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I. Általános szabályok  

1. Illetékességi terület:  

Sárvári járás  
 

Bejcgyertyános, Bögöt, Bögöte, Bő, Chernelházadamonya, Csánig, Csénye,  Gérce, Gór, 
Hegyfalu, Hosszúpereszteg, Ikervár, Jákfa, Káld, Kenéz, Megyehíd, Meggyeskovácsi, 
Mesterháza, Nagygeresd, Nemesládony, Nick, Nyőgér, Ölbő, Pecöl, Porpác, Pósfa, Rábapaty, 
Répcelak, Répceszentgyörgy, Sajtoskál, Sárvár, Simaság, Sitke, Sótony, Szeleste, 
Tompaládony, Uraiújfalu, Vasegerszeg, Vashosszúfalu,Vámoscsalád, Vásárosmiske,   
Zsédeny 

 
Vasvári járás 
 

Alsóújlak, Andrásfa, Bérbaltavár, Csehi, Csehimindszent, Csipkerek, Egervölgy, Gersekarát, 
Győrvár, Hegyhátszentpéter, Kám, Mikosszéplak, Nagytilaj, Olaszfa, Oszkó, Pácsony, 
Petőmihályfa, Püspökmolnári, Rábahídvég, Sárfimizdó, Szemenye, Telekes, Vasvár 

2. Az ügyfélfogadás rendje  

 
Az ügyfélfogadás ideje:  
 
Hétfő  nincs ügyfélfogadás 
Kedd   9.00-15.00 
Szerda  nincs ügyfélfogadás 
Csütörtök  9.00-15.00 
Péntek   nincs ügyfélfogadás 
 
Az ügyfélfogadás helye:  
 
Vas Megyei Kormányhivatal Sárvári Járási Hivatal 
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály  
 
9600 Sárvár, Selyemgyár u. 2.  
 
Tel.: (95) 520-159 Fax: (95) 520-159  
 
E-mail: eba.sarvar@vas.gov.hu  
 

3. Az ügyintézés határideje  

 
Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – a kérelem beérkezését követő naptól számított – 8 vagy 
21 nap. 
  
Az ügyintézési határidőbe nem számít be:  
 
A hatóság a sommás eljárásban az (5) bekezdésben meghatározott időpontot követően a határozatot 
azonnal, de legfeljebb nyolc napon belül meghozza, és gondoskodik a döntés közléséről. Automatikus 
döntéshozatal esetén az ügyintézési határidő egy nap. Kiskorú ügyfél érdekeinek veszélyeztetettsége 
esetében, továbbá ha életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet elhárítása indokolja, vagy ha 
a hatóság ideiglenes biztosítási intézkedést rendelt el, vagy ha a közbiztonság érdekében egyébként 
szükséges, az ügyet soron kívül kell elintézni.  
 
Ha jogszabály ezt nem zárja ki, az ügyintézési határidőbe nem számít be:  
 

• a hatásköri vagy illetékességi vita egyeztetésének, valamint az eljáró hatóság kijelölésének 
időtartama,  
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• a jogsegélyeljárás időtartama, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 36. § (2) bekezdése 
alapján adatnak a nyilvántartásból történő beszerzéséhez szükséges idő,  
• a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló 
felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő,  
• a szakhatósági eljárás időtartama,  
• az eljárás felfüggesztésének időtartama,  
• a bizonyítási eljárás befejezését követően a másik, nem értesített ügyfél részére 
megállapított idő, amely alatt megismerheti a bizonyítékokat, észrevételt, nyilatkozatot tehet, 
bizonyításra irányuló indítványt terjeszthet elő, • a hatóság működését legalább egy teljes 
napra ellehetetlenítő üzemzavar vagy más elháríthatatlan esemény időtartama, • a kérelem, a 
döntés és egyéb irat fordításához szükséges idő, • a szakértői vélemény elkészítésének 
időtartama,  
• a hatósági megkeresés vagy a döntés postára adásának napjától annak kézbesítéséig 
terjedő időtartam, valamint a kézbesítési meghatalmazott és a kézbesítési ügygondnok útján 
történő közlés időtartama.   
 

Az ügyintézési határidő a kérelemnek az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 
hatósághoz történő megérkezését követő napon, hivatalbóli eljárás esetén az első eljárási cselekmény 
elvégzésének napján kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni azokban az esetekben is, amikor a 
magyar hatóság eljárásának megindításához szükséges kérelmet nem magyar hatóságnál lehet 
benyújtani.  
A fellebbezés elbírálására jogosult hatóság és a felügyeleti szerv eljárása esetén, valamint a 
megismételt eljárásban az ügyintézési határidő az ügy összes iratának az eljárásra jogosult 
hatósághoz érkezését követő napon kezdődik. A hatóság a felügyeleti szerv erre irányuló felhívására 
köteles az iratokat felterjeszteni.  
 
A szakhatóság eljárására irányadó ügyintézési határidő tizenöt nap. Ennél rövidebb határidőt bármely 
jogszabály, hosszabbat pedig törvény állapíthat meg.  
 
Ha a hatóság a rá irányadó ügyintézési határidőt az ügyfélnek és az eljárás egyéb résztvevőjének fel 
nem róható okból túllépi, köteles az ügyfél által az eljárás lefolytatásáért megfizetett illetéknek vagy 
díjnak megfelelő összeget, ha pedig az ügyintézés időtartama meghaladja az irányadó ügyintézési 
határidő kétszeresét, az ügyfél által az eljárás lefolytatásáért megfizetett illetéknek vagy díjnak 
megfelelő összeg kétszeresét az ügyfél részére visszafizetni. 
 
A hatóság (1) bekezdés szerinti fizetési kötelezettségét nem érinti, ha az ügyfél az illeték vagy díj 
megfizetése alól részben vagy egészen mentesült; ilyen esetben a hatóság az összeget az ügyfél által 
meg nem fizetett rész arányában a központi költségvetésnek – az államháztartásért felelős miniszter 
által közzétett számlaszámra – fizeti meg. Ha az eljárás lefolytatásáért az eljárás megindítására 
irányuló kérelmet benyújtó ügyfél jogszabály alapján nem köteles illeték vagy díj fizetésére, úgy a 
hatóság az illetékekről szóló törvény szerinti általános tételű eljárási illetéknek megfelelő összeget, 
illetve ennek kétszeresét fizeti meg a központi költségvetésnek.”  
 
Az ettől eltér ő különös szabályok az egyes ügyleírásoknál kerülnek meghatározásra.  
 

4. Alapvet ő eljárási szabályok:  

- A közigazgatási hatóság az eljárása során köteles megtartani és másokkal is megtartatni a 
jogszabályok rendelkezéseit. Hatáskörét a jogszabályokban előírt célok megvalósítása 
érdekében, mérlegelési és méltányossági jogkörét a jogalkotó által meghatározott szempontok 
figyelembevételével és az adott ügy egyedi sajátosságaira tekintettel gyakorolja.  
- A közigazgatási hatóság a hatáskörének gyakorlásával nem élhet vissza, hatásköre 
gyakorlása során a szakszerűség, az egyszerűség és az ügyféllel való együttműködés 
követelményeinek megfelelően köteles eljárni. A hatóság ügyintézője jóhiszeműen, továbbá a 
jogszabály keretei között az ügyfél jogát és jogos - ideértve gazdasági - érdekét szem előtt 
tartva jár el.  
- A közigazgatási hatóság e törvény alkalmazása során az eljárásban érintett kiskorú 
érdekeinek fokozott figyelembevételével jár el. • A közigazgatási hatóság az ügyfél jogát és 
jogos érdekét csak a közérdek és az ellenérdekű ügyfél jogának, jogos érdekének 
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védelméhez szükséges mértékben korlátozza.  
- A közigazgatási hatóság védi az ügyfelek jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogait, ezek 
korlátait törvény határozza meg.  
- A természetes személy ügyfél az elsőfokú eljárás megindítására irányuló kérelmét az 
eljárásra hatáskörrel rendelkező illetékes hatóságnál, a Kormány által rendeletben 
meghatározott ügyekben az integrált ügyfélszolgálaton (a továbbiakban: kormányablak), vagy 
ha jogszabály azt nem zárja ki, lakcíme vagy munkahelye szerinti székhelyű, azonos 
hatáskörű hatóságnál, ennek hiányában pedig a lakcíme vagy munkahelye szerint illetékes 
jegyzőnél is előterjesztheti, aki azt továbbítja a hatáskörrel rendelkező illetékes hatósághoz.  
- Ha jogszabály további követelményt nem állapít meg, a kérelem tartalmazza az ügyfélnek és 
képviselőjének a nevét, lakcímét vagy székhelyét, az ügyfélnek a hatóság döntésére való 
kifejezett kérelmét. A kérelemhez csatolni kell a jogszabályban előírt mellékleteket.  
- Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, a kérelmet a hatósághoz írásban vagy szóban lehet 
előterjeszteni.  
- A kizárólag kérelemre indítható eljárások kivételével az eljárás hivatalból is megindítható, 
illetve a kérelemre indult eljárás jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén 
folytatható.  
- A természetes személy ügyfélnek akkor van eljárási képessége, ha a polgári jog szabályai 
szerint cselekvőképességgel rendelkezik. Jogszabályban meghatározott esetben a korlátozott 
cselekvőképességgel rendelkező személyt is megilleti az eljárási képesség.  
- A hatóság az eljárása során jogosult a természetes személy ügyfél és az eljárás egyéb 
résztvevője azonosítása céljából nevének, születési nevének, születési idejének, születési 
helyének, anyja nevének lakcímének, valamint külön törvényben meghatározott személyes 
adatának kezelésére.  
- Ha törvény nem írja elő az ügyfél személyes eljárását, helyette törvényes képviselője vagy 
az általa vagy törvényes képviselője által meghatalmazott személy, továbbá az ügyfél és 
képviselője együtt is eljárhat. Az ellenérdekű ügyfelek képviseletét nem láthatja el ugyanaz a 
személy.  
- A hatóság írásban postai úton, írásbelinek minősülő elektronikus úton, ideértve a telefaxot, 
személyesen átadott irat útján, kézbesítési meghatalmazott útján, a hatóság kézbesítője útján, 
kézbesítési ügygondnok útján, hirdetményi úton, vagy szóban személyesen hangkapcsolatot 
biztosító elektronikus úton, ideértve a telefont, vagy írásbelinek nem minősíthető elektronikus 
úton tart kapcsolatot az ügyféllel.  
- Az eljárás megindításáról a hivatalból indult eljárásban az ismert ügyfelet az első eljárási 
cselekmény elvégzésétől, a kérelemre indult eljárásban – az eljárás megindítására irányuló 
kérelmet benyújtó ügyfelet kivéve – az ismert ügyfelet a kérelem beérkezésétől számított 
nyolc napon belül értesíteni kell. Ha az eljárás megindítására irányuló kérelmet benyújtó 
ügyfél kéri, a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül a hatóság őt is értesíti az 
eljárás megindulásáról a jogszabályban előírt módon.  
- Amennyiben a kérelem nem tartalmazza a kötelező tartalmi elemeket, a Hivatal a kérelem 
beérkezésétől számított 8 napon belül hiánypótlásra szóltja fel az ügyfelet.  
- A Hivatal az eljárást megszüntetheti, vagy a rendelkezésre álló adatok alapján dönt, ha az 
ügyfél a kérelmére indult eljárásban a hiánypótlásra való felhívásnak nem tesz eleget, és az 
erre megállapított határidő meghosszabbítását sem kéri, illetve nyilatkozattételének 
elmaradása megakadályozza a tényállás tisztázását. Ugyancsak az eljárás megszüntetésének 
van helye, ha az ügyfél a kérelmére indult eljárásban a képviselő visszautasítása esetén a 
hatóság felhívása ellenére nem gondoskodik a képviselet-ellátásra alkalmas személy 
meghatalmazásáról vagy nem jár el személyesen.  
- Az ügyfél az eljárás megindítására irányuló kérelmét a határozat vagy az eljárást 
megszüntető végzés jogerőre emelkedéséig visszavonhatja.  
- Ha az ügyfél által kezdeményezett ügyben a Hivatal tárgyalást tart és a tárgyaláson az ügyfél 
nem jelent meg és távolmaradását nem mentette ki, a kérelmét visszavontnak kell tekinteni.  
- Az eljáró hatóság hivatalból állapítja meg a tényállást, határozza meg a bizonyítás módját és 
terjedelmét, ennek során nincs kötve az ügyfelek bizonyítási indítványaihoz, ugyanakkor a 
tényállás tisztázása során minden, az ügy szempontjából fontos körülményt figyelembe kell 
vennie.  
- Azt, akinek személyes meghallgatása az eljárás során szükséges, a hatóság határnap vagy 
határidő megjelölésével arra kötelezi, hogy előtte vagy a megjelölt helyen jelenjen meg.  
- Az ügyfél a kérelmére indult eljárásban nem kötelezhető a megjelenésre, kivéve, ha a 
hatóság a kérelemre indult eljárást hivatalból folytatja, tárgyalást, közmeghallgatást vagy 
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egyezségi kísérletet tart.  
- Ha az idézett személy az idézésnek nem tesz eleget, vagy meghallgatása előtt az eljárás 
helyéről engedély nélkül eltávozik, és távolmaradását előzetesen alapos okkal nem menti ki 
vagy nyolc napon belül megfelelően nem igazolja, továbbá ha az idézésre meghallgatásra 
nem alkalmas állapotban jelenik meg, és ezt a körülményt nem menti ki, eljárási bírsággal 
sújtható. Nem sújtható bírsággal az idézett személy, ha az idézés nem volt szabályszerű.  
- Ha az idézett személy ismételt idézésre sem jelenik meg, és távolmaradását nem menti ki, a 
rendőrség útján elővezettethető.  
- A hatósági eljárásban olyan bizonyíték használható fel, amely alkalmas a tényállás 
tisztázásának megkönnyítésére. Bizonyíték különösen: az ügyfél nyilatkozata, az irat, a 
tanúvallomás, a szemléről készült jegyzőkönyv, a szakértői vélemény, a hatósági ellenőrzésen 
készült jegyzőkönyv és a tárgyi bizonyíték.  
- A hatóság szabadon választja meg az alkalmazandó bizonyítási eszközt. A hatóság a 
bizonyítékokat egyenként és összességükben értékeli, és az ezen alapuló meggyőződése 
szerint állapítja meg a tényállást.  
- Az ügyre vonatkozó tény tanúval is bizonyítható. 
- A tanúként megidézett személy köteles a meghallgatása végett megjelenni és –
jogszabályban meghatározott kivétellel – tanúvallomást tenni.  
- Szakértőt kell meghallgatni vagy szakértői véleményt kell kérni, ha az eljáró hatóság nem 
rendelkezik megfelelő szakértelemmel, és az ügyben jelentős tény vagy egyéb körülmény 
megállapításához különleges szakértelem szükséges, vagy jogszabály írja elő a szakértő 
igénybevételét.  
- A hatósági ellenőrzés keretében a Hivatal helyszíni ellenőrzést tarthat, amelyre vonatkozóan 
a szemle szabályait kell alkalmazni.  
- Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (továbbiakban: 
Éltv.) 44. § (1) bekezdése figyelembevételével a helyszíni ellenőrzés során az ellenőrzést 
végző személy a hatásköre gyakorlásának keretei között az ellenőrzéshez szükséges 
területre, építménybe és egyéb létesítménybe beléphet, az ügyféltől vagy képviselőjétől, 
továbbá az ellenőrzés helyszínén tartózkodó bármely más személytől felvilágosítást kérhet. 
Az ellenőrzést végző személy jogosult az ellenőrzés tárgyát képező vagy azzal kapcsolatos 
iratokat, dokumentációt, adathordozókat – az adatvédelemre, valamint a titoktartásra 
vonatkozó jogszabályok figyelembevételével – megismerni és azokról másolatot, illetve 
kivonatot készíteni; eljárása dokumentálására a helyszínen kép-, illetve hangfelvételt 
készíteni; eljárásához szükséges vizsgálatok elvégzése céljából térítésmentesen mintát venni.  
- A Hivatal a helyszíni ellenőrzés során a tényállás tisztázása érdekében jogosult iratokat és 
más tárgyi bizonyítékokat lefoglalni, ha a tényállás másként nem tisztázható vagy az jelentős 
késedelemmel járna, vagy a lefoglalás mellőzése a tényállás tisztázásának sikerét 
veszélyeztetné. Az ügyfélnél lefoglalt iratról kérelmére és költségére – ha ez az eljárás érdekét 
nem veszélyezteti – a hatóság másolatot készít.  
- Ha az ügyfél vagy az eljárás egyéb résztvevője által használt idegen nyelvet az ügyintéző 
nem beszéli, tolmácsot kell alkalmazni.  
- Aki az eljárás során valamely határnapot, határidőt önhibáján kívül elmulasztott, igazolási 
kérelmet terjeszthet elő.  
- Az ügyfél az eljárás bármely szakaszában betekinthet az eljárás során keletkezett iratba.  
- A hatóság az ügy érdemében határozatot hoz, az eljárás során felmerült minden más 
kérdésben végzést bocsát ki.  
- A hatóság határozata ellen önálló jogorvoslatnak van helye. A hatóság végzése ellen önálló 
jogorvoslatnak akkor van helye, ha azt törvény lehetővé teszi, egyéb esetben a végzés elleni 
jogorvoslati jog a határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés ellen igénybe 
vehető jogorvoslat keretében gyakorolható.  
- Az elsőfokú hatóság megindítja a végrehajtást, ha megállapította, hogy a végrehajtható 
döntésben elrendelt kötelezettség teljesítése határidőre nem vagy csak részben, vagy nem az 
előírásoknak megfelelően történt.  
- A hatóság az eljárás során köteles költségkímélő módon és a célszerűség 
figyelembevételével eljárni, az ügyfél, valamint az eljárás egyéb résztvevői kötelesek eljárási 
cselekményeiket a célszerűség figyelembevételével teljesíteni.  
- Ha a hatóság az ügyfelet vagy az eljárás egyéb résztvevőjét marasztalja el valamely eljárási 
cselekmény költségében, azonnal kötelezi a költségek megfizetésére.  
- Az eljárási költséget a hatóság összegszerűen határozza meg, és dönt a költség viseléséről, 
illetve a megelőlegezett költség esetleges visszatérítéséről.  
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- A hatóság annak a természetes személy ügyfélnek, aki kereseti, jövedelmi és vagyoni 
viszonyai miatt az eljárási költséget vagy egy részét nem képes viselni, jogai 
érvényesítésének megkönnyítésére költségmentességet engedélyezhet.  
- A közigazgatási hatóság a nem jogszabályszerű eljárással okozott kárt a polgári jog 
szabályai szerint megtéríti.  

 

5. Tájékoztatás az ügyfelet megillet ő jogokról, illetve az ügyfelet terhel ő kötelezettségekr ől:  

A hatósági ellenőrzés a takarmány- és élelmiszerjog, valamint az állat-egészségügyi és az állatok 
kíméletére vonatkozó szabályok követelményeinek történő megfelelés ellenőrzésének biztosítása 
céljából végrehajtott hatósági ellenőrzésekről szóló az Európai Parlament és a Tanács 882/2004/EK 
rendelete (továbbiakban: 882/2004/EK rendelet) 3. cikk (2) bekezdése értelmében előzetes értesítés 
mellőzésével történhet.  
 
A hatóság képviseletében eljáró személy a Ket. 5. § (1) bekezdése értelmében, előmozdítva az ügyféli 
jogok gyakorlását, tájékoztatta az ügyfelet jogairól és kötelezettségeiről. 
 
Az ügyfelet megillető jogok:  
 

• Az ügyfelet megilleti a tisztességes eljáráshoz és a jogszabályokban meghatározott 
határidőben hozott döntéshez való jog és az eljárás során az anyanyelv, kisebbségi nyelv 
használatának joga.  
• A hatóság az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője számára biztosítja, hogy jogaikról és 
kötelezettségeikről tudomást szerezzenek, és előmozdítja az ügyféli jogok gyakorlását.  
• Az ügyfélnek joga van ahhoz, hogy az eljárás során nyilatkozatot tegyen, vagy a 
nyilatkozattételt megtagadja.  
• Az ügyfél az eljárás megindítására irányuló kérelmét a döntés jogerőre emelkedéséig 
visszavonhatja. 
• A hatóság a törvényben meghatározott korlátozásokkal az ügyfeleknek és képviselőiknek, 
valamint más érdekelteknek biztosítja az iratbetekintési jogot, ugyanakkor gondoskodik a 
törvény által védett titkok megőrzéséről és a személyes adatok védelméről. 
 • A hatóság döntése ellen az ügyfél a döntés közlésétől számított 15 napon belül 
fellebbezéssel élhet.  

 
Az ügyfelet terhelő kötelezettségek:  
 

• A közigazgatási hatósági eljárásban az ügyfél köteles jóhiszeműen eljárni.  
• Az ügyfél magatartása nem irányulhat a hatóság megtévesztésére vagy a döntéshozatal, 
illetve a végrehajtás indokolatlan késleltetésére.   
• Az ügyfél a törvény által meghatározott esetekben eljárási költség viselésére, kérelemre 
indult eljárásban a bizonyítási eljárással járó költségek megelőlegezésére is köteles.  
• Az idézett személy köteles az idézésnek eleget tenni.  
• A helyszíni ellenőrzés megtartását vagy eredményes lefolytatását akadályozó személy 
eljárási bírsággal sújtható.  
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II. Egyes Hatósági ügyek, ügyleírások:  

 

1.Tojótyúk tartó telep nyilvántartásba vétele  

 
Hatáskörrel rendelkez ő szerv megnevezése:  
 
Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály  
 
Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:  
 
nyilvántartásba vételi adatlap, MVH regisztrációs szám, tartási hely bejelentő, tenyészet bejelentő, 
betelepítési- kérelem.  
 
Az eljárást megindító irat benyújtásának módja:  
 
Postai úton, vagy személyesen ügyfélfogadási időben.  
 
Eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) öss zege: -- 
 
Ügymenet leírása:  
 
A kérelem és a fent megjelölt dokumentumok, okmányok beadása után - kedvező eredményű 
hatósági állatorvosi szemlét követően - a tevékenység nyilvántartásba vételéről az ügyfél határozatot 
kap. A betelepítés engedélyezéséről az ügyfél határozatot kap.  
 
Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:  

 
- 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről,  
- 74/2003. (VII. 1.) FVM rendelet a tojótyúk tartó telepek nyilvántartásba vételének szabályairól 

 
Az ügy intézését segít ő útmutatók: nincs.  
 
Az ügyintézéshez használt letölthet ő formanyomtatványok:  
 
Nyilvántartásba vételi adatlap  
 
Igénybe vehet ő elektronikus programok letöltése: nincs.  
 



9 

2. Kistermel ői tevékenység nyilvántartásba vétele  

 
Hatáskörrel rendelkez ő szerv megnevezése:  
 
Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály  
 
Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:  

 
- csak növényi terméket árusító kistermelő: kérelem formanyomtatvány.  
- állati terméket (is) árusító kistermelő: kérelem formanyomtatvány, MVH regisztrációs szám, 
tartási hely bejelentő, tenyészet bejelentő.  

 
Az eljárást megindító irat benyújtásának módja:  
 
Postai úton, vagy személyesen ügyfélfogadási időben.  
 
Eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) öss zege: --  
 
Ügymenet leírása: 
 
A kérelem beadása után - az állati eredetű élelmiszert előállító kistermelők esetén kedvező 
eredményű hatósági állatorvosi szemlét követően - a tevékenység nyilvántartásba vételéről az ügyfél 
határozatot kap. Állati eredetű élelmiszert előállító kistermelő a nyilvántartásba vétel érvényességét 
évente köteles meghosszabbítani.  
 
Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:  

 
- 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről,  
- 52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet a kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és értékesítés 
feltételeiről.  

 
Az ügy intézését segít ő útmutatók: nincs.  
 
Az ügyintézéshez használt letölthet ő formanyomtatványok:  
 
Kérelem  
 
Igénybe vehet ő elektronikus programok letöltése: nincs  
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3. Nem állati eredet ű élelmiszer-el őállító üzem nyilvántartásba vétele  

 
Hatáskörrel rendelkez ő szerv megnevezése:  
 
Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály  
 
Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:  
 
BEJELENTÉS (Bejelentés köteles élelmiszer-előállító létesítmény, élelmiszer-csomagolóanyag gyártó, 
forgalomba hozó, és az élelmiszer-iparban felhasználható fertőtlenítőszereket előállító létesítmény 
részére), szakképesítést igazoló okmány másolata  
 
Az eljárást megindító irat benyújtásának módja:  
 
Postai úton, vagy személyesen ügyfélfogadási időben.  
 
Eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) öss zege: --  
 
Ügymenet leírása:  
 
A bejelentő lap és mellékletének beadása után - kedvező eredményű hatósági állatorvosi szemlét 
követően – az üzem nyilvántartásba vételéről az ügyfél igazolást kap.  
 
Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:  

 
- 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről,  
- 57/2010. (V. 7.) FVM rendelet az élelmiszerek forgalomba hozatalának, valamint 
előállításának engedélyezéséről, illetve bejelentéséről.  

 
Az ügy intézését segít ő útmutatók: nincs.  
 
Az ügyintézéshez használt letölthet ő formanyomtatványok:  
 
Bejelentő lap Igénybe vehet ő elektronikus programok letöltése: nincs.  
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4. Állatszállító-járm ű engedély kérelem  

 
Hatáskörrel rendelkez ő szerv megnevezése:  
 
Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály  
 
Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:  
 
kérelem, forgalmi engedély fénymásolata, szállító jármű takarítási utasítása vagy szerződés másolata 
az állatszállító jármű mosására engedéllyel rendelkező vállalkozással  
 
Az eljárást megindító irat benyújtásának módja:  
 
Postai úton, vagy személyesen ügyfélfogadási időben.  
 
Eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) öss zege: -- 
 
Ügymenet leírása:  
 
A kérelem beadása után – a szállító jármű kedvező eredményű hatósági állatorvosi szemléjét  
követően – az „engedély közúti szállítóeszközre” dokumentumot kiadja a hivatal.  
 
Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:  

 
- 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről  
- 41/1997. (V. 28.) FM rendelet az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról  
- 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  

 
Az ügy intézését segít ő útmutatók: nincs.  
 
Az ügyintézéshez használt letölthet ő formanyomtatványok:  
 
Állatszállító jármű engedély kérelem  
 
Igénybe vehet ő elektronikus programok letöltése: nincs  
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5. Az élelmiszerek forgalomba hozatalának, valamint  előállításának engedélyezésér ől, illetve 
bejelentésér ől szóló 57/2010. (V. 7.) FVM rendelet szerinti külö n engedély kiadása  

 
Hatáskörrel rendelkez ő szerv megnevezése: 
 
 Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály  
 
Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: kérelem  
 
Külön engedély iránti kérelem  
 

1. nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetén az üzlet használatára vonatkozó okirat  
2. haszonélvezet esetén a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat  
3. közös tulajdonban álló üzlet esetén, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a 
tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat  
4. mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke  
5. üzleten kívüli kereskedés illetve csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület, 
valamint a működési területével érintett települések jegyzéke  
6. vállalkozói igazolvány vagy cégkivonat ( aláírási címpéldány)  
7. képviseleti eljárás esetén írásbeli meghatalmazás  

 
Üzletben történ ő forgalomba hozatal esetén a külön engedély iránti kérelemhez csatolni kell: 
közmű nyilatkozatokat technológiai leírást és elrendezési rajzot anyagmozgatási, személyforgalmi és 
göngyölegtárolási tervet az áruszállítás tervezett módját, tervezett alkalmazotti létszámot  
 
Szakképesítéshez kötött tevékenység esetén :  
 

- az előírt képesítés igazolását  
- tisztítási, mosogatási, takarítási utasítást  
- melléktermék és a hulladékkezelési és ártalmatlanítási tervet  
- ivóvíz megfelelőségét tanúsító, 30 napnál nem régebbi vízvizsgálati eredményt  
- vendéglátó létesítmény esetében nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a létesítményben 
szándékoznak- e előkészítetlen lőtt vadat feldolgozni  

 
Mozgóboltban vagy közterületen történ ő forgalomba hozatal esetén a kérelemhez csatolni kell: 
az ivóvízellátás, szennyvízelvezetés, illetve elhelyezés,  

 
- energiaellátás leírását  
- technológiai leírást, mely tartalmazza az árusító helyeket, árusítási módot és a telephelyet  
- a kézmosási,WC-használati lehetőség ismertetését  
- a mosogatási, takarítási, fertőtlenítési utasítást  
- a hulladékszállítás, elhelyezés leírását  
- szakképesítéshez kötött tevékenység esetén az előírt képesítés igazolását  

 
Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: Postai úton, vagy személyesen ügyfélfogadási 
időben.  
 
Eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) öss zege: nincs.  
 
Ügymenet leírása:  
 
A kérelem és mellékleteinek beadása után - kedvező eredményű hatósági állatorvosi szemlét 
követően - a külön engedély kiadásáról az ügyfél határozatot kap. Bizonyos élelmiszer-típusba tartozó 
élelmiszerek csak az ún. "Külön engedély" birtokában forgalmazhatók. 
 
Ezek:  
 

- Meleg, hideg étel termékkörön belül a vendéglátóipari termék az italok kivételével  
- Cukrászati készítmény, édesipari termék termékkörön belül hűtést igénylő cukrászati 
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készítmények  
- Hús- és hentesáru termékkörön belül friss hús  
- Hal termékkörön belül friss halászati termék, az élő hal kivételével  
- Tej, tejtermék termékkörön belül nyerstej, valamint hűtést igénylő tej és tejtermék  
- Egyéb élelmiszer termékkörön belül békacomb, élő kagyló, élő tüskésbőrű, tengeri csiga  

 
Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:  
 

- 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről,  
- 57/2010. (V. 7.) FVM rendelet az élelmiszerek forgalomba hozatalának, valamint 
előállításának engedélyezéséről, illetve bejelentéséről.  

 
Az ügy intézését segít ő útmutatók: nincs.  
 
Az ügyintézéshez használt letölthet ő formanyomtatványok:  
 
Kérelem az élelmiszerek forgalomba hozatalának, valamint előállításának engedélyezéséről, illetve 
bejelentéséről szóló 57/2010. (V. 7.) FVM rendelet szerinti külön engedély kiadásához  
 
Igénybe vehet ő elektronikus programok letöltése: nincs.  
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6. Rendezvény bejelentése 

 
Hatáskörrel rendelkez ő szerv megnevezése:  
 
Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály  
 
Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: kérelem 2 példányban.  
 
Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: Postai úton, vagy személyesen ügyfélfogadási 
időben. 
 
Eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) öss zege: --  
 
Az ügyintézés határideje: 5 nap.  
 
Ügymenet leírása:  
 
A rendezvényt annak szervezője, több szervező esetén felelős szervezője (a továbbiakban: szervező) 
legalább 5 munkanappal a rendezvény kezdete előtt köteles bejelenteni a rendezvény helye szerinti 
Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztályának. A bejelentő lap egyik 
példányát a Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya dátummal, 
aláírással, pecséttel ellátva a bejelentőnek visszaküldi, ezzel tudomásul véve a rendezvény 
bejelentését.  
 
Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:  

- 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről,  
- 57/2010. (V. 7.) FVM rendelet az élelmiszerek forgalomba hozatalának, valamint 
előállításának engedélyezéséről, illetve bejelentéséről  
- 21/2010. (V. 14.) NFGM rendelet az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek 
gyakorlásához szükséges képesítésekről.  

 
Az ügy intézését segít ő útmutatók: nincs. 
 
Az ügyintézéshez használt letölthet ő formanyomtatványok:  
 
Rendezvény bejelentő lap (kérelem)  
 
Igénybe vehet ő elektronikus programok letöltése: nincs. 
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7. Családi gazdaságok nyilvántartásba vétele és a n yilvántartások vezetése  
 

Hatáskörrel rendelkez ő szerv megnevezése:  
 
Vas Megyei Kormányhivatal Sárvári Járási Hivatala  
 
Jogosultak köre:  
 
Kérelmező az a családi gazdálkodó, aki:  

•  rendelkezik érvényes őstermelői igazolvánnyal, vagy egyéni vállalkozói igazolvánnyal,  
•  élethivatásszerűen mezőgazdasági vagy mezőgazdasági kiegészítő tevékenységet folytat,  
•  rendelkezik mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú végzettséggel, vagy ennek hiányában 

igazolja, hogy legalább három éve folytat mezőgazdasági és kiegészítő tevékenységét és 
ebből árbevétele származik,  

•  legalább három év óta a bejelentett állandó lakhelye a családi gazdaság központjaként 
megjelölt településen van.  

 
Alapvet ő eljárási szabályok:  
 
A járási hivatal a családi gazdálkodó és a gazdálkodó család tagjai közös kérelmének alapján 
nyilvántartásba veszi a családi gazdaságokat, azok földterületét, valamint vezeti a gazdaságban 
történő változásokat, módosításokat. A nyilvántartásba vételről a járási hivatalhatározatot bocsát ki. 
 
Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok az alábbi linken elérhetőek:  
https://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/foldmuv_ig/nyomtatvanyok_fm/csaladi_gazdasa
g_nyomtatvany.html és a Nyomtatványok menüpont I. számú pontjában megtalálhatóak.  
 
Az eljárást megindító irat benyújtásának módja:  
 
Az eljárást megindító kérelem illetve a módosítási kérelem benyújtható postai úton, illetve 
személyesen a járási hivatalnál, a kormányablakban, a települési ügysegédnél. A nyilvántartásba vétel 
alapjául szolgáló adatokban történt változást a családi gazdálkodó 15 napon belül köteles bejelenteni 
és igazolni.  
 
Igazgatási szolgáltatási díj, eljárási illeték:  
 
A nyilvántartásba vételi kérelem és a meglévő családi gazdaság adatainak módosítása esetén az 
illeték 3.000 Ft.  
A családi gazdaság területváltozásának bejelentése illetékmentes.  
 
Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok :  
 

326/2001. (XII. 30.) Korm. rendelet a családi gazdaságok létrehozásáról, nyilvántartásba 
vételéről, működtetéséről, valamint kiemelt támogatásukról 
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
Törvény 
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény  

 
Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok az alábbi l inken elérhet őek:  
 
https://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/foldmuv_ig/nyomtatvanyok_fm/csaladi_gazdasa
g_nyomtatvany.html  
 
Igénybe vehet ő elektronikus programok letöltése: --  
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8. A mezei őrszolgálat nyilvántartása, szakmai felügyelet, vala mint a megalakulásához és 
működtetéséhez támogatás nyújtása  
 

Hatáskörrel rendelkez ő szerv megnevezése:  
 
Vas Megyei Kormányhivatal Sárvári Járási Hivatala  
 
Alapvet ő eljárási szabályok:  
 
A települési önkormányzat a közigazgatási területéhez tartozó termőföldek – ide nem értve az erdőt, a 
halastavat – őrzéséről mezei őrszolgálatot hozhat létre és tarthat fenn. Az önkormányzat a mezei 
őrszolgálat létrehozását a járási hivatalnak köteles bejelenteni, a járási hivatal az őrszolgálatot 
közhiteles hatósági nyilvántartásba veszi.  
A mezei őrszolgálat szakmai felügyeletét a járási hivatal és a rendőrség látja el.  
 
A fenntartó köteles a mezőőr foglalkoztatásáról, illetve a foglalkoztatás megszüntetéséről a járási 
hivatalt és a rendőrséget a foglalkoztatást, illetve annak megszüntetését megelőzően öt napon belül 
írásban értesíteni.  
 
A járási hivatal a mezőőr számára az előírt vizsga és eskü letétele után szolgálati naplót ad ki. Az 
önkormányzati mezei őrszolgálat megalakítási, fenntartási és működési költségeit a földhasználó, ha 
ez ismeretlen, a tulajdonos által kifizetett mezőőri járulékból és a központi költségvetés által biztosított 
hozzájárulásból kell fedezni.  
 
A megalakítási, fenntartási és működési költségek felét, de legfeljebb a külön jogszabályban 
meghatározott összeget a központi költségvetés biztosítja hozzájárulásként az agrárpolitikáért felelős 
miniszter által vezetett minisztérium fejezetéből. A járási hivatal megvizsgálja az önkormányzat 
kérelme alapján az igényjogosultságot és ennek alapján határozatban dönt a hozzájárulás 
kifizethetőségéről, vagy a kérelem elutasításáról. 
 
 Az eljárást megindító irat benyújtásának módja:  
 
A mezei őrszolgálat megalakításhoz, fenntartásához és működtetéséhez szükséges kérelem  
 
Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok : 

 
a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi 
CLIX. Törvény 
a mezőőrök és a hegyőrök szolgálati viszonyáról szólóm 29/1998. (IV. 30.) FM rendelet  
a mezei őrszolgálat megalakításához, fenntartásához és működéséhez nyújtandó állami 
hozzájárulás igénybevételének rendjéről és feltételeiről szóló 64/2009. (V. 22.) FVM–PM 
együttes rendelet  
a rendészeti feladatokat ellátó személyek, valamint a fegyveres biztonsági őrök ruházati 
ellátására vonatkozó részletes szabályokról szóló 70/2012. (XII. 14.) BM rendelet  

 
Az ügyintézéshez használt letölthet ő formanyomtatványok: --  
 
Igénybe vehet ő elektronikus programok letöltése: --  
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9. Az őstermel ői igazolvány és az értékesítési betétlap használata  jogszer űségének 
ellenőrzése. Az őstermel ő által közölt és nyilvántartásba vett adatok és nyi latkozatok 
valódiságának ellen őrzése (az értékesítés és a termelés helyszínén)  
 

Hatáskörrel rendelkez ő szerv megnevezése:  
 
Vas Megyei Kormányhivatal Sárvári Járási Hivatala  
 
Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: Az eljárás hivatalból indul.  
 
Az ügymenet leírása: A járási hivatal ellenőrzi elárusító helyeken az őstermelői igazolvány 
használatának jogszerűségét. Az ellenőrzés során ellenőrzi az áru származását, megtekinti az 
őstermelő igazolványát, adatlapját. és ha az őstermelői igazolványban feltüntetett tevékenység és az 
árusító helyen lévő áru eltérő, akkor az igazolványt visszatartja, visszavonja.  
Abban az esetben, ha az őstermelői igazolványban feltüntetett tevékenység és az árusító helyen lévő 
áru eltér, akkor az ellenőr jogosult az őstermelő igazolványt visszavonni.  
Továbbá akkor is jogosult az őstermelői igazolvány visszavonására, ha az ellenőrzés során 
megállapítást nyer, hogy őstermelő által értékesíteni kívánt, illetve értékesített áru mennyisége több, 
mint az őstermelő termelési lehetősége, kapacitása. 
 
Az ellenőrző hatóság az igazolvány használata jogszerűségének, valamint a Nyilvántartásban 
szereplő adatok valódiságának ellenőrzése során jogosult:  

a) a mezőgazdasági őstermelő által értékesíteni kívánt, vagy értékesített őstermelői termék 
származását ellenőrizni;  
b) a mezőgazdasági őstermelő igazolványát és értékesítési betétlapját, valamint a 
személyazonosító igazolványát vagy egyéb, a személyazonosság igazolására alkalmas 
okmányát elkérni, abba betekinteni;  
c) az őstermelői tevékenység végzésének helyszínén és az értékesítés helyszínén ellenőrzést 
tartani;  
d) az igazolványt visszatartani az őstermelői tevékenység jogszerűségének vizsgálatára 
irányuló eljárás jogerős lezárásáig, ha a Nyilvántartásban szereplő és az értékesítés 
helyszínén lévő őstermelői termékek köre egymástól eltér;  
e) az igazolványt visszavonni, ha az ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a 
mezőgazdasági őstermelő őstermelői tevékenységre vonatkozó adatai eltérnek a 
Nyilvántartásban szereplő adatoktól, vagy az egyéni vállalkozói tevékenysége között a 
Nyilvántartásba bejegyzett tevékenység is szerepel 
vagy az értékesíteni kívánt vagy értékesített termék mennyisége legalább 10%-kal több, mint 
amennyi a Nyilvántartásban szerepel, vagy a saját gazdasága adatai alapján lehetősége van 
termelni, illetve olyan terméket értékesített vagy kívánt értékesíteni, amit nem jelentett be.  

 
Az ellenőrző hatóság az igazolvány visszavonásáról szóló döntésével egyidejűleg meghatározza az új 
igazolvány kiadásának legkorábbi időpontját. A visszavonás időtartamát az ellenőrző hatóság - a 
jogsértés súlyától függően - két hónaptól két évig terjedő időtartamra határozhatja meg. A visszavonás 
időtartamába - ha az igazolvány az őstermelői tevékenység jogszerűségének e rendeletben foglaltak 
szerinti vizsgálatára irányuló eljárás jogerős lezárásáig visszatartásra került - a visszatartás 
időtartamát be kell számítani.  
 
Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok :  

228/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet, 
1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról  
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény  
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény  

 
Az ügyintézéshez használt letölthet ő formanyomtatványok: -- 
 
Igénybe vehet ő elektronikus programok letöltése: --  
 


