt Nincs 
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letölthető 

formanyomtatványok: 

 

Az igénybe vehető elektronikus 

programok elérése, 

időpontfoglalás: 

Nincs 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 

jogszabályok jegyzéke: 

Az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997 

(V.28.) FM rendelet 

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 

CL. törvény 2-6. §, 33. §, 112 § és a 113 § szerint. 
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Ügytípus megnevezése: Állatvásár, állatpiac, állatkiállítás engedélyezése 

Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, illetékességi 

területe: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Mezőtúri 

Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi 

Osztály  

 

Illetékességi terület: Kétpó, Mesterszállás, Mezőhék, 

Mezőtúr, Túrkeve, Cibakháza, Cserkeszőlő, Csépa, 

Kunszentmárton, Nagyrév, Öcsöd, Szelevény, Tiszaföldvár, 

Tiszainoka, Tiszakürt, Tiszasas 

 

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 

kérelem 

 

Eljárási illetékek (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

díj- és illetékmentes 

Alapvető eljárási szabályok: Az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997 

(V.28.) FM rendelet 61. § alapján az 

állatvásárt/állatpiacot/állatkiállítást a járási hivatal 

engedélyezi, és a hatósági felügyeletet ellátó hatósági 

állatorvos személyéről dönt, erről az ügyfél határozatot kap. 

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

Személyesen: ügyfélfogadási időben. Elektronikusan: 

ügyfélkapun keresztül. 

Postai úton:  

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Mezőtúri 

Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi 

Osztály  

5400 Mezőtúr, Kossuth tér 1. 

Ügyfélfogadás ideje: Hétfő 8-18 

Szerda 8-16 

Csütörtök 13-16 

Péntek 8-12 

      
 

Az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő) 

60 nap, fellebbezési határidő: 15 nap 

Fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás: 

A kérelem beadása után, kedvező eredményű hatósági 

állatorvosi szemlét követően, az ügyfél határozatot kap az 

állatvásár/állatpiac/állatkiállítás megtartásához, és a 

rendezvény állategészségügyi felügyelete céljából kijelölt 

hatósági állatorvos személyéről.  

Az ügyintézéshez használt 

letölthető 
Nincs 
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formanyomtatványok: 

 

Az igénybe vehető 

elektronikus programok 

elérése, időpontfoglalás: 

Nincs 

Az ügytípusokhoz 

kapcsolódó jogszabályok 

jegyzéke: 

Az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997 

(V.28.) FM rendelet. 

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 

törvény 2-6. §, 33. §, 112 § és a 113 § szerint. 
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Ügytípus megnevezése: Igazolás állategészségügyi nyilvántartási kötelezettségek, 

állategészségügyi és állatvédelmi szabályok betartásáról, 

baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatásokhoz 

Hatáskörrel rendelkező 

szerv megnevezése, 

illetékességi területe: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Mezőtúri Járási 

Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály  

 

Illetékességi terület: Kétpó, Mesterszállás, Mezőhék, Mezőtúr, 

Túrkeve, Cibakháza, Cserkeszőlő, Csépa, Kunszentmárton, 

Nagyrév, Öcsöd, Szelevény, Tiszaföldvár, Tiszainoka, Tiszakürt, 

Tiszasas 

 

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, 

okmányok: 

kérelem, MVH ügyfél-

azonosító, tenyészetkód 

 

Eljárási illetékek 

(igazgatási szolgáltatási 

díjak) meghatározása: 

díj- és illetékmentes 

Alapvető eljárási 

szabályok: 

A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások 

feltételeiről szóló 139/2007 (XI.28.) FVM rendelet 2.§ (4) e) 

pontja előírja a kifizetési kérelemhez a hatóság igazolását arról, 

hogy a támogatott ügyfél valamennyi állategészségügyi 

nyilvántartási kötelezettségének eleget tesz, valamint betartja az 

állategészségügyi és állatvédelmi szabályokat. 

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja 

(helye, ideje): 

Személyesen: ügyfélfogadási időben. Elektronikusan: 

ügyfélkapun keresztül. 

Postai úton:  

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Mezőtúri Járási 

Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály  

5400 Mezőtúr, Kossuth tér 1. 

Ügyfélfogadás ideje: Hétfő 8-18 

Szerda 8-16 

Csütörtök 13-16 

Péntek 8-12 

      
 

Az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő) 

8 nap, fellebbezési határidő: 15 nap 

Fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-

biztonsági és Földhivatali Főosztály 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az 

ügymenetre vonatkozó 

tájékoztatás: 

Az ügyfél hatósági bizonyítványt kap kézhez, ha a támogatás 

tárgyévében valamennyi állategészségügyi nyilvántartási 

kötelezettségének eleget tesz, valamint betartja az 

állategészségügyi és állatvédelmi szabályokat. 

Az ügyintézéshez Nincs 
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használt letölthető 

formanyomtatványok: 

Az igénybe vehető 

elektronikus programok 

elérése, időpontfoglalás: 

Nincs 

Az ügytípusokhoz 

kapcsolódó jogszabályok 

jegyzéke: 

a baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások 

feltételeiről szóló 139/2007 (XI.28.) FVM rendelet. 

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 

törvény 2-6. §, 33. §, 112 § és a 113 § szerint. 
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Ügytípus megnevezése: Igazolás állategészségügyi nyilvántartási kötelezettségek, 

állategészségügyi és állatvédelmi szabályok betartásáról, 

étkezési tojást termelő tyúkállományok, valamint a 

tenyészbaromfi fajok állatjóléti támogatásához 

Hatáskörrel rendelkező 

szerv megnevezése, 

illetékességi területe: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Mezőtúri Járási 

Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály  

 

Illetékességi terület: Kétpó, Mesterszállás, Mezőhék, Mezőtúr, 

Túrkeve, Cibakháza, Cserkeszőlő, Csépa, Kunszentmárton, 

Nagyrév, Öcsöd, Szelevény, Tiszaföldvár, Tiszainoka, Tiszakürt, 

Tiszasas 

 

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, 

okmányok: 

kérelem, MVH ügyfél-

azonosító, tenyészetkód 

 

Eljárási illetékek 

(igazgatási szolgáltatási 

díjak) meghatározása: 

díj- és illetékmentes 

Alapvető eljárási 

szabályok: 

Az étkezési tojást termelő tyúkállományok, valamint a 

tenyészbaromfi fajok állatjóléti támogatásának feltételeiről szóló 

38/2016 (VI.6.) FM rendelet 5. (4) d) pontja előírja a kifizetési 

kérelemhez a hatóság igazolását arról, hogy a támogatott ügyfél 

valamennyi állategészségügyi nyilvántartási kötelezettségének 

eleget tesz, valamint betartja az állategészségügyi és 

állatvédelmi szabályokat. 

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja 

(helye, ideje): 

Személyesen: ügyfélfogadási időben. Elektronikusan: 

ügyfélkapun keresztül. 

Postai úton:  

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Mezőtúri Járási 

Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály  

5400 Mezőtúr, Kossuth tér 1. 

Ügyfélfogadás ideje: Hétfő 8-18 

Szerda 8-16 

Csütörtök 13-16 

Péntek 8-12 

      
 

Az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő) 

8 nap, fellebbezési határidő: 15 nap 

Fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-

biztonsági és Földhivatali Főosztály 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az 

ügymenetre vonatkozó 

Az ügyfél hatósági bizonyítványt kap kézhez, ha a támogatás 

tárgyévében valamennyi állategészségügyi nyilvántartási 

kötelezettségének eleget tesz, valamint betartja az 
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tájékoztatás: állategészségügyi és állatvédelmi szabályokat.  

Az ügyintézéshez 

használt letölthető 

formanyomtatványok: 

Nincs 

Az igénybe vehető 

elektronikus programok 

elérése, időpontfoglalás: 

Nincs 

Az ügytípusokhoz 

kapcsolódó jogszabályok 

jegyzéke: 

Az étkezési tojást termelő tyúkállományok, valamint a 

tenyészbaromfi fajok állatjóléti támogatásának feltételeiről szóló 

38/2016 (VI.6.) FM rendelet. 

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az 

ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 

törvény 2-6. §, 33. §, 112 § és a 113 § szerint. 
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Ügytípus megnevezése: Támogatási kérelem az egyes állatbetegségek megelőzésével, 

illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igényléséhez 

Hatáskörrel rendelkező 

szerv megnevezése, 

illetékességi területe: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Mezőtúri Járási 

Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály  

 

Illetékességi terület: Kétpó, Mesterszállás, Mezőhék, Mezőtúr, 

Túrkeve, Cibakháza, Cserkeszőlő, Csépa, Kunszentmárton, 

Nagyrév, Öcsöd, Szelevény, Tiszaföldvár, Tiszainoka, Tiszakürt, 

Tiszasas 

 

Ügyintézéshez 

szükséges 

dokumentumok, 

okmányok: 

kérelem, hatósági állatorvosi 

igazolás 

 

Eljárási illetékek 

(igazgatási szolgáltatási 

díjak) meghatározása: 

díj- és illetékmentes 

Alapvető eljárási 

szabályok: 

Az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével 

kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről 

szóló 148/2007 (XII.8.) FVM rendelet által támogatott 

intézkedésekben való részvételhez a járási hivatal hozzájárulása 

szükséges. 

Az eljárást megindító 

irat benyújtásának 

módja (helye, ideje): 

Személyesen: ügyfélfogadási időben. Elektronikusan: ügyfélkapun 

keresztül. 

Postai úton:  

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Mezőtúri Járási 

Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály  

5400 Mezőtúr, Kossuth tér 1. 

Ügyfélfogadás ideje: Hétfő 8-18 

Szerda 8-16 

Csütörtök 13-16 

Péntek 8-12 

      
 

Az ügyintézés 

határideje (elintézési, 

fellebbezési határidő) 

8 nap, fellebbezési határidő: 15 nap 

Fellebbezés elbírálására 

jogosult szerv: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-

biztonsági és Földhivatali Főosztály 

Az ügyek intézését 

segítő útmutatók, az 

ügymenetre vonatkozó 

tájékoztatás: 

Az ügyfél határozatot kap, ha jogosult a támogatás 

igénybevételére.  

Az ügyintézéshez 

használt letölthető 

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

 

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


 

31 

formanyomtatványok: 

Az igénybe vehető 

elektronikus 

programok elérése, 

időpontfoglalás: 

Nincs 

Az ügytípusokhoz 

kapcsolódó 

jogszabályok jegyzéke: 

Az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével 

kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről 

szóló 148/2007 (XII.8.) FVM rendelet. 

Tájékoztatás az 

ügyfelet megillető 

jogokról és az ügyfelet 

terhelő 

kötelezettségekről: 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 

törvény 2-6. §, 33. §, 112 § és a 113 § szerint. 
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Ügytípus megnevezése: Állati eredetű melléktermék, gyűjtését, tárolását –

beleértve a települési gyűjtőhelyeket is – végző 

létesítmények nyilvántartásba vétele 

Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, illetékességi 

területe: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Mezőtúri Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és 

Állategészségügyi Osztály  

 

Illetékességi terület: Kétpó, Mesterszállás, Mezőhék, 

Mezőtúr, Túrkeve, Cibakháza, Cserkeszőlő, Csépa, 

Kunszentmárton, Nagyrév, Öcsöd, Szelevény, 

Tiszaföldvár, Tiszainoka, Tiszakürt, Tiszasas 

 

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 

Kérelem, részletes technológiai leírás, érvényes 

szerződés az állati eredetű melléktermék 

megsemmisítésére engedéllyel rendelkező 

vállalkozással. 

Eljárási illetékek (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

díj- és illetékmentes 

Alapvető eljárási szabályok: A kérelem beérkezése után, megtörténik a tevékenység 

nyilvántartásba vétele. A nyilvántartásba vétel 

határozatnak minősül. 

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

Személyesen: ügyfélfogadási időben. Elektronikusan: 

ügyfélkapun keresztül. 

Postai úton:  

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Mezőtúri Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és 

Állategészségügyi Osztály  

5400 Mezőtúr, Kossuth tér 1. 

Ügyfélfogadás ideje: Hétfő 8-18 

Szerda 8-16 

Csütörtök 13-16 

Péntek 8-12 

      
 

Az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési határidő) 
8 nap, fellebbezési határidő: 15 nap 

Fellebbezés elbírálására jogosult 

szerv: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás: 

A kérelem kedvező elbírálását követően az ügyfél 

határozatot kap a nyilvántartásba vételről. 

Az ügyintézéshez használt 

letölthető formanyomtatványok: 

Nincs 

 

Az igénybe vehető elektronikus Nincs 

http://portal.nebih.gov.hu/ugyintezes/allat/nyomtatvanyok
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programok elérése, 

időpontfoglalás: 

 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 

jogszabályok jegyzéke: 

- 1069/2009/EK rendelete. 

- 142/2011/EU Bizottsági rendelet  

- 45/2012. (V. 8.) VM rendelet 

 

Tájékoztatás az ügyfelet megillető 

jogokról és az ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 

CL. törvény 2-6. §, 33. §, 112 § és a 113 § szerint. 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2009R1069:20101109:HU:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1515062883419&uri=CELEX:02011R0142-20170802
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=148555.343045
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Ügytípus megnevezése: Állati eredetű melléktermék szállító jármű 

engedélyezése 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, illetékességi 

területe: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Mezőtúri 

Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és 

Állategészségügyi Osztály  

 

Illetékességi terület: Kétpó, Mesterszállás, Mezőhék, 

Mezőtúr, Túrkeve, Cibakháza, Cserkeszőlő, Csépa, 

Kunszentmárton, Nagyrév, Öcsöd, Szelevény, 

Tiszaföldvár, Tiszainoka, Tiszakürt, Tiszasas 

 

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 

Kérelem, a forgalmi engedély, vagy fénymásolata. 

 

Eljárási illetékek (igazgatási 

szolgáltatási díjak) 

meghatározása: 

díj- és illetékmentes 

Alapvető eljárási szabályok: A kérelem beadása után – a szállító jármű, kedvező 

eredményű hatósági állatorvosi szemléjét követően – az 

engedélyező határozatot kiadja a hivatal.  Az engedély 

három évig érvényes, ezután a hosszabbítást kérelmezni 

szükséges. 

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

Személyesen: ügyfélfogadási időben. Elektronikusan: 

ügyfélkapun keresztül. 

Postai úton:  

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Mezőtúri 

Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és 

Állategészségügyi Osztály  

5400 Mezőtúr, Kossuth tér 1. 

Ügyfélfogadás ideje: Hétfő 8-18 

Szerda 8-16 

Csütörtök 13-16 

Péntek 8-12 

      
 

Az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési 

határidő) 

8 nap, fellebbezési határidő: 15 nap 

Fellebbezés elbírálására jogosult 

szerv: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás: 

A kérelem beadása után a jármű kedvező eredményű 

hatósági állatorvosi szemlét követően az ügyfél az 

engedély megadásáról határozatot kap. 

Az ügyintézéshez használt 

letölthető formanyomtatványok: 

Nincs 

 

http://portal.nebih.gov.hu/ugyintezes/allat/nyomtatvanyok
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Az igénybe vehető elektronikus 

programok elérése, 

időpontfoglalás: 

Nincs 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 

jogszabályok jegyzéke: 

- 1069/2009/EK rendelete. 

- 142/2011/EU Bizottsági rendelet  

- 45/2012. (V. 8.) VM rendelet.   

 

Tájékoztatás az ügyfelet 

megillető jogokról és az ügyfelet 

terhelő kötelezettségekről: 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 

CL. törvény 2-6. §, 33. §, 112 § és a 113 § szerint. 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2009R1069:20101109:HU:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1515062883419&uri=CELEX:02011R0142-20170802
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=148555.343045


 

36 

 

Ügytípus megnevezése: Élőállat szállító jármű engedélyezése 

Hatáskörrel rendelkező szerv 

megnevezése, illetékességi 

területe: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Mezőtúri Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és 

Állategészségügyi Osztály  

 

Illetékességi terület: Kétpó, Mesterszállás, Mezőhék, 

Mezőtúr, Túrkeve, Cibakháza, Cserkeszőlő, Csépa, 

Kunszentmárton, Nagyrév, Öcsöd, Szelevény, 

Tiszaföldvár, Tiszainoka, Tiszakürt, Tiszasas 

 

Ügyintézéshez szükséges 

dokumentumok, okmányok: 

Kérelem, a forgalmi engedély, vagy fénymásolata. 

 

Eljárási illetékek (igazgatási 

szolgáltatási díjak) meghatározása: 
díj- és illetékmentes 

Alapvető eljárási szabályok: A kérelem beadása után – a szállító jármű, kedvező 

eredményű hatósági állatorvosi szemléjét követően – az 

„engedély közúti szállítóeszközre” dokumentumot 

kiadja a hivatal.  

Az engedély öt évig érvényes, ezután a hosszabbítást 

kérelmezni szükséges. 

Az eljárást megindító irat 

benyújtásának módja (helye, 

ideje): 

Személyesen: ügyfélfogadási időben. Elektronikusan: 

ügyfélkapun keresztül. 

Postai úton:  

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Mezőtúri Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és 

Állategészségügyi Osztály  

5400 Mezőtúr, Kossuth tér 1. 

Ügyfélfogadás ideje: Hétfő 8-18 

Szerda 8-16 

Csütörtök 13-16 

Péntek 8-12 

      
 

Az ügyintézés határideje 

(elintézési, fellebbezési határidő) 
8 nap, fellebbezési határidő: 15 nap 

Fellebbezés elbírálására jogosult 

szerv: 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály 

Az ügyek intézését segítő 

útmutatók, az ügymenetre 

vonatkozó tájékoztatás: 

A kérelem beadása után a szállítő jármű hatósági 

állatorvosi szemléje történik, kedvező elbírálás után az 

engedély kiadásra kerül. 

Az ügyintézéshez használt 

letölthető formanyomtatványok: 

 

Nincs 

 

Az igénybe vehető elektronikus 

programok elérése, 
Nincs 

http://portal.nebih.gov.hu/ugyintezes/allat/nyomtatvanyok
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időpontfoglalás: 

Az ügytípusokhoz kapcsolódó 

jogszabályok jegyzéke: 

A Tanács 1/2005/EK rendelete az állatoknak a 

szállítás és a kapcsolódó műveletek közbeni 

védelméről, valamint a 64/432/EGK és a 93/119/EK 

irányelv és a 1255/97/EK rendelete módosításáról. 

 

Tájékoztatás az ügyfelet megillető 

jogokról és az ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről: 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 

CL. törvény 2-6. §, 33. §, 112 § és a 113 § szerint. 

 

 


