
Ügytípus E-ügyintézés Ügymenet leírása Ágazati jogszabály(ok) pontos megjelölése

A kérelem 

előterjesztéséhez 

kötelezően 

alkalmazandó-e 

formanyomtatvány

Kérelemhez 

kötelezően 

csatolandó 

mellékletek

Ügyfél nyilatkozatával 

pótolható-e hiányzó 

bizonyíték Ákr. 64. § (1) 

bekezdése

Az eljárás lefolytatásáért 

fizetendő 

Eljárás fő szabály 

szerinti fajtája

Megengedett hiánypótlások 

száma Ákr. 44. §

A döntés kapcsolódó 

eljárásban 

meghozható döntés 

feltételét képezi-e 

Ákr. 45. §

Törvény lehetővé teszi 

az eljárás 

felfüggesztését Ákr. 48. 

§

Jogszabály kizárja-e az 

eljárás szünetelését 

Ákr. 49. §

Ügyintézési határidő 

Ákr. 50. §

Függő hatályú döntés 

Ákr. 43. §

Szakhatóság 

közreműködése Ákr. 

55. §

Szakkérdés 

vizsgálata

Jogszerű 

hallgatásna

k van helye

Jogorvoslat fajtája 

Ákr. 113. §

Jogszabályban 

meghatározott 

felügyeleti szerv 

megnevezése

1.
Élelmiszer- és takarmányipari 

létesítmények engedélyezése
Lehetséges

A kérelem és a benyújtott 

dokumentumok vizsgálata.Helyszíni 

szemle keretében a technológiai, 

élelmiszerbiztonsági és higiéniai 

előírások betarthatóságának 

ellenőrzése. Kedvező eredmény esetén 

a működési engedély kiadása.

178/2002/EK rendelete az élelmiszerjog általános elveiről és 

követelményeiről

 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről

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

igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

852/2004/EK rendelete az élelmiszer-higiéniáról

853/2004/EK rendelete az állati eredetű élelmiszerek különleges 

higiéniai szabályainak megállapításáról

625/2017/EK rendelete az élelmiszer- és takarmányjog, valamint az 

állategészségügyi és állatjóléti szabályok, a növényegészségügyi 

szabályok, és a növényvédő szerekre vonatkozó szabályok 

alkalmazásának biztosítása céljából végzett hatósági ellenőrzésekről 

és más hatósági tevékenységekről 

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

hozatalának, valamint előállításának engedélyezéséről, illetve 

bejelentéséről 

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

forgalomba hozatalának és felhasználásának egyes szabályairól

Nem

 57/2010. (V. 7.) FVM 

rendelete az 

élelmiszerek 

forgalomba 

hozatalának, 

valamint 

előállításának 

engedélyezéséről, 

illetve bejelentéséről 

1. melléklet szerint

65/2012. (VII. 4.) VM 

rendelet a 

takarmányok 

előállításának, 

forgalomba 

hozatalának és 

felhasználásának 

egyes szabályairól 5. 

számú melléklet 

szerint

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

383/2016. (XII. 2.) 

Korm. rendelet 

alapján: 

2. § (1) Agrárminiszter 

2.

Élelmiszer- és takarmányipari 

létesítmények nyilvántartásba 

vétele

Lehetséges

A kérelem és a benyújtott 

dokumentumok vizsgálata. Kedvező 

eredmény estén a nyilvántartásba vételi 

döntés kiadása.

178/2002/EK rendelete az élelmiszerjog általános elveiről és 

követelményeiről

 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről

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

igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

852/2004/EK rendelete az élelmiszer-higiéniáról

853/2004/EK rendelete az állati eredetű élelmiszerek különleges 

higiéniai szabályainak megállapításáról

625/2017/EK rendelete az élelmiszer- és takarmányjog, valamint az 

állategészségügyi és állatjóléti szabályok, a növényegészségügyi 

szabályok, és a növényvédő szerekre vonatkozó szabályok 

alkalmazásának biztosítása céljából végzett hatósági ellenőrzésekről 

és más hatósági tevékenységekről 

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

hozatalának, valamint előállításának engedélyezéséről, illetve 

bejelentéséről 

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

forgalomba hozatalának és felhasználásának egyes szabályairól

Nem

 57/2010. (V. 7.) FVM 

rendelete az 

élelmiszerek 

forgalomba 

hozatalának, 

valamint 

előállításának 

engedélyezéséről, 

illetve bejelentéséről 

1. melléklet szerint

65/2012. (VII. 4.) VM 

rendelet a 

takarmányok 

előállításának, 

forgalomba 

hozatalának és 

felhasználásának 

egyes szabályairól 5. 

számú melléklet 

szerint

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

383/2016. (XII. 2.) 

Korm. rendelet 

alapján: 

2. § (1) Agrárminiszter 

3.
Borászati üzemek 

engedélyezése
Lehetséges

A kérelem és a benyújtott 

dokumentumok vizsgálata.Helyszíni 

szemle keretében a technológiai, 

élelmiszerbiztonsági és higiéniai 

előírások betarthatóságának 

ellenőrzése. Kedvező eredmény esetén 

a működési engedély kiadása.

178/2002/EK rendelete az élelmiszerjog általános elveiről és 

követelményeiről

 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről

2004. évi XVIII. törvény a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról

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

igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

852/2004/EK rendelete az élelmiszer-higiéniáról

625/2017/EK rendelete az élelmiszer- és takarmányjog, valamint az 

állategészségügyi és állatjóléti szabályok, a növényegészségügyi 

szabályok, és a növényvédő szerekre vonatkozó szabályok 

alkalmazásának biztosítása céljából végzett hatósági ellenőrzésekről 

és más hatósági tevékenységekről 

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

383/2016. (XII. 2.) 

Korm. rendelet 

alapján: 

2. § (1) Agrárminiszter 

4. Állatkisérletek engedélyezése Lehetséges

A kérelem és a benyújtott 

dokumentumok vizsgálata.A kérelem 

megküldése véleményezésre az 

Állatkísérleti Tudományos Etikai Tanács 

részére Kedvező eredmény estén az 

engedély kiadása.

1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és kíméletéről

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

igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

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

Igen

40/2013. (II. 14.) 

Korm. rendelet az 

állatkísérletekről 2. sz 

melléklet szerint

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

383/2016. (XII. 2.) 

Korm. rendelet 

alapján: 

2. § (1) Agrárminiszter 

5.

Kísérleti állatot tenyésztésének,

szaporításának, 

beszállításának, tartásának

engedélyezése 

Lehetséges

A kérelem és a benyújtott 

dokumentumok vizsgálata. Helyszíni 

szemle. Kedvező eredmény estén az 

engedély kiadása.

1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és kíméletéről

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

igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

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

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

383/2016. (XII. 2.) 

Korm. rendelet 

alapján: 

2. § (1) Agrárminiszter 

6.

Az állat-egészségügyi

szolgáltató létesítmény, állandó

církuszi menazséria, állatkert,

állatgyűjtemény, gyepmesteri

telep, ebrendészeti telep,

állatrakodó, gyűjtőállomás,

kereskedői telep, állatvásártér,

ellenőrző állomás (pihenőhely),

valamint állati eredetű

melléktermék kezelését,

feldolgozását, ártalmatlanítását

végző vállalkozás működésének

engedélyezése

Lehetséges

Kérelem alaki, formai és tartalmi

követelményeinek ellenőrzése. Helyszíni

szemle. Egyéb rendelkezésre álló

adatok, információk ellenőrzése.

Engedély kiadása/Nyilvántartásba vétel.

Nyilvántartásba rögzítés

 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 

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

igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

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

kiadásáról

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

közbeni védelméről

1069/2009 EK rendelet a nem emberi fogyasztásra szánt állati 

melléktermékekre és a belőlük származó termékekre vonatkozó 

egészségügyi szabályok megállapításáról

142/2011 Bizottsági rendelet a nem emberi fogyasztásra szánt állati 

melléktermékekre és a belőlük származó termékekre

vonatkozó egészségügyi szabályok megállapításáról szóló 

1069/2009/EK európai parlamenti és

tanácsi rendelet végrehajtásáról

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

eredetű melléktermékekre vonatkozó

állategészségügyi szabályok megállapításáról 

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

383/2016. (XII. 2.) 

Korm. rendelet 

alapján: 

2. § (1) Agrárminiszter 

7.

Pénzügyi hozzájárulás iránti 

kérelmek elbírálása és 

benyújtása a Magyar 

Államkincstárhoz az egyes 

állatbetegségek és zoonózisok 

felszámolására, az ellenük való 

védekezésre és figyelemmel 

kísérésükre irányuló nemzeti 

programok finanszírozásának 

szabályairól szóló aktuális 

jogszabály (Salmonella, 

madárinfluenza, klasszikus és 

afrikai sertéspestis) valamint az 

egyes állatbetegségek 

megelőzésével, illetve 

leküzdésével kapcsolatos 

támogatások igénylésének és 

kifizetésének rendjéről szóló 

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

alapján

Lehetséges

Kérelem alaki, formai és tartalmi

követelményeinek ellenőrzése. A

mellékelt számlák, bizonylatok

ellenőrzése. Egyéb rendelkezésre álló

adatok, információk ellenőrzése. Az

igazolást követően az igénylés

felterjesztése a Magyar

Államkincstárhoz

 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről

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

igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

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

megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások 

igénylésének és kifizetésének rendjéről

.... AM rendelet az egyes állatbetegségek és zoonózisok 

felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel 

kísérésükre irányuló nemzeti programok .... évi finanszírozásának 

szabályairól

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

383/2016. (XII. 2.) 

Korm. rendelet 

alapján: 

2. § (1) Agrárminiszter 

8. Hatósági bizonyítvány kiadása Lehetséges

Kérelem alaki, formai és tartalmi

követelményeinek ellenőrzése. Egyéb

rendelkezésre álló adatok, információk

ellenőrzése. Hatósági bizonyítvány

kiadása

 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 

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

igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

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

közbeni védelméről

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

383/2016. (XII. 2.) 

Korm. rendelet 

alapján: 

2. § (1) Agrárminiszter 

9.

Az állattenyésztés területén

használatos művi szaporító

létesítményeket és spermatároló

központokat nyilvántartásba

vétele

Lehetséges

Kérelem alaki, formai és tartalmi

követelményeinek ellenőrzése. Helyszíni

szemle. Egyéb rendelkezésre álló

adatok, információk ellenőrzése.

Engedély kiadása/Nyilvántartásba vétel.

Nyilvántartásba rögzítés

 2008. évi XLVI. Törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 

2019. évi LVI. Törvény az állattenyésztés szabályozásához szükséges 

törvényi szintű rendelkezésekről

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

igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

188/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet az állattenyésztésről

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

383/2016. (XII. 2.) 

Korm. rendelet 

alapján: 

2. § (1) Agrárminiszter 

Pálinka ellenőrző hatóság 

feladatok
Lehetséges

A kérelem és a benyújtott 

dokumentumok vizsgálata. Kedvező 

eredmény estén a nyilvántartásba vételi 

döntés kiadása.

2008. évi LXXIII.tv. A pálinkáról. A törkölypálinkáról, a és a Pálinka 

Nemzeti Tanácsról ;  383/2016 Korm.remdelet a földművelésügyi 

hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

Nem Nincs Igen Tárgyi illetékmentes Sommás eljárás 1 Nem Nem Nem 8 Igen: határozat Nem Nem Nem Közigazgatási per

383/2016. (XII. 2.) 

Korm. rendelet 

alapján: 

2. § (1) Agrárminiszter 

Heves Megyei Kormányhivatal és Járási Hivatalainak Hatáskörbankja

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



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

formanyomtatvány
Kérelemhez kötelezően csatolandó mellékletek

Ügyfél nyilatkozatával pótolható-e hiányzó bizonyíték 

Ákr. 64. § (1) bekezdése
Az eljárás lefolytatásáért fizetendő Eljárás fő szabály szerinti fajtája Megengedett hiánypótlások száma Ákr. 44. §

A döntés kapcsolódó eljárásban meghozható döntés 

feltételét képezi-e Ákr. 45. §

Törvény lehetővé teszi az eljárás felfüggesztését Ákr. 48. 

§
Jogszabály kizárja-e az eljárás szünetelését Ákr. 49. § Ügyintézési határidő Ákr. 50. § Függő hatályú döntés Ákr. 43. § Szakhatóság közreműködése Ákr. 55. § Szakkérdés vizsgálata Jogszerű hallgatásnak van helye Jogorvoslat fajtája Ákr. 113. §

Jogszabályban meghatározott felügyeleti szerv 

megnevezése

Erdőterv megállapítása kérelemre Kizárt

Ha a törvény hatályba lépése előtt jóváhagyott körzeti erdőterv 

lejártáig a hatályos törvény szerinti erdőterv nem kerül 

meghatározásra és az erdőgazdálkodó nem rendelkezik 

erdőtervvel, az erdőtervet az erdészeti hatóság az 

erdőgazdálkodó ügyfél kérelmére állapítja meg.

2009. évi XXXVII. törvény (az erdőről, az erdő védelméről és az 

erdőgazdálkodásról) 113. §. 
Nem Nincsenek Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 2 Nem Nem Igen 90 nap Nem Igen Igen Nem Közigazgatási per

383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet alapján: 

2. § (1) Agrárminiszter

Erdőgazdálkodó hatósági nyilvántartásba vétele, illetve 

nyilvántartásból való törlése
Kizárt

Az erdészeti hatóság az erdőgazdálkodásra jogosult személyt 

kérelem alapján hatósági nyilvántartásba veszi, ezután illetik 

meg az erdőgazdálkodói jogosultságok, illetve terhelik az 

erdőgazdálkodói kötelezettségek. Az erdőgazdálkodói 

jogosultság megszűnte esetén az erdőgazdálkodót az 

erdészeti hatóság kérelemre, vagy – tudomásszerzés esetén - 

hivatalból törli az erdőgazdálkodói nyilvántartásból.

2009. évi XXXVII. törvény (az erdőről, az erdő védelméről és az 

erdőgazdálkodásról) 17-21. §. 

433/2017. (XII. 21.) Korm. rendelet (az egyes erdészeti 

hatósági eljárások, bejelentések, valamint hatósági 

nyilvántartások eljárási szabályairól) 21-25 §. 

Igen A használati jog fennállását igazoló okiratok. Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 2 Nem Igen Igen 90 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Közigazgatási per
383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet alapján: 

2. § (1) Agrárminiszter

Erdő rendeltetésének és üzemmódjának megállapítása, 

megváltoztatása
Lehetséges

Az erdő rendeltetését az erdészeti hatóság hivatalból állapítja 

meg, a rendeltetés módosítását bizonyos körülmények 

fennállása esetén az erdőgazdálkodó, a tulajdonos 

hozzájárulásával kérelmezheti is. Az erdőgazdálkodás 

üzemmódját az erdészeti hatóság az erdő Adattárba történő 

nyilvántartásba vételekor az erdőgazdálkodó erdőtelepítési 

tervben foglalt, vagy a nyilvántartásba-vételi eljárásban tett 

javaslata alapján állapítja meg, illetve az erdőgazdálkodó 

kérelmére módosítja. Az erdőgazdálkodás üzemmódjának az 

erdőgazdálkodó kérelmére történő módosításához a tulajdonos 

hozzájárulása szükséges. A kérelmeknek meghatározott formai 

követelményei nincsenek.   

2009. évi XXXVII. törvény (az erdőről, az erdő védelméről és az 

erdőgazdálkodásról) 22-26. § 29. §

433/2017. (XII. 21.) Korm. rendelet (az egyes erdészeti 

hatósági eljárások, bejelentések, valamint hatósági 

nyilvántartások eljárási szabályairól) 13. §

61/2017. (XII. 21.) FM rendelet (az erdőről, az erdő védelméről 

és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 

végrehajtásáról) 10-11. §

Nem Nincsenek Igen Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 2 Nem Igen Igen 60 nap Nem Igen Igen Nem Közigazgatási per
383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet alapján: 

2. § (1) Agrárminiszter

Erdőtelepítés engedélyezése Kizárt

Erdőtelepítés engedélyeztetéséhez a 61/2017. (XII. 21.) FM 

rendelet (az erdőről, az erdő védelméről és az 

erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 

végrehajtásáról) 30. §-ban meghatározott tartalommal bíró 

erdőtelepítési kiviteli tervet kell benyújtani az erdészeti hatóság 

felé. Szabad rendelkezésű erdő telepítéséhez egyszerűsített 

kiviteli terv nyújtandó be a fenti jogszabály 30.§ (2) bekezdés 

szerint. Az erdészeti hatóság a kiviteli tervet elbírálja, dönt 

annak jóváhagyásáról.

2009. évi XXXVII. törvény (az erdőről, az erdő védelméről és az 

erdőgazdálkodásról) 44-50. §

433/2017. (XII. 21.) Korm. rendelet (az egyes erdészeti 

hatósági eljárások, bejelentések, valamint hatósági 

nyilvántartások eljárási szabályairól) 9. §

61/2017. (XII. 21.) FM rendelet (az erdőről, az erdő védelméről 

és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 

végrehajtásáról) 30. §

Nem Nincsenek Nem Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 2 Nem Igen Igen 60 nap Igen: végzés Igen Igen Nem Közigazgatási per
383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet alapján: 

2. § (1) Agrárminiszter

Erdőterv módosítási eljárás Lehetséges

Ha az erdő rendeltetésében, üzemmódjában, állapotában

bekövetkezett, a körzeti erdőtervezéskor előre nem látott

változás ezt indokolja, az erdészeti hatóság az erdőgazdálkodó

kérelmére módosíthatja az erdőtervet. Az erdőterv

véghasználati fakitermelést eredményező, illetve az

erdőfelújítás előírást érintő módosítására az erdőgazdálkodó

kezdeményezése esetén a tulajdonos hozzájárulása mellett

kerülhet sor.

A 2009. évi XXXVII. törvény (az erdőről, az erdő védelméről és

az erdőgazdálkodásról) 33. §, (8-9) bekezdése szerint.
Igen Erdőrészlet leíró lapok Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 2 Nem Igen Igen 90 nap Igen: végzés Igen Igen Nem Közigazgatási per

383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet alapján: 

2. § (1) Agrárminiszter

Erdő igénybevétele Kizárt

Az erdő igénybevételét jelenti az erdő mezőgazdasági 

művelésbe vonása; az erdő termelésből való kivonásával járó 

létesítmény elhelyezése vagy tevékenység gyakorlása; az erdő 

termelésből való időleges kivonásával járó létesítmény 

elhelyezése vagy tevékenység gyakorlása; az erdő termelésből 

való kivonásával nem járó, de annak rendeltetésszerű 

használatát időlegesen vagy tartósan akadályozó létesítmény 

elhelyezése vagy tevékenység gyakorlása, különösen villamos 

vezeték, gázvezeték, távközlő- vagy más közművezeték, sí- és 

egyéb sportpálya létesítése és fenntartása.  

Az erdő igénybevételéhez az erdészeti hatóság előzetes 

engedélye szükséges. Az erdőt kizárólag az engedélyben 

2009. évi XXXVII. törvény (az erdőről, az erdő védelméről és az 

erdőgazdálkodásról) 77-84. §

433/2017. (XII. 21.) Korm. rendelet (az egyes erdészeti 

hatósági eljárások, bejelentések, valamint hatósági 

nyilvántartások eljárási szabályairól) 10-11. §

61/2017. (XII. 21.) FM rendelet (az erdőről, az erdő védelméről 

és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 

végrehajtásáról) 54-55. §

Nem

A 433/2017. (XII. 21.) Korm. rendelet (az egyes erdészeti 

hatósági eljárások, bejelentések, valamint hatósági 

nyilvántartások eljárási szabályairól) 10-11. §-ban 

meghatározott adattartalommal.   

Nem Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 2 Igen Igen Igen 90 nap Igen: végzés Igen Igen Nem Közigazgatási per
383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet alapján: 

2. § (1) Agrárminiszter

Az éves erdőgazdálkodási tevékenység gyakorlása Kizárt

Az éves erdőgazdálkodási tevékenység az erdészeti 

hatósághoz benyújtott bejelentés alapján gyakorolható. A 

bejelentés tartalmi elemeit a 61/2017. (XII. 21.) FM rendelet (az 

erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 

2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról) 28-29 §-ai 

tartalmazzák, és a NÉBIH által rendszeresített és honlapján 

közzétett formanyomtatványokon kell benyújtani az erdészeti 

hatóság felé az említett jogszabályban megjelölt határidők 

szerint.  

2009. évi XXXVII. törvény (az erdőről, az erdő védelméről és az 

erdőgazdálkodásról) 41-42. §

433/2017. (XII. 21.) Korm. rendelet (az egyes erdészeti 

hatósági eljárások, bejelentések, valamint hatósági 

nyilvántartások eljárási szabályairól) 8. §

61/2017. (XII. 21.) FM rendelet (az erdőről, az erdő védelméről 

és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 

végrehajtásáról) 28-11. §

Igen Részterületet érintő bejelentés esetén térképmelléklet. Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás Nem Nem Igen 21 nap Nem Nem Nem Nem Közigazgatási per
383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet alapján: 

2. § (1) Agrárminiszter

Erdészeti szakszemélyzeti, jogosult erdészeti szakszemélyzeti 

névjegyzékbe történő felvétel
Lehetséges

Az erdőgazdálkodónak az erdőgazdálkodási tevékenység 

szakszerűségének biztosítása érdekében jogosult erdészeti 

szakszemélyzetet kell alkalmaznia. Az erdészeti hatóság az 

erdészeti munkák szakmai irányítására és az erdő őrzésére, 

valamint az erdőkezelésre jogosult személyekről, illetve 

vállalkozásokról erdészeti szakirányítói névjegyzéket vezet. A 

nyilvántartásba vételhez szükséges adatok listáját a 2009. évi 

XXXVII. törvény (az erdőről, az erdő védelméről és az 

erdőgazdálkodásról) 98. §-a tartalmazza, és a NÉBIH által 

rendszeresített és honlapján közzétett formanyomtatványon kell 

benyújtani az erdészeti hatóság felé.  

A 2009. évi XXXVII. törvény (az erdőről, az erdő védelméről és 

az erdőgazdálkodásról) 97-100 §. szerint
Igen

Végzettséget igazoló okirat,  igazolványkép, jogosult 

erdészeti szakszemélyzet esetében  szakmai gyakorlat 

igazolása,  továbbképzésen való részvétel (sikeres vizsga) 

tanúsítványa

Nem Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 2 Nem Nem Nem 60 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Közigazgatási per
383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet alapján: 

2. § (1) Agrárminiszter

Erdészeti létesítményekkel kapcsolatos hatósági eljárások Lehetséges

Az engedélyköteles erdészeti létesítmények kivételével az 

erdészeti létesítmény létesítését, bővítését, korszerűsítését, 

megszüntetését vagy rendeltetésének megváltoztatását annak 

megkezdése előtt legkésőbb 21 nappal előzetesen be kell 

jelenteni az erdészeti hatóság részére. Az erdészeti 

létesítmények közül az erdészeti magánút és annak tartozékai, 

a négy méter átlagos koronaszélességet elérő épített közelítő 

nyom és annak tartozékai, valamint az erdei kerítés – az öt évet 

meg nem haladó időre létesített vadkárelhárító villanypásztor, 

az erdei legeltetés céljából létesített villanypásztor, továbbá a 

magtermés védelme érdekében létesített 120 cm-nél nem 

magasabb vadkárelhárító kerítés kivételével – létesítéséhez, 

bővítéséhez, korszerűsítéséhez, megszüntetéséhez, vagy 

rendeltetésének megváltoztatásához az erdészeti hatóság 

engedélye szükséges. A kiadott engedély öt évre szól

2009. évi XXXVII. törvény (az erdőről, az erdő védelméről és az 

erdőgazdálkodásról) 15-15/B. §

433/2017. (XII. 21.) Korm. rendelet (az egyes erdészeti 

hatósági eljárások, bejelentések, valamint hatósági 

nyilvántartások eljárási szabályairól) 9. §

61/2017. (XII. 21.) FM rendelet (az erdőről, az erdő védelméről 

és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 

végrehajtásáról) 4-8. §

Igen Nincsenek Nem Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 2 Nem Igen Igen 60 nap Igen: határozat Igen Igen Nem Közigazgatási per
383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet alapján: 

2. § (1) Agrárminiszter

Erdő területén alacsonybb záródás fenntartása, fátlan állapot 

kialakítása, fenntartása 
Lehetséges

Az erdészeti hatóság az erdőgazdálkodó által a tulajdonos 

hozzájárulásával beadott kérelemre engedélyezheti az erdő 

területén fátlan állapot kialakítását és fenntartását

A 2009. évi XXXVII. törvény (az erdőről, az erdő védelméről és 

az erdőgazdálkodásról) 13. §.
Nem Nincsenek Nem Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 2 Nem Igen Igen 60 nap Igen: végzés Igen Igen Nem Közigazgatási per

383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet alapján: 

2. § (1) Agrárminiszter

Hatósági bizonyítvány kiadása Lehetséges

A hatóság a jogszabályban meghatározott esetekben az ügyfél 

kérelmére – a felhasználás céljának feltüntetésével – adat 

igazolására hatósági bizonyítványt ad ki.

2016. évi CL. Törvény az általános közigazgatási rendtartásról 

95. §
Nem Nincsenek Nem Igazgatási szolgáltatási díj Sommás eljárás 2 Nem Nem Igen 8 nap Igen: végzés Nem Nem Nem Közigazgatási per

383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet alapján: 

2. § (1) Agrárminiszter

Lovas és technikai sportverseny engedélyezése erdőben, 

járműküözlekedésre alkalmas út kijelölése
Lehetséges

Erdőben erdészeti feltáróhálózat részét képező utat 

járműközlekedésre az erdőgazdálkodó javaslata alapján vagy 

harmadik fél kezdeményezése esetén az erdőgazdálkodó 

egyetértésével az erdészeti hatóság jelöl ki. Erdőben lovas és 

technikai sportversenyt rendezni csak az erdőgazdálkodó 

hozzájárulásával és az erdészeti hatóság engedélyével lehet.

A 2009. évi XXXVII. törvény (az erdőről, az erdő védelméről és 

az erdőgazdálkodásról) 91,93 §.
Nem Nincsenek Nem Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 2 Nem Igen Igen 60 nap Igen: végzés Igen Igen Nem Közigazgatási per

383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet alapján: 

2. § (1) Agrárminiszter

Fásításból és szabad rendelkezésű erdőből történő 

fakitermelés
Lehetséges

 Fásításban tervezett – a fa tövében mérve – 10 centimétert 

meghaladó átmérőjű fa kitermelését, annak megkezdése előtt 

legkésőbb 21 nappal előzetesen be kell jelenteni az erdészeti 

hatóság részére.

A 2009. évi XXXVII. törvény (az erdőről, az erdő védelméről és 

az erdőgazdálkodásról) 11-12. §.
Igen Részterületet érintő bejelentés esetén térképmelléklet. Igen Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás Nem Nem Igen 21 nap Nem Nem Nem Nem -

383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet alapján: 

2. § (1) Agrárminiszter

Elrendelt erdőgazdálkodási tevékenység Lehetséges

Ha az erdőgazdálkodó az erdészeti hatóság felszólítása 

ellenére nem tesz eleget a törvény szerinti erdőgazdálkodási 

kötelezettségének, és ezáltal az erdő fennmaradását vagy 

fejlődését veszélyezteti, a szükséges erdőgazdálkodási 

tevékenységeket az erdészeti hatóság  az erdőgazdálkodó 

költségére elrendeli és elvégezteti.

A 2009. évi XXXVII. törvény (az erdőről, az erdő védelméről és 

az erdőgazdálkodásról) 106. §.
Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 2 Nem Igen Igen 60 nap Nem Igen Igen Nem Közigazgatási per

383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet alapján: 

2. § (1) Agrárminiszter

Erdőgazdálkodási és erdővédelmi bírság kiszabása Lehetséges

Az erdészeti hatóság erdőgazdálkodási bírságot ró ki i arra az 

erdőgazdálkodóra, aki a 2009. évi XXXVII. törvény (az erdőről, 

az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról) 107. §-ban 

foglaltakat megsérti, erdővédelmi bírságot szab ki arra, aki a  

törvény 108. §-ban foglaltakat megsérti.

A 2009. évi XXXVII. törvény (az erdőről, az erdő védelméről és 

az erdőgazdálkodásról) 107-108. §.
Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 2 Nem Igen Igen 60 nap Nem Nem Nem Nem Közigazgatási per

383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet alapján: 

2. § (1) Agrárminiszter

Heves Megyei Kormányhivatal és Járási Hivatalainak Hatáskörbankja

Heves Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztály



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

formanyomtatvány
Kérelemhez kötelezően csatolandó mellékletek

Ügyfél nyilatkozatával pótolható-e hiányzó bizonyíték Ákr. 

64. § (1) bekezdése
Az eljárás lefolytatásáért fizetendő 

Eljárás fő szabály 

szerinti fajtája

Megengedett 

hiánypótlások száma 

Ákr. 44. §

A döntés kapcsolódó 

eljárásban meghozható 

döntés feltételét képezi-

e Ákr. 45. §

Törvény lehetővé teszi 

az eljárás 

felfüggesztését Ákr. 48. 

§

Jogszabály kizárja-e az 

eljárás szünetelését Ákr. 

49. §

Ügyintézési határidő 

Ákr. 50. §

Függő hatályú döntés 

Ákr. 43. §

Szakhatóság 

közreműködése Ákr. 55. 

§

Szakkérdés vizsgálata
Jogszerű hallgatásnak 

van helye

Jogorvoslat fajtája Ákr. 

113. §

Jogszabályban 

meghatározott 

felügyeleti szerv 

megnevezése

1. Részarány földkiadás Lehetséges

A földkiadás a mezőgazdasági szövetkezet gazdálkodási

terültéhez tartozó, még ki nem adott részarány-tulajdonnal

rendelkező személyek részére tartott sorsolás eredményeként

született jegyzőkönyvek alapján történik, hivatalból indult

eljárásban az osztatlan közös tulajdon megszüntetési eljárás

befejezését követően.

Az aranykorona hiányos szövetkezetek esetében, mikor a

szövetkezet gazdálkodási területén a részarány-földtulajdon

kiadására felhasználható területek elfogytak, a kiadatlan

részarány-tulajdonnal (AK értékkel) rendelkező személyek

termőföldet igényelhettek a Nemzeti Földalap földkészletéből.

Nemleges nyilatkozat esetén, illeve a határidő elmulasztása

esetén a mezőgazdasági igazgatási szerv pénzbeli

kártalanításról dönt 4 000 Ft/AK értékben. 

1993. évi II. törvény (Fkbt.), 1992. évi II. törvény. Nem Nincs Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 1 Igen Nem Nem 60 nap Nem Nem Nem Nem Közigazgatási per Agrárminiszter

2.

Mezőgazdasági üzemek korszerűsítéséhez, fejlesztéséhez 

nemzeti hatáskörben nyújtott kedvezményes hitel- és lizingdíj-

támogatás igénybevételével kapcsolatos feladatok

Lehetséges

A mezőgazdasági vállalkozások a pénzügyi intézményekhez 

az előírt példányban és tartalommal rendelkező hitel- és 

lízingkérelmeket nyújthatnak be, amelyeknek 

elválaszthatatlan mellékletét képezi a földművelésügyi 

hatáskörben eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatal  által 

kiállított hatósági bizonyítvány.

114/2008 FVM rendelet 12.§ (1)-(3)     2007. évi XVII. Törvény 

81. § (4)
Nem

Az alábbi mellékleteket 3 példányban kell csatolni a 

kérelemhez:                                                                                   

Hitel kérelem (banki formanyomtatványon) eredeti. Pénzügyi 

intézmény igazolása saját erőről. Igazolás szakképesítésről. 

Egyéni vállalkozói vagy őstermelői igazolvány másolat vagy 

cégkivonat másolat. Regisztrációs igazolás. SFH tábla. 

Állattartótelep esetén szakhatósági igazolás. A rendelet 3. 

számú melléklete szerinti nyilatkozatok. Gépárajánlat.

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

3.

Kábítószer előállítására alkalmas növények termesztésének, 

forgalmazásának és felhasználásnak rendjéről szóló 

kormányrendelet szerinti feladatok ellátása (ipari és étkezési 

mák termesztése-igazolások kiadása)

Lehetséges

A kábítószer előállításra alkalmas növények termesztése 

esetén a termesztő köteles a rendeleteben előírt adatokat a a 

földművelésügyi feladatkörbében eljáró megyei 

kormányhivatallal közölni. Étkezési mák esetén a hivatal 

minden bejelentésről igazolást állít ki.

162/2003. (X. 16.) Korm. Rendelet 5.§ ; 7. -10. §   66/2012. 

(IV.2.) Korm rendelet
Igen Vetőmaggal kapcsolatos számlák másolata. Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem hatvan nap Igen: végzés Nem Nem Nem Közigazgatási per Agrárminiszter

4.

A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti 

kockázatok kezelésével kapcsolatos feladatok ellátása, mint 

agrárkár-megállapító szerv.Kárbejelentés elbírálása.

Lehetséges

A mezőgazdasági termelő a mezőgazdasági káreseményt az 

erre kialakított elektronikus káresemény-bejelentő felületen a 

káresemény bekövetkezésétől számított 15 napon belül 

köteles bejelenteni. Az agrárkár-megállapító szerv a 

lefolytatott adminisztratív és/vagy helyszíni ellenőrzés alapján 

határozatot hoz.

27/2014. (XI. 25.) FM rendelet 4-5. § ; 10. §                        

2011. évi CLXVIII. Törvény 2., 24. § (1)
Igen   _ Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 0 Nem Nem Nem hatvan nap Nem Nem Nem Nem Közigazgatási per Agrárminiszter

5.

A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti 

kockázatok kezelésével kapcsolatos feladatok ellátása, mint 

agrárkár-megállapító szerv. Hozamcsökkenés és hozamérték 

csökkenés elbírálása.

Lehetséges

 A mezőgazdasági termelők a kárenyhítő juttatás iránti 

kérelmüket, a tárgyév november 1-jétől  november 30-ig  

elektronikus kérelembenyújtó felületen nyújthatják be. Az 

agrárkár-megállapító szerv ellenőrzi a kárenyhítő juttatás iránti 

kérelem adatait, a hozamérték csökkenés összegét és 

határozatot hoz. 

27/2014. (XI. 25.) FM rendelet 4-5. § ; 10. §                        

2011. évi CLXVIII. Törvény 2., 24. § (1)
Igen Mezőgazdasági biztosítási szerződés. Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 0 Nem Nem Nem hatvan nap Igen: végzés Nem Nem Nem Közigazgatási per Agrárminiszter

6.

A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti 

kockázatok kezelésével kapcsolatos feladatok ellátása, mint 

agrárkár-megállapító szerv.  A mező-, és erdőgazdaságot 

sújtó időjárási és más természeti jellegű elháríthatatlan küső 

ok (vis maior) miatti káresemények kezelése.

Lehetséges

A mező- és erdőgazdaságot sújtó időjárási és más természeti 

jellegű elháríthatatlan külső ok (vis maior) miatti káreseményt, 

valamint annak mértékét, és az emiatt bekövetkezett 

hozamérték-csökkenést kérelemre az agrárkár-megállapító 

szerv igazolja.

27/2014. (XI. 25.) FM rendelet 4-5. § ; 10. §                        

2011. évi CLXVIII. Törvény 2., 24. § (1)
Igen

A megtermett termény mennyiségét igazoló dokumentum (pl: 

mérlegjegy, felvásárlási jegy, adásvételi szerződés stb). 
Nem Illeték Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem hatvan nap Nem Nem Nem Nem Közigazgatási per Agrárminiszter

7. Birtok-összevonási célú földvásárlási támogatás feladatai Lehetséges

Támogatás nyújtható birtok-összevonási célú termőföld 

megvásárlására. A támogatás mértéke az adásvételi 

szerződésben kikötött vételár húsz százaléka, de 

kérelmenként maximum hárommillió forint. A támogatás iránti 

kérelmeket a földművelésügyi igazgatási jogkörben eljáró 

megyei kormányhivatal az e célra biztosított pénzeszközök 

rendelkezésre állásától függően, a kérelmek benyújtásának 

sorrendjében bírálja el.

A törlési kérelem benyújtására a Támogatott jogosult, melyhez 

nincs formanyomtatvány.

99/2007. (IX.19) FVM rendelet 6 §. (3)                                 

2007. évi XVII. Törvény 79. §
Igen

Kötelezzettségvállalási nyilatkozat, jogszabály melléklete 

szerinti nyilatkozatok, adás-vételi szerződés, hiteles térkép 

másolat, mezőgazdasági termelő tevékenységet igazoló 

dokumentum hiteles másolata. Mezőgazdasági szakirányú 

képzettséget vagy ötéves szakmai gyakorlatot igazoló 

dokumentumok hiteles másolata

Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 60 nap Nem Nem Nem Nem Közigazgatási per Agrárminiszter

8.
Termelői csoportok működésének és éves beszámolóinak 

ellenőrzése
Lehetséges

Minden elismert termelői csoport köteles a tárgyévről a 

tárgyévet követő év május 31-ig beszámoló jelentést a 

földművelésügyi igazgatási jogkörében eljáró megyeszékhely 

szerinti járási hivatal részére megküldeni. A járási hivatal a 

megküldött dokumentumokat és adatokat a Nemzeti 

Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal részére,  egységes 

szerkezetben minden év június 20-áig továbbítja.

42/2015. (VII.22.) FM rendelet        7. §                                              

2015 évi XCVII. Törvény 27. §
Igen

A rendelet 2.- 3-as melléklete szerinti adatlap, szöveges 

érékelés, közgyűlések jegyzőkönyveinek másolatai.
Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem hatvan nap Nem Nem Nem Nem Közigazgatási per Agrárminiszter

9.
Nemzeti hatáskörbe tartozó pályázat útján agrár- és 

vidékfejlesztési támogatási jogcímekkel kapcsolatos feladatok 
Lehetséges

A támogatások fedezetéül szolgáló ingatlanok 

tehermentesítésére (jelzálogjog valamint elidegenítési és 

terhelési tilalom), a hozzájárulást aa földművelésügyi 

igazgatási jogkörben eljáró megyei kormányhivatal adhatja 

meg, a Támogatási Okiratban vállaltak teljesítése esetén. A 

törlési kérelem benyújtására a Támogatott illetve az ingatlan 

tulajdonosa jogosult.

15/2014. (X.19.)  FM rendelet                                                          

2007. évi XVII. Törvény 81. §  (5)
Nem Nincs Nem Illeték Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 60 nap Nem Nem Nem Nem Közigazgatási per Agrárminiszter

10.
A gyümölcstermesztés támogatás igénybevételéhez hatósági 

bizonyítvány kiállítása
Lehetséges

A hatóság a mezőgazdasági termelő megkeresésére, vagy a 

mezőgazdasági termelő egységes kérelme alapján a Kincstár 

megkeresésére a jogszabályba foglaltakról hatósági 

bizonyítványt állít ki extenzív vagy intenzív 

gyümölcstermesztés támogatáshoz

9/2015 (III.13.) FM rendelet 19., 19/A. § Nem - Igen Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem hatvan nap Nem Nem Nem Nem Közigazgatási per Agrárminiszter

11.
A Széchenyi 2020 program keretében kihírdetett pályázatok 

alapján igazolás kiállítása
Lehetséges

A mezőgazdasági termelő kérelmére mezőgazdasági 

üzemméret, valamint gyümölcsös életkor igazolása, továbbá 

hatósági

bizonyítvány kiállítása mezőgazdasági káresemény 

bekövetkezéséről

2007. évi XVII  tv. Nem - Igen Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem hatvan nap Igen: végzés Nem Nem Igen Közigazgatási per Agrárminiszter

12.
Vis maior eseményekkel kapcsolatos szakhatósági feladatok 

ellátása
Lehetséges

Szakhatósági állásfoglalás kiadása a Magyar Államkincstár 

megkeresésére, a vis maior esemény bekövetkezésének 

igazolása céljából.

310/2017 (X.31) Korm. rend. 18. § , 94/2015 (XII.23.) FM. 

Rend. 3. §
Nem - Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 1 Nem Nem Igen tizenöt nap Nem Nem Nem Nem Közigazgatási per Agrárminiszter

13.
Gázolaj jövedékiadó-visszaigénylés feltételeinek igazolása 

(meg nem művelt területekről adatszolgáltatás)
Lehetséges

Hatósági bizonyítvány kiállítása a nyilvántartásba vett nem 

művelt területekről az állami adó- és vámhatóság 

megkeresésére, a gázolaj jövedékiadó-visszaigénylés 

kapcsán.

2016. évi LXVIII. Tv., 45/2016 (XI.29) NGM rend. 84. § Nem - Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 1 Nem Nem Igen tíz nap Nem Nem Nem Nem Közigazgatási per Agrárminiszter

14. Gyümölcsültetvény nyilvántartásba vételi eljárás Lehetséges

A 2500 m2-nél nagyobb gyümölcsültetvények telepítését 

megelőző kötelező nyilvántartásba vétele, ügyfél kérelmére, a 

gyümölcsültetvény kataszter vezetése az ültetvényhasználó 

által bejelentett adatok alapján, a jogszabályban foglaltak 

megsértése esetén szankcionálás.

2007. évi CXXIX. Tv. 59.-64. § Nem - Igen Tárgyi illetékmentes Sommás eljárás 1 Nem Nem Igen nyolc nap Igen: végzés Igen Igen Igen Közigazgatási per Agrárminiszter

15. Meggy, alma,nyerstej felvásárlási szerződések vizsgálata Lehetséges

A friss meggy, alma, illetve nyerstej Magyarországon történő 

értékesítésére irányuló szerződések vizsgálata, a törvényben 

meghatározott kötelezettségek betartásának ellenőrzése, 

kötelezettség szegés esetén szankcionálás.

2015. XCVII. Tv. 7.-8. §, az Európai Parlament és a Tanács 

1308/2013/EU rendeletének 148. cikke 
Nem - Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 1 Nem Nem Igen hatvan nap Nem Nem Nem Igen Közigazgatási per Agrárminiszter

16.
Vadászatra jogosult nyilvántartásba vétele, vadászati jogra 

kötött haszonbérleti szerződés jóváhagyása
Lehetséges

A vadászati jogra vonatkozó haszonbérleti szerződés 

megkötését követően a vadászatra jogosult az 1. számú 

mellékletben meghatározott adattartalommal, a Pest Megyei 

Kormányhivatal honlapján közzétett formanyomtatványon 

nyilvántartásba vétel iránti kérelmet nyújt be a területi 

vadászati hatósághoz.

A területi vadászati hatóság a vadászatra jogosult 

nyilvántartásba vétel iránti kérelmét elutasítja, ha

• a haszonbérleti szerződést olyan tulajdonosi gyűlésen hozott 

döntés alapján kötötték meg, amelynek összehívása során a 

Vtv. 14. § (1) bekezdése szerinti hirdetmény

• nem felelt meg a Vtv. 14. § (2) bekezdésében meghatározott 

követelményeknek,

• kifüggesztése nem a Vtv. 14. § (1) és (2) bekezdésében 

előírtak szerint történt, vagy

• nem tartalmazta, hogy a tulajdonosi gyűlés összehívását a 

vadászterület összes tulajdonosának a tulajdoni hányada 

arányában számított legalább egyötöde kezdeményezte, vagy

• a kérelmező a Vtv. 16. § (1) és (2) bekezdésében, illetve 107. 

§-ában meghatározott feltételnek nem felel meg.

A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a 

vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 

79/2004. (V.4.) FVM rendelet.

Igen

A vadászatra jogosult által elfogadott, az azonosító jel

használatának részletes szabályait magába foglaló, a

vadászat helyi rendjét részletesen tartalmazó szabályzat (a

továbbiakban: helyi szabályzat) teljes bizonyító erejű

magánokiratba foglalt példányát, valamint a vadászati jog

haszonbérbe adása esetén a haszonbérleti szerződést. A

kérelemhez mellékelni kell a 20.000 Ft igazgatási szolgáltatási

díj megfizetésének igazolását, valamint vadásztársaság és

vadásztársaságok érdekképviseleti szerve esetén a vadászatra

jogosult teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt

nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy egy vadászterületre

kötött érvényes haszonbérleti szerződést.

Igen Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 60 nap Igen: végzés Igen Igen Nem Közigazgatási per
Miskolci Közigazgatási és 

Munkaügyi Bíróság

17. Közös képviselő nyilvántartásba vétele Lehetséges

A vadászterület határát megállapító határozat alapján az 

érintett földtulajdonosok vadászati joggal rendelkező 

közösséget (a továbbiakban: tulajdonosi közösség) alkotnak. 

A tulajdonosi közösséget, valamint a tulajdonosi közösség 

képviselőjét a vadászati hatóság nyilvántartásba veszi, illetve 

az e törvény végrehajtására kiadott rendeletben foglaltak 

esetén a nyilvántartásból törli.

Megválasztását követően a tulajdonosi közösség képviselője 

az 1. számú mellékletben meghatározott adattartalmú és a 

Pest Megyei Kormányhivatal honlapján közzétett 

formanyomtatványon nyilvántartásba vétel iránti kérelmet nyújt 

be a területi vadászati hatósághoz. A vadászati hatóság a 

tulajdonosi közösség képviselőjét az 1. számú melléklet A. 

pontja szerinti adattartalommal nyilvántartásba veszi.

A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a 

vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 

79/2004. (V.4.) FVM rendelet.

Igen

A kérelemhez mellékelni kell:

• a Vtv. 12. § (1) bekezdés a) és c) pontjában foglaltakról 

hozott határozatok másolati példányát, valamint

• a Vtv. 12. § (12) bekezdésében meghatározott és az e 

rendeletben megállapított szabályok alapján elkészített, a 

tulajdonosi közösség működésére vonatkozó szabályzat teljes 

bizonyító erejű magánokiratba foglalt példányát.

• megválasztott közös képviselő nyilatkozata, hogy a 

haszonbérlőnél nem tölt be vezető tisztséget

• megválasztott közös képviselő nyilatkozata a Vtv. 12.§ (5) b, 

c pontok alapján

• megválasztott közös képviselő érvényes erkölcsi 

bizonyítványa  

• igazgatási szolgáltatási díj 20.000 Ft befizetésének igazolása

• tulajdonosi gyűlést kezdeményező hirdetmények 

záradékolva eredeti példányok

Igen Illeték Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 60 nap Igen: végzés Igen Nem Nem Közigazgatási per
Miskolci Közigazgatási és 

Munkaügyi Bíróság

18. Vadászati idényen kívüli vadászat engedélyezése. Lehetséges

A vadászati idény az a naptári időszak, amely a vadászati 

éven belül kijelöli az egyes vadfajok vadászatának idejét. A 

vadászati idényen kívüli időszakban a vadfajt kímélni kell.

A vadászati hatóság – közösségi jelentőségű vadászható 

vadfaj vonatkozásában a 38/A. § (1)–(3) bekezdésében 

foglaltak szerint –

a) vad-, illetve állományvédelmi okból a vadászati idényen 

belül meghatározott vadászterületeken korlátozhatja vagy 

megtilthatja egy vagy több vadfaj vadászatát;

b) meghatározott vadfaj esetén vadászati tilalmi időben 

vadászatot engedélyezhet vagy vadászatra kötelezheti a 

vadászatra jogosultat.

A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a 

vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 

38.§, 38A. §, valamint a 79/2004. (V.4.) FVM rendelet.

Nem
A kérelemhez mellékelni kell:

• igazgatási szolgáltatási díj 10.000 Ft befizetésének igazolása
Igen Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 60 nap Igen: végzés Igen Nem Nem Közigazgatási per

Miskolci Közigazgatási és 

Munkaügyi Bíróság

19. Éves vadgazdálkodási tervtől történő eltérés engedélyezése Lehetséges

Az éves vadgazdálkodási terv tartalmazza vadfajonként az 

elejthető, elfogható vadlétszámot. Az éves vadgazdálkodási 

tervtől tíz százalékot meghaladó mértékben való eltérést a 

vadászati hatóság kérelemre engedélyezheti.

A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a 

vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény (a továbbiakban: Vtv.), 

valamint a 79/2004. (V.4.) FVM rendelet 30. §-a.

Nem
A kérelemhez mellékelni kell:

• igazgatási szolgáltatási díj 10.000 Ft befizetésének igazolása
Igen Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 60 nap Igen: végzés Igen Igen Nem Közigazgatási per

Miskolci Közigazgatási és 

Munkaügyi Bíróság

20.
Tenyésztett apróvad vadászterületre történő kihelyezésének 

engedélyezése
Lehetséges

A kérelemben fel kell tüntetni a kihelyezni kívánt apróvad faját, 

ivarát, darabszámát és a kihelyezés célját. (vadászati vagy 

természetes állománydúsítási cél).

Vadászterületre csak olyan vad helyezhető ki, amely állat-

egészségügyi igazolással rendelkezik, és ennek alapján a 

természeti környezetben élő állatfajoknak a telepített vad által 

történő állatbetegségekkel való fertőzése kizárható.

A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a 

vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 

79/2004. (V.4.) FVM rendelet

Nem
A kérelemhez mellékelni kell:

• igazgatási szolgáltatási díj 10.000 Ft befizetésének igazolása
Igen Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 60 nap Igen: végzés Igen Igen Nem Közigazgatási per

Miskolci Közigazgatási és 

Munkaügyi Bíróság

Heves Megyei Kormányhivatal és Járási Hivatalainak Hatáskörbankja

Egri Járási Hivatal Földművelésügyi Osztály



21. Vadászterület határának megváltoztatása. Lehetséges

A vadászterület határának megállapítása a vadgazdálkodási 

üzemterv időtartamára szól, és ezen időtartam alatt köti a 

mindenkori földtulajdonosokat. A hatósági határozatban 

megállapított vadászterület szétválasztására, a 

vadászterületek egyesítésére és a szomszédos 

vadászterületek közös határának egyezséggel történő 

módosítására vonatkozó döntés a vadászterület 

megváltoztatásának minősül. A vadászterület határának 

megváltoztatásakor a vadászati hatóságnak egyidejűleg 

határoznia kell a vadgazdálkodási üzemterv, valamint – a 

vadászati jog haszonbérbe adása esetén – a haszonbérleti 

szerződés jóváhagyásáról is.

A vadászati hatóság nem utasíthatja el a vadászterület 

határának megváltoztatására irányuló kérelmet, ha

a) a kérelemben javasolt határ megfelel az e törvényben írt 

feltételeknek, és

b) a szomszédos vadászterülettel való érintkezés esetében az 

érintettek egyezséget kötnek.

A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a 

vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 

79/2004. (V.4.) FVM rendelet

Nem

A kérelemhez mellékelni kell:

igazgatási szolgáltatási díj 20.000 Ft befizetésének igazolása Igen Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 60 nap Igen: végzés Igen Igen Nem Közigazgatási per
Miskolci Közigazgatási és 

Munkaügyi Bíróság

22. Vadgazdálkodási üzemterv jóváhagyása. Lehetséges

A  vadászati jogot a vadászterületre vonatkozóan a tájegységi 

vadgazdálkodási terv alapján elkészített, húsz évre szóló 

vadgazdálkodási üzemterv előírásai szerint lehet gyakorolni 

vagy hasznosítani. A vadászatra jogosult a tájegységi 

vadgazdálkodási terv hatálybalépésétől számított hat hónapon 

belül jóváhagyásra benyújtja a vadászati hatóság részére a 

vadászterületre vonatkozó vadgazdálkodási üzemtervet.

Ha a vadgazdálkodási üzemterv elkészítésekor nem ismert a 

vadállomány, valamint ha az élőhely állapotában 

bekövetkezett változás ezt indokolja, a vadászati hatóság 

kérelemre vagy hivatalból a vadgazdálkodási üzemterv 

módosításáról határoz. A vadgazdálkodási üzemterv előírásai 

akkor is hatályban maradnak, ha a vadászatra jogosult 

személyében változás következik be. Az új vadászatra 

jogosult köteles a vadgazdálkodási üzemtervben foglalt 

előírások végrehajtásáról gondoskodni.

A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a 

vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény (a továbbiakban: Vtv.), 

valamint a 79/2004. (V.4.) FVM rendelet.

Nem

A kérelemhez mellékelni kell:

igazgatási szolgáltatási díj 10.000 Ft befizetésének igazolása

A vadgazdálkodási üzemterv tartalmi követelményeit a 

79/2004. (V.4.) FVM rendelet 6. számú melléklete tartalmazza.

Igen Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 1 Igen Nem Nem 60 nap Igen: végzés Igen Igen Nem Közigazgatási per
Miskolci Közigazgatási és 

Munkaügyi Bíróság

23.
A vad mozgását befolyásoló tartós telepítésű kerítés 

létesítésének engedélyezése.
Lehetséges

Vadászterületen – a vadászati törvényben felsoroltak, illetve 

az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról 

szóló törvény hatálya alá tartozó területeket kivéve – a vad 

mozgását befolyásoló, tartós telepítésű kerítés a vadászatra 

jogosult hozzájárulásával, és a vadászati hatóság 

engedélyével létesíthető. A kerítés létesítésekor, figyelemmel 

kell lenni a vad természetes életfeltételeire, jellemző 

mozgásirányára. A vadászterületen engedély nélkül létesített 

kerítés esetén, a vadászterületen kerítés létesítését 

engedélyező hatóság határoz a vad mozgását befolyásoló, 

tartós telepítésű kerítés fennmaradásáról vagy annak 

lebontásáról. A kerítés fennmaradásának engedélyezése nem 

mentesíti a kerítés létesítőjét az engedély nélküli kerítés 

létesítése miatti felelőssége alól.

A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a 

vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény (a továbbiakban: Vtv.), 

valamint a 79/2004. (V.4.) FVM rendelet.

Nem
Kérelem benyújtásával egyidejűleg fizetendő összeg 10.000 

Ft.
Igen Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 1 Nem Nem Igen 60 nap Igen: végzés Igen Igen Nem Közigazgatási per

Miskolci Közigazgatási és 

Munkaügyi Bíróság

24. Hatósági vadászat elrendelése Lehetséges

Amennyiben a vadászterületnek minősülő föld tulajdonosa, 

illetőleg a vadászatra jogosult a vadászati jog gyakorlási vagy 

hasznosítási kötelezettségének a vadászati hatóság 

felszólítását követően sem tesz eleget, vagy a vad- és 

élőhelyének védelmére előírt kötelezettségeit megszegi, és 

ezáltal az adott vadászterület vadlétszámának, nem 

vadászható állatfaj egyedének és más élő szervezetnek – 

beleértve a természetvédelmi oltalom alatt álló élő 

szervezeteket is – a fennmaradását közvetlenül vagy súlyosan 

sérti, illetve veszélyezteti, a vadászati hatóság – a vad- és 

élőhelyének védelme, valamint a vadkárok megelőzése 

érdekében – a fenti cselekményekért, vagy mulasztásokért 

felelős földtulajdonos vagy vadászatra jogosult költségére 

határozatában hatósági vadászatot rendelhet el. 

A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a 

vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 

27. §, valamint a 79/2004. (V.4.) FVM rendelet 21. §

Nem Nincs. Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 60 nap Nem Igen Nem Nem Közigazgatási per
Miskolci Közigazgatási és 

Munkaügyi Bíróság

25.
Altató és bénító lövedékes fegyver használatának 

engedélyezése
Lehetséges

Altató-, bénítólövedékes fegyvert csak a vadászati hatóság 

előzetes engedélyével, erre képesített vadász használhat.

A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a 

vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 

67. § (4) bekezdés

Nem
Kérelem benyújtásával egyidejűleg fizetendő összeg 10.000 

Ft.
Igen Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 60 nap Igen: végzés Igen Igen Nem Közigazgatási per

Miskolci Közigazgatási és 

Munkaügyi Bíróság

26.
Vadászterületet, vagy annak meghatározott részét vadászati 

kíméleti területté minősítése
Lehetséges

 A vadászati hatóság a vadászterületet vagy a vadászterület 

meghatározott részét vadászati kíméleti területnek minősítheti

amennyiben a vad és élőhelyének védelme másként nem 

biztosítható;

a vízivad fészkelésének és vonulásának területén;

a halastó vagy a természetes víz területét a lehalászás 

idejére. A vadászati kíméleti területen a tilalom feloldásáig tilos 

vadászni.

A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a 

vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 39. § 
Nem Nincs. Igen Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 60 nap Nem Igen Nem Nem Közigazgatási per

Miskolci Közigazgatási és 

Munkaügyi Bíróság

27.
A vadászterületen a vadászat felfüggesztése és egyéb 

intézkedések megtétele
Lehetséges

Ha a vadászatra jogosult a hivatásos vadász alkalmazására 

vonatkozó kötelezettségének a vadászati hatóság felhívására 

nem vagy nem a törvényben foglalt feltételek szerint tesz 

eleget, a vadászati hatóság a hivatásos vadász jogszerű 

alkalmazásáig a vadászatra jogosult vadászterületén a 

vadászatot felfüggeszti és a vadászatra jogosult költségén 

gondoskodik a vadgazdálkodási feladatok ellátásáról.

A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a 

vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 52. § (2) bekezdés
Nem Nincs. Igen Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 60 nap Igen: végzés Nem Igen Nem Közigazgatási per

Miskolci Közigazgatási és 

Munkaügyi Bíróság

28.  Vadazonosító jelek kiadása és elszámolásának ellenőrzése Kizárt

A vadászatra jogosult vadászterületén évente az éves 

vadgazdálkodási tervben meghatározott fajú és darabszámú 

vadat ejthet, illetőleg foghat el. A vadászati hatóság az éves 

vadgazdálkodási tervben meghatározott darabszámú, az 

elejtett vad megjelölésére alkalmas, sorszámmal ellátott 

azonosítót (a továbbiakban: azonosítójel) bocsát a vadászatra 

jogosult részére. A vadászatra jogosult a kiadott azonosító 

jelek felhasználásáról a következő vadászévre szóló igényével 

egyidejűleg – valamint ellenőrzés során a vadászati hatóság 

felhívására – köteles tételesen elszámolni.

A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a 

vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 57. § (1) bekezdés, a 

79/2004. (V.4.) FVM rendelet 43. § (1) bekezdése

Nem Nincs. Igen Igazgatási szolgáltatási díj
Automatikus 

döntséhozatali eljárás
1 Nem Nem Nem 24 óra Nem Nem Nem Nem Közigazgatási per

Miskolci Közigazgatási és 

Munkaügyi Bíróság

29.
A vadászati napló   és teríték nyilvántartások vezetésének 

ellenőrzése, és hitelesítése
Lehetséges

 A vadászatra jogosult – a vadászat formájától függetlenül – 

köteles a vadászat lefolyásának utólagos ellenőrzésére 

alkalmas napló (a továbbiakban: vadászati napló) vezetéséről 

gondoskodni. A vadászati napló és a teríték-nyilvántartás 

vezetését a vadászati hatóság ellenőrzi.

A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a 

vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 58. § (4) bekezdés
Nem Nincs. Igen Tárgyi illetékmentes

Automatikus 

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

Miskolci Közigazgatási és 

Munkaügyi Bíróság

30.
A vaddisznó és a róka fényszóróval történő éjszakai 

vadászatának engedélyezése
Lehetséges

A vadászati hatóság

ha a vadkár másként nem hárítható el, illetve

ha állat-egészségügyi, humán-egészségügyi vagy 

vagyonvédelmi indokok ezt szükségessé teszik,

e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott 

vadfajok fényszóróval történő éjszakai vadászatát 

engedélyezheti.

A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a 

vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 71. § (2) bekezdés
Nem

A kérelemhez mellékelni kell:

igazgatási szolgáltatási díj 10.000 Ft befizetésének igazolása
Igen Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 60 nap Igen: végzés Nem Igen Nem Közigazgatási per

Miskolci Közigazgatási és 

Munkaügyi Bíróság

31. Éves vadgazdálkodási terv jóváhagyása Lehetséges

A vadászatra jogosult a vadgazdálkodási üzemterv alapján 

köteles a vadászterület éves vadgazdálkodási tervét 

elkészíteni és azt legalább a tárgyév február hónapjának 

tizenötödik napjáig a vadászati hatósághoz jóváhagyás 

céljából benyújtani. Az éves vadgazdálkodási tervet a 

vadászati hatóság hagyja jóvá.

A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a 

vadászatról szóló 1996. évi LV. Törvény 47. § (a továbbiakban: 

Vtv.), valamint a 79/2004. (V.4.) FVM rendelet 29. §

Nem Nincs. Igen Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 1 Igen Nem Nem 60 nap Igen: végzés Igen Igen Nem Közigazgatási per

383/2016. (XII. 2.) Korm. 

rendelet alapján: 

2. § (1) Agrárminiszter

32.
Állományszabályozó vadászat elrendelésének 

kezdeményezése
Lehetséges

A föld használója jogosult a vadállomány túlszaporodása miatt 

a vadászati hatóságnál állományszabályozó vadászat 

elrendelését kezdeményezni.

A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a 

vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 79. § (2) bekezdés
Nem

A kérelemhez mellékelni kell:

igazgatási szolgáltatási díj 10.000 Ft befizetésének igazolása
Igen Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 1 Igen Nem Nem 60 nap Igen: végzés Nem Igen Nem Közigazgatási per

383/2016. (XII. 2.) Korm. 

rendelet alapján: 

2. § (1) Agrárminiszter

33.  Trófeabírálat Kizárt

A vadászatra jogosult legkésőbb a vadfaj trófeás egyedének 

vadászati idényét követő harminc napon belül köteles a 

vadászati hatóságnak trófeabírálat céljából bemutatni a 

vadászati idényben vadászjeggyel rendelkező vadász által 

elejtett gímszarvas, dámszarvas, az őz agancsát, valamint a 

muflon csigáját.

A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a 

vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 73. §, a 79/2004. (V.4.) 

FVM rendelet 76-79.§

Nem
Trófeabírálati díj befizetésének igazolása, nyilatkozat és 

adatközlés
Igen Igazgatási szolgáltatási díj

Automatikus 

döntséhozatali eljárás
1 Igen Nem Nem 24 óra Nem Nem Igen Nem Közigazgatási per

383/2016. (XII. 2.) Korm. 

rendelet alapján: 

2. § (1) Agrárminiszter

34. Halgazdálkodási vízterület nyilvánításba vétel Lehetséges Bejelentés, adatok ellenőrzése,nyilvántartásba vétel. 2013. CII. Tv. 34. §; 133/2013 VM rendelet 13. § (1). Nem Nem Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 60 Igen: végzés Nem Nem Nem Közigazgatási per

383/2016. (XII. 2.) Korm. 

rendelet alapján: 

2. § (1) Agrárminiszter

35.
Veszélyeztetett őshonos halállományok mentésének 

elvégeztetése
Lehetséges Szükség esertén hivatalból történő kötelezés. 2013. CII. Tv. 8. §; 133/2013 VM rendelet 3.§ Nem Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 60 Nem Nem Nem Nem Közigazgatási per

383/2016. (XII. 2.) Korm. 

rendelet alapján: 

2. § (1) Agrárminiszter

36.
Kíméleti terület kijelölése és meghosszabbítása, ill. szakértő 

igénybevétele hivatalból induló eljárás esetén.
Lehetséges

Kérelem benyújtása, kérelem ellenőrzése, kijelöklés vagy 

kijelölési időszak hosszabbítása.
2013. CII. Tv. 9. §; 133/2013 VM rendelet 4. § Nem Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 60 Igen: végzés Nem Nem Nem Közigazgatási per

383/2016. (XII. 2.) Korm. 

rendelet alapján: 

2. § (1) Agrárminiszter

37.
Halállományt veszélyeztető gerinces állatfajok felmérésére, 

riasztására, gyérítésére kötelezés
Lehetséges Szükség esetén hivatalból történő kötelezés. 2013. CII. Tv. 10. §; 133/2013 VM rendelet 6.§ Nem Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 60 Nem Nem Igen Nem Közigazgatási per

383/2016. (XII. 2.) Korm. 

rendelet alapján: 

2. § (1) Agrárminiszter

38. Élőhely- és állományvédelmi intézkedések elrendelése Lehetséges Szükség esetén hivatalból történő kötelezés. 2013. CII. Tv. 11. §; 133/2013 VM rendelet 8. § . Nem Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 60 Nem Nem Nem Nem Közigazgatási per

383/2016. (XII. 2.) Korm. 

rendelet alapján: 

2. § (1) Agrárminiszter

39.
Kifogott őshonos halak más halgazdálkodási vízterületre, 

haltermelési létesítménybe telepítésének engedélyezése 
Lehetséges Kérelem benyújtása, elbírálás, engedélyezés 2013. CII. Tv. 13. § Nem Nem Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 60 Igen: végzés Nem Nem Nem Közigazgatási per

383/2016. (XII. 2.) Korm. 

rendelet alapján: 

2. § (1) Agrárminiszter

40.

A jogszabályban meghatározott tilalmi idő megrövidítése, 

jogszabályban meghatározott tilalmi idő alól vagy a halászati 

és horgászati méret- vagy mennyiségi korlátozás alól a 

halgazdálkodási vízterületre vagy annak egy részére 

meghatározott időtartamra történő felmentése

Lehetséges Kérelem benyújtása, elbírálás, engedélyezés 2013. CII. Tv. 15., 16. §; 133/2013 VM rendelet 10.,28., 29. § Nem Nem Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 60 Igen: végzés Nem Igen Nem Közigazgatási per

383/2016. (XII. 2.) Korm. 

rendelet alapján: 

2. § (1) Agrárminiszter

41.
Halgazdálkodási terv jóváhagyása, halgazdálkodási terv 

módosítás jóváhagyása
Lehetséges Kérelem benyújtása, elbírálás, engedélyezés 2013. CII. Tv. 49. §; Nem Halgazdálkodási terv Nem Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 60 Igen: végzés Igen Igen Nem Közigazgatási per

383/2016. (XII. 2.) Korm. 

rendelet alapján: 

2. § (1) Agrárminiszter

42. Halászati engedély kiadása Lehetséges Kérelem benyújtása, elbírálás, engedélyezés 2013. CII. Tv. 38. § Nem Végzettséget igazoló okmányok, szerződés Nem Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 60 Igen: végzés Nem Nem Nem Közigazgatási per

383/2016. (XII. 2.) Korm. 

rendelet alapján: 

2. § (1) Agrárminiszter

43. Halászati engedély, halászjegy, horgászjegy visszavonása Lehetséges

A halászati engedélyt, az állami horgászjegyet, turista állami 

horgászjegyet, az állami halászjegyet a halgazdálkodási 

hatóság visszavonja attól a személytől aki ellen halvédelmi 

bírságot szabtak ki.

2013. CII. Tv. 43. § Nem Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 60 Nem Nem Nem Nem Közigazgatási per

383/2016. (XII. 2.) Korm. 

rendelet alapján: 

2. § (1) Agrárminiszter

44.
46. § (2) és (3) szerinti tiltott halfogási eszközök tekintetében 

felmentés kiadása
Lehetséges

Kérelembenyújtását és elbírálását követően a hatóság a 

felmentést megadhatja.
2013. CII. Tv. 47. § Nem Nem Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 60 Igen: végzés Nem Igen Nem Közigazgatási per

383/2016. (XII. 2.) Korm. 

rendelet alapján: 

2. § (1) Agrárminiszter

45. Halászati őr szakmai vizsgáztatása, esketése Kizárt

A tanfolyam elvégzését követően a hatóság vizsgát tart, 

melynek sikeres elvégzését követően viszgavóbizonyítványt 

állít ki. Vizsgát követően,megfelelő okmányok megléte esetén 

az esküt a halőr leteheti.

2013. CII. Tv. 56. §; 133/2013 VM rendelet 39., 40. § (1). Nem Nem Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 60 Nem Nem Nem Nem Közigazgatási per

383/2016. (XII. 2.) Korm. 

rendelet alapján: 

2. § (1) Agrárminiszter

46.
Halászati őrzés módjának illetve a halászati őr 

foglalkoztatásnak nyilvántartásba vétele
Lehetséges Kérelem benyújtása, elbírálás, engedélyezés 2013. CII. Tv. 56. § Nem Vizsga okmány, eskü okmány, foglalkoztatási szerződés Nem Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 60 Igen: végzés Nem Nem Nem Közigazgatási per

383/2016. (XII. 2.) Korm. 

rendelet alapján: 

2. § (1) Agrárminiszter

47.
Halászati őrök felügyelete, szolgálati igazolvány, jelvény és 

napló visszavonás
Lehetséges

A halászati őr a megbízatása vagy foglalkoztatása 

megszűnése esetén, illetve a (9) bekezdésben meghatározott 

esetekben 5 napon belül köteles a szolgálati igazolványt és a 

szolgálati jelvényt a halgazdálkodásra jogosultnak átadni, 

amely az átvételről igazolást állít ki és a szolgálati igazolvány 

és a szolgálati jelvény számát, valamint az átadás-átvétel 

időpontját illetően tájékoztatja a halgazdálkodási hatóságot.

2013. CII. Tv. 56. §; 133/2013 VM rendelet 41. § Nem Nem Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 60 Nem Nem Nem Nem Közigazgatási per

383/2016. (XII. 2.) Korm. 

rendelet alapján: 

2. § (1) Agrárminiszter

48.
Társadalmi halőr megbízása, vizsgáztatása, továbbképzése, 

szolgálati igazolvány és szolgálati napló kiadása, esketése
Kizárt

A halgazdálkodásra jogosult kérelmére – ha a halászati őrzés 

és a halállomány-védelem biztosítása érdekében indokolt – a 

halgazdálkodási hatóság az illetékességi területén társadalmi 

halőröket bíz meg.

2013. CII. Tv. 57. §; 133/2013 VM rendelet 40., 41. § Nem Vizsga okmány, eskü okmány, foglalkoztatási szerződés Nem Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 60 Igen: végzés Nem Nem Nem Közigazgatási per

383/2016. (XII. 2.) Korm. 

rendelet alapján: 

2. § (1) Agrárminiszter



49. Halgazdálkodási bírság kiszabása Lehetséges
A hatóság ellenőrzését követően kivizsgálás, majd döntés 

hozatal.
2013. CII. Tv. 66. § Nem Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 60 Nem Nem Nem Nem Közigazgatási per

383/2016. (XII. 2.) Korm. 

rendelet alapján: 

2. § (1) Agrárminiszter

50. Halvédelmi bírság kiszabása Lehetséges
Felejlentés, vagy a hatóság ellenőrzését követően kivizsgálás 

majd döntés hozatal
2013. CII. Tv. 74. § Nem Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 60 Nem Nem Nem Nem Közigazgatási per

383/2016. (XII. 2.) Korm. 

rendelet alapján: 

2. § (1) Agrárminiszter

51. A megsemmisült vagy elvesztett halászati engedély Lehetséges
Kérelem benyújtása, ezt követően elbírálás és az okmány 

pótlása
2013. CII. Tv. 43. § Nem Nem Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 60 Nem Nem Nem Nem Közigazgatási per

383/2016. (XII. 2.) Korm. 

rendelet alapján: 

2. § (1) Agrárminiszter

52. Figyelmeztetés kiszabása Lehetséges
Felejlentés, vagy a hatóság ellenőrzését követően kivizsgálás 

majd döntés hozatal
2013. CII. Tv. 70. § Nem Nem Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 60 Nem Nem Nem Nem Közigazgatási per

383/2016. (XII. 2.) Korm. 

rendelet alapján: 

2. § (1) Agrárminiszter

53.

Horgászverseny időtartamára, horgászati-halászati 

hagyományok, halételek népszerűsítése érdekében tartandó 

rendezvényen Hhvtv. 16. § szerinti  felmentés megadása.

Lehetséges Kérelem benyújtása, ezt követően elbírálás és engedélyezés. 2013. CII. Tv. 34. §; 133/2013 VM rendelet 13. § (1). Nem
A rendezvény részletes leírását, a halfogás szabályait, 

valamint a kérelmezett felmentést bemutató kérelem.
Nem Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 15 Nem Nem Nem Nem Közigazgatási per

383/2016. (XII. 2.) Korm. 

rendelet alapján: 

2. § (1) Agrárminiszter

383/2016. (XII. 2.) Korm. 



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

alkalmazandó-e formanyomtatvány
Kérelemhez kötelezően csatolandó mellékletek

Ügyfél nyilatkozatával pótolható-e hiányzó bizonyíték Ákr. 

64. § (1) bekezdése
Az eljárás lefolytatásáért fizetendő 

Eljárás fő szabály 

szerinti fajtája

Megengedett 

hiánypótlások száma 

Ákr. 44. §

A döntés kapcsolódó 

eljárásban meghozható 

döntés feltételét képezi-

e Ákr. 45. §

törvény lehetővé teszi 

az eljárás 

felfüggesztését Ákr. 48. 

§

Jogszabály kizárja-e az 

eljárás szünetelését 

Ákr. 49. §

Ügyintézési határidő 

Ákr. 50. §

Függő hatályú döntés 

Ákr. 43. §

Szakhatóság 

közreműködése Ákr. 55. 

§

Szakkérdés vizsgálata
Jogszerű hallgatásnak 

van helye

Jogorvoslat fajtája Ákr. 

113. §

Jogszabályban 

meghatározott 

felügyeleti szerv 

megnevezése

1.

A kölcsönös megfeleltetési szabályok betartásának 

ellenőrzése, koordinációja, a kijelölt ellenőrzések 

végrehajtása

Lehetséges

Az ügyfelek a Magyar Államkincstárhoz elektronikusan 

nyújtják be egységes kérelmüket. A MÁK kiválasztja az 

ellenőrzendő ügyfeleket, akik listáját a NÉBIH továbbítja az 

NTO részére. Az NTO ellenőrzési ütemtervet készít, ami 

alapján lefolytatja a KM ellnőrzéseket. Az ellenőrzés 

megállapításait tartalmazó jegyzőkönyvek rögzítésre kerülnek 

a KM szakrendszerben. Az ellenőrzési akták összeállítása 

után továbbításra kerülnek az Agrárügyi és Környezetvédelm 

Főosztály részére, a hol az elsőfokú döntés meghozatala 

történik.

2007. évi XVII. törvény 19.§ (1-5)

322/2007. (XII. 5.) Korm. rendelet 3.§ (2) és 1. számú 

mellékle                    

81/2009. (VII.10) FVM rendelet

Nem Nem Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás Nem Nem 60 nap Nem Nem Nem Nem közigazgatási per

383/2016. (XII. 2.) Korm. 

rendelet alapján: 

2. § (1) Agrárminiszter

2.

Határállomásokon, kereskedelmi egységekben és 

termőhelyeken történő mintavétel növényi termékből a 

megengedett növényvédő szer maradék tartalom ellenőrzése 

céljából

Lehetséges

A NÉBIH által összeállított mintavételi terv alapján a 

meghatározott számú és típusú minta megvétele, a 

laboratóriumi eredmények alapján eljárás indítása, ha 

indokolt.

2008. évi XLVI. törvény 33.§ bb), 37. § (2) e), 44.§ (1) e), f)

383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet 18. § (3) a)

66/2010. (V. 12.) FVM rendelet 5. § (1), 7. § (1), 8. § (1) 10. 

§, 1. számú melléklet

2017/625 EU rendelet 19. cikk

Nem Nem Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás Nem Nem 60 nap Nem Nem Nem Nem közigazgatási per

383/2016. (XII. 2.) Korm. 

rendelet alapján: 

2. § (1) Agrárminiszter

3.

Az élelmezés-egészségügyi várakozási idő letelte előtt 

betakarított termék esetén a forgalomba hozatali 

követelményeknek való megfelelőség igazolása 

Lehetséges

Az ügyfél kérelmére indult hatósági eljárás, mely során a 

laboratóriumi eredmények alapján a hatóság döntésében 

közli megállapítását.

2008. évi XLVI. törvény 17.§ (7) bekezdés

383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet 18. § (3) a) 

43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet 7.§

2017/625 EU rendelet 19. cikk

Nem Nem Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 60 nap Nem Nem Nem Nem közigazgatási per

383/2016. (XII. 2.) Korm. 

rendelet alapján: 

2. § (1) Agrárminiszter

4.
Elsődleges növényi termékek szennyezőanyagainak 

monitoringja
Lehetséges

A NÉBIH által összeállított mintavételi terv alapján a 

meghatározott számú és típusú minta megvétele, a 

laboratóriumi eredmények alapján eljárás indítása, ha 

indokolt.

              2008. évi XLVI. törvény 37. § (2)  e) 

383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 18. § (3) a)                                                                                                                                                                                                      

66/2010. (V. 12.) FVM rendelet 5. § (1), 7. § (1), 8. § (1) 10. 

§, 1. számú melléklet

2017/625 EU rendelet 19. cikk

Nem Nem Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás Nem Nem 60 nap Nem Nem Nem Nem közigazgatási per

383/2016. (XII. 2.) Korm. 

rendelet alapján: 

2. § (1) Agrárminiszter

5.

Növényútlevél kiállítása a 2008. évi 46. törvény.

 17. §-a (2) bekezdésének a) pontja szerinti

 kötelezettség alapján nyilvántartásba vett

 termelők részére 

Lehetséges
Kérelemre indult hatósági eljárás, mely során növényútlevél 

kiadására kerül sor.

   2008. évi XLVI. törvény 4.§ c) r), 37. § (2) c) d) g)

383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 18.§ (1) a), (3) a)                                                                           

7/2001. (I. 17.) FVM rendelet 36/A-D.§       

2017/625/EU rendelet 10. cikk

2016/2031/EU rendelet 78.-95. cikk

2017/2313/EU Bizottság végrehajtási redelete                 

2019/2072/EU Bizottság végrehajtási rendelete XIII. melléklet

Nem Nem Nem Igazgatási szolgáltatási díj Sommás eljárás 1 Nem Nem Nem 8 nap Nem Nem Nem Nem közigazgatási per

383/2016. (XII. 2.) Korm. 

rendelet alapján: 

2. § (1) Agrárminiszter

6.
Ellenőrzi a növény-egészségügyi szempontból nyilvántartott 

termelőknél a nyilvántartási feltételek megtartását
Lehetséges

Hivatalból indult hatósági eljárás, mely során nyilvántartások 

ellenőrzésére kerül sor, végén a hatóság döntésében közli 

megállapítását.

      2008. évi XLVI. törvény 37. § (2) g)

383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 18.§ (3) a)                                           

7/2001. (I. 17.) FVM rendelet 33.§ (1), 36.§ (1)  f) (2) 

2017/625/EU rendelet 10. cikk

2016/2031/EU rendelet 65.- 69. cikk                

Nem Nem Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás Nem Nem 60 nap Nem Nem Nem Nem közigazgatási per

383/2016. (XII. 2.) Korm. 

rendelet alapján: 

2. § (1) Agrárminiszter

7.

Védekezési kötelezettség betartásának ellenőrzése a 

szomszédos gazdálkodó termelés biztonságára veszélyt 

jelentő károsító esetében

Lehetséges

Hivatalból indult hatósági eljárás, mely során ellenőrzi a 

károsítók elleni védekezési kötelezettség betartását, végén a 

hatóság döntésében közli megállapítását.

       2008. évi XLVI. törvény 17.§ (1)  c), 37. § (2) f), (3)

383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 18.§ (3) a)                                  

43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet 2. § (1)                     7/2001. 

(I. 17.) FVM rendelet 2. § (1)    

2017/625/EU rendelet 9. cikk          

Nem Nem Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás Nem Nem 60 nap Nem Nem Nem Nem közigazgatási per

383/2016. (XII. 2.) Korm. 

rendelet alapján: 

2. § (1) Agrárminiszter

8.
Járványok- és kártevők felszaporodása esetén növény-

egészségügyi intézkedések meghozatala
Lehetséges

Hivatalból indult hatósági eljárás, mely során intézkedéseket 

hoz zárlati és vizsgálatköteles nem zárlati károsítók 

elterjedésének, felszaporodásának megakadályozására.

    2008. évi XLVI. törvény 17.§ (1) a-b), 48. § (1)  a-k) 

383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 18.§ (3) a)                                                               

7/2001. (I. 17.) FVM rendelet 2.§ (1), 6-12.§   

2016/2031/EU rendelet 5. cikk  

2017/625/EU rendelet 22. cikk                 

Nem Nem Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás Nem Nem 60 nap Nem Nem Nem Nem közigazgatási per

383/2016. (XII. 2.) Korm. 

rendelet alapján: 

2. § (1) Agrárminiszter

9.
Járványokkal és kártevők felszaporodásával kapcsolatos 

állami és közérdekű védekezési intézkedések
Lehetséges

Hivatalból indult hatósági eljárás, mely során intézkedéseket 

hoz zárlati és vizsgálatköteles nem zárlati károsítók elleni 

védekezési kötelezettség elmulasztása esetén károsító 

felszaporodásának megakadályozására.

   2008. évi XLVI. törvény 17.§ (2) b), 48. § (1) l), 49-50. §

383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 18.§ (3) a)                                            

7/2001. (I. 17.) FVM rendelet 18.§ (1)   

2016/2031/EU rendelet 18. cikk  

2017/625/EU rendelet 22. cikk                 

Nem Nem Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás Nem Nem 60 nap Nem Nem Nem Nem közigazgatási per

383/2016. (XII. 2.) Korm. 

rendelet alapján: 

2. § (1) Agrárminiszter

10.

Károsítók elleni kötelező védekezésre felszólítás, közérdekű, 

állami védekezés, illetve megsemmisítés elrendelése, 

növényvédelmi illetve élelmiszerlánc-felügyeleti bírság 

kiszabása

Lehetséges

Hivatalból indult hatósági eljárás, mely során intézkedéseket 

hoz zárlati és vizsgálatköteles nem zárlati károsítók 

elterjedésének, felszaporodásának megakadályozására. 

Ellenőrzést tart, védekezési kötelezettséget állapít meg, 

megsemmisítést rendel el, bírságot szab ki.

                                                                                     2008. 

évi XLVI. törvény 17.§ (1) (2)  b), 48. § (1), 49-50. § 60. § (1)  

a)  j-n), 63. § (1) b)

383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 18.§ (3) a)                                                          

43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet 2. § (1)                              

7/2001. (I. 17.) FVM rendelet 2.§ (1), 6-12.§  18-20.§ 

2016/2031/EU rendelet 18. cikk  

2017/625/EU rendelet 22. cikk                      

Nem Nem Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás Nem Nem 60 nap Nem Nem Nem Nem közigazgatási per

383/2016. (XII. 2.) Korm. 

rendelet alapján: 

2. § (1) Agrárminiszter

11.

Szakhatósági tevékenység ellátása kis- és nagykereskedelmi 

növényvédő szer forgalmazás beindításánál (működési 

engedély kiadásához), valamint a telepengedélyezési 

eljárásokban

Lehetséges

Jegyző általi megkeresésre indult hatósági eljárás. Hatósági 

helyszíni ellenőrzést követően szakhatósági állásfoglalás 

kiadása.

                                                                                       2008. 

évi XLVI. törvény 37. § (2) e) 

383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 18.§ (1) a)                       

43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet 24.§ (1) és (2) 

2017/625/EU rendelet 10. cikk

Nem

A forgalmazni kívánt növényvédő szer forgalmazási 

kategóriájának megfelelő szakképesítéssel 

rendelkezőfelelős személy növényvédelmi 

képesítésének másolata; megbízás illetve 

munkaviszony esetén az erre vonatkozó szerződés 

másolata.                                            

Meg kell adnia a hatályos engedély sorszámát, 

továbbá növényvédő szer ngykereskedelmi 

forgalmazása esetén az érvényes növényorvosi  

kamarai regisztrációs számát.

Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás Nem Nem

21 nap 

(531/2017. (XII.29.) Korm. 

rendelet 1 melléklet 8. 

Kereskedelmi ügyek 8.)

Nem Nem Nem Nem közigazgatási per

383/2016. (XII. 2.) Korm. 

rendelet alapján: 

2. § (1) Agrárminiszter

12.

I. és II. forgalmi kategóriájú készítmények vásárlására és 

felhasználására jogosító igazolványok kiadása – az EU 

tagállamok állampolgárai részére is –, nyilvántartása és a 

vásárlói jogosultság meglétének ellenőrzése

Lehetséges

Kérelemre indult hatósági eljárás, mely során I. és II. forgalmi 

kategóriájú készítmények vásárlására és felhasználására 

jogosító igazolvány kerül kiadásra.

2008. évi XLVI. törvény 37. § (3) h), 38. § (1) 14.

383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 20.§ (1) e)                                                                        

43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet 21.§                             

63/2012. (VII.2.) VM rendelet 1. melléklet 9.2.1.

2017/625/EU rendelet 24. cikk

Nem

Képzettséget, végzettséget, ismeretet igazoló 

okiratokat, továbbá I. forgalmi kategóriájú növényvédő 

szerrel végzendő növényvédelmi szolgáltatás esetén az 

érvényes növényorvosi kamarai tagságot gazoló 

okiratot.                                                                                  

Az igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló 

dokumentum másolata.

Nem Igazgatási szolgáltatási díj Sommás eljárás 1 Nem Nem Nem 8 nap Nem Nem Nem Nem közigazgatási per

383/2016. (XII. 2.) Korm. 

rendelet alapján: 

2. § (1) Agrárminiszter

13. Légi-mezőgazdasági engedély kiadása és meghosszabbítása Lehetséges

Kérelemre indult hatósági eljárás, mely során a 

mezőgazdasági munkát végző légi jármű vezetője részére 

igazolvány kerül kiadásra a jogszabályban előírt feltételek 

teljesülése esetén.

383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 18. § (3) a)    

44/2005. (V.6.) FVM-GKM-KvVM együttes rendelet 3 § (3)

63/2012. (VII.2.) VM rendelet 1. melléklet 9.2.1.

2017/625/EU rendelet 24. cikk

Nem

Növényvédelmi alaptanfolyam elvégzéséről szóló 

tanúsítvány / felsőfokú növényvédelmi képesítéhez 

kötött  I. forgalmi kategóriájú készítmények vásárlására 

és felhasználására jogosító engedély / a Nyíregyházi 

Főiskola vagy jogelőd intézménye által kiállított 

repülőgép vezetői üzemmérnöki diploma, vagy azzal 

egyenértékű szakképesítési bizonyítvány.

Nem Igazgatási szolgáltatási díj Sommás eljárás 1 Nem Nem Nem 8 nap Nem Nem Nem Nem közigazgatási per

383/2016. (XII. 2.) Korm. 

rendelet alapján: 

2. § (1) Agrárminiszter

14.
EGT más tagállamában folytatni tervezett növényvédelmi 

tevékenységhez szükséges igazolás kiadása
Lehetséges

Kérelemre indult hatósági eljárás, mely során EGT más 

tagállamában folytatni tervezett növényvédelmi 

tevékenységhez szükséges igazolás kerül kiadásra.

                                                                                     2008. 

évi XLVI. törvény 23/A. § (1)

383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 20.§ (1) e)                      

 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet 47.§ 

2017/625/EU rendelet 24. cikk

Nem Nem Nem Tárgyi illetékmentes Sommás eljárás 1 Nem Nem Nem 8 nap Nem Nem Nem Nem közigazgatási per

383/2016. (XII. 2.) Korm. 

rendelet alapján: 

2. § (1) Agrárminiszter

15.
 Parlagfű elleni védekezéi kötelezettség elmulasztásával 

kapcsolatos hatósági eljárás lefolytatása
Lehetséges

Hivatalból indított hatósági eljárás, mely során a hatóság 

ellenőrzi, hogy az ingatlan földhasználója vagy ennek 

hiányában a tulajdonosa eleget tett-e a jogszabályban előírt 

módon a parlagfű elleni védekezési kötelezettségének és 

ennek elmaradása esetén szankcionálja azt.

                                                                                                              

2008. évi XLVI. törvény 17. § (4), 50. § (1)-(7), 59. § (3) (5), 

60. § (1) c)

383/2016.(XII.2.) Korm. rendelet 13. § f)                                                                                        

221/2008  1.§ (2), 3. § (3) (5) (7)                                                                                                           

43/2010. (IV.23.) FVM rendelet 2. § (1) d)                                                                            

194/2008 (VII.31.) Korm. rendelet 3. §, 4.§ (1)-(3), 5. § (1)-(3) 

Nem Nem Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás Nem Nem 60 nap Nem Nem Nem Nem közigazgatási per

383/2016. (XII. 2.) Korm. 

rendelet alapján: 

2. § (1) Agrárminiszter

16.
Növényvédőszer-maradék szennyezett élelmiszerrel és 

takarmánnyal kapcsolatos esetek kivizsgálása
Lehetséges

Hivatalból indult eljárás, mely során a növényvédő szerrel és 

takarmánnyal kapcsolatos esetek kivizsgálásra kerülnek, 

végén a hatóság döntésében közli közli megállapítását.

   2008. évi XLVI. törvény 5. § (1) b), 32 § (1) e),                71. 

§ (4)  b), 76. § (4) b) 

383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 18.§ (1) a), (3) a) 

2017/625/EU rendelet 19. cikk                                                                                                        

Nem Nem Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás Nem Nem 60 nap Nem Nem Nem Nem közigazgatási per

383/2016. (XII. 2.) Korm. 

rendelet alapján: 

2. § (1) Agrárminiszter

17.

Védekezési kötelezettség betartásának ellenőrzése a 

szomszédos gazdálkodó termelés biztonságára veszélyt 

jelentő károsító esetében

Lehetséges

Hivatalból indult eljárás, mely során a védekezési 

kötelezettség betartása kivizsgálásra kerül, végén a hatóság 

döntésében közli megállapítását.

    2008. évi XLVI. törvény 17.§ (1)  c), 37. § (2) f), (3)

383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 18.§ (3) a)                                  

43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet 2. § (1)                     7/2001. 

(I. 17.) FVM rendelet 2. § (1)    

2017/625/EU rendelet 9. cikk       

Nem Nem Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás Nem Nem 60 nap Nem Nem Nem Nem közigazgatási per

383/2016. (XII. 2.) Korm. 

rendelet alapján: 

2. § (1) Agrárminiszter

18.

Raktári kártevők elleni védekezések ellenőrzése, a 

gázosításra vonatkozó jogszabályoknak és technológiai 

előírásoknak való megfelelés vizsgálatával

Lehetséges

Hivatalból indult eljárás, mely során a raktári kártevők elleni 

védekezés kivizsgálásra kerül, végén a hatóság döntésében 

közli megállapítását.

  2008. évi XLVI. törvény 1 § d), 14. § (3), 37.§ (2) c), 48. § (1) 

k), (2), 60. § (1) m)

383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 18. § (1) a), (3) a)                                                           

43/2010. (IV.23.) FVM rendelet  2.§ (1) h), 4. §, 22. § (10),  5. 

§ (1) , 22. § (1), 23.§ (3), (4), 44.§ (2)                                                

16/2017. (VIII.7.) EMMI rendelet 21. § (3)

2017/625/EU rendelet 9. cikk                                                                                 

Nem Nem Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás Nem Nem 60 nap Nem Nem Nem Nem közigazgatási per

383/2016. (XII. 2.) Korm. 

rendelet alapján: 

2. § (1) Agrárminiszter

19.
Kiviteli forgalomban a berakóhelyen történő (export) növény-

egészségügyi vizsgálatok elvégzése
Lehetséges

Kérelemre indult eljárás, mely során a berakóhelyen történő 

(export) növény-egészségügyi vizsgálatok elvégzése után a 

hatóság növény egészségügyi bizonyítványt ad ki.

  2008. évi XLVI. törvény 5. § (3), 38. § (7)

383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 18. § (1) a), (3) a)                           

7/2001. (I.17.) FVM rendelet 2. § (1), 37. § (1), 40. § (1), 41. § 

(1)-(4), 48. § (1), 58. § (1)-(6), 59. § (1)-(3), 63. § (1)                                                                                      

63/2012. (VII.2.) VM rendelet 2. §, 3. § (1)-(2)    

2016/2031/EU rendelet 100.-101. cikk

Nem Nem Nem Igazgatási szolgáltatási díj Sommás eljárás 1 Nem Nem Nem 8 nap Nem Nem Nem Nem közigazgatási per

383/2016. (XII. 2.) Korm. 

rendelet alapján: 

2. § (1) Agrárminiszter

20.
Megkeresésre, bejelentésre részvétel növényvédelmi 

káresetek kivizsgálásában
Lehetséges

Hivatalból indult eljárás, mely során a hatóság növényvédelmi 

káresetek kivizsgálásában vesz részt. A vizsgálatok 

lezárultával a hatóság döntésében közli megállapítását.

    2008. évi XLVI. törvény 33. § be), 37. § (3), 37.§ (2) d)

383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 18. § (1) a), (3) a) 

 7/2001. (I.17.) FVM rendelet 63. § (1), 64. § a)-d), 65. § a)-c), 

66. § (1)-(2)                                                       43/2010. 

(IV.23.) FVM rendelet 1/A § (1)-(3), 5. § (1),    11. § (1), 15. § 

(1)-(4), 16. § (1)-(2), 17. § (1), 21. § (1), 22. § (1), 23. § (1)-(3), 

26. § (1)-(4), 29. § (1), 31. § (1), 32. § (1)-(2), 37. § (1)-(2), 42. 

§ (1), 45. § (1)-(2), 46. § (1)                                                                                     

66/2010. (V.12.) FVM rendelet 5. § (1), 9. § (1)-(2)                                                                                                                                                                                                                     

Nem Nem Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás Nem Nem 60 nap Nem Nem Nem Nem közigazgatási per

383/2016. (XII. 2.) Korm. 

rendelet alapján: 

2. § (1) Agrárminiszter

Heves Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Hatáskörbankja

Növény-és Talajvédelmi Osztály



21.
EU növény-egészségügyi határkirendeltségéhez (BIP) 

kapcsolódó import ellenőrzési feladatok ellátása
Lehetséges

Hivatalból indult eljárás, mely során a hatóság az EU növény-

egészségügyi határkirendeltségéhez kapcsolódó import 

ellenőrzési feladatok ellátásában vesz részt. 

2008. évi XLVI. törvény 5. § (3), 38. § (7)

383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 18. § (1) a), (3) a)                             

7/2001. (I.17.) FVM rendelet 2. § (1), 5. § (2)-(3), 5/A. §, 5/B. 

§, 37. § (1), 40. § (1), 41. § (1)-(4), 48. § (1), 50. §, 52. §, 53. 

§, 54. §, 55. § (1), 58. § (1)-(6), 59. § (1)-(3), 63. § (1)                                                                                      

63/2012. (VII.2.) VM rendelet 2. §, 3. § (1)-(2)   

2016/2031/EU rendelet 40.-47. cikk    

2017/625/EU rendelet 47.-55. cikk 

Nem Nem Nem Tárgyi illetékmentes Sommás eljárás Nem Nem 8 nap Nem Nem Nem Nem közigazgatási per

383/2016. (XII. 2.) Korm. 

rendelet alapján: 

2. § (1) Agrárminiszter

22.

Légi permetezéssel kapcsolatban benyújtott kérelmek 

elbírálása, előírások betartásának ellenőrzése (szakirányító 

jelenléte, légi járművezető növényvédelmi továbbképzésének 

érvényessége, tevekénységhez szükséges engedélyek, előírt 

nyilvántartások vezetése, az alkalmazott készítmény 

felhasználhatósága, stb.), nyilvántartás vezetése

Lehetséges

A 44/2005. (V. 6.) FVM-GKM-KvVM együttes rendelet 2. 

melléklet szerinti kérelmet a szakirányító nyújtja be a 

hatósághoz, a benyújtott kérelmek tartalmi ellenőrzése után a 

hatóság döntésben közli megállapítását. A szakirányító 

legkésőbb a kijuttatást megelőző munkanap délelőtt 9 óráig a 

hatóságnál a 3. melléklet szerinti adattartalommal a légi 

munkavégzést bejelenti.

                2008. évi XLVI. törvény 37. § (2) a), 38. § (1) 21., 

45. § 1. 

383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 18. § (3) a)                                                        

44/2005. (V. 6.) FVM-GKM-KvVM együttes rendelet 3/A §, 

3/B. § (3), 3/C. §                                                            

63/2012. (VII. 2.) VM rendelet 1. § (1) 1. melléklet 9.2.3., 

9.2.4.

Igen Nem Nem Igazgatási szolgáltatási díj Sommás eljárás 1 Nem Nem Nem 8 nap Nem Nem Nem Nem közigazgatási per

383/2016. (XII. 2.) Korm. 

rendelet alapján: 

2. § (1) Agrárminiszter

23.
Ökológiai jelölés jogszerűségének ellenőrzése gazdasági 

szereplőknél 
Lehetséges

Hivatalból  ellenőrzésre kerül az ökológiai jelölés 

jogszerűsége, végén a hatóság döntésében közli 

megállapítását. Kifogás esetén hatósági eljárás indul.

 2008. évi XLVI. törvény 32. § (1) h)

383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 18. § (2) a) b)                     

834/2007/EK Rendelet 27. cikk

2017/625/EU rendelet 25. cikk 

Nem Nem Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás Nem Nem 60 nap Nem Nem Nem Nem közigazgatási per

383/2016. (XII. 2.) Korm. 

rendelet alapján: 

2. § (1) Agrárminiszter

24. Ökológiai átállás I. fokú hatósági ellenőrzése és nyilvántartása Lehetséges

Hivatalból indult hatósági eljárás, mely során az ökológiai 

átállás ellenőrzésre kerül, végén a hatóság döntésében közli 

megállapítását.

  2008. évi XLVI. törvény 32. § (1) h)

383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 18. § (2) a) b)                    

889/2008/EK rendelet 36. cikk    

2017/625/EU rendelet 25. cikk

Nem Nem Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás Nem Nem 60 nap Nem Nem Nem Nem közigazgatási per

383/2016. (XII. 2.) Korm. 

rendelet alapján: 

2. § (1) Agrárminiszter

25.
Ökológiai párhuzamos termelés I. fokú hatósági ellenőrzése 

és nyilvántartása
Lehetséges

Hivatalból indult hatósági eljárás, mely során az ökológiai 

átállás ellenőrzésre kerül, végén a hatóság döntésében közli 

megállapítását.

   2008. évi XLVI. törvény 32. § (1) h)

383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 18. § (2) a) b)                    

889/2008/EK rendelet 40. cikk      .

2017/625/EU rendelet 25. cikk

Nem Nem Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás Nem Nem 60 nap Nem Nem Nem Nem közigazgatási per

383/2016. (XII. 2.) Korm. 

rendelet alapján: 

2. § (1) Agrárminiszter

26.
Zárlati károsítók felderítése, megelőzéséhez, illetve 

felszámolásához szükséges intézkedések megtétele
Lehetséges

Hivatalból indult hatósági eljárás, mely során a zárlati 

károsítók jelenléte vagy hiánya megállapításra kerül, 

megelőző vagy felszámoló intézkedésekről a hatóság döntést 

hoz.

2008. évi XLVI. törvény 32. § (4) c), 37. § (3) a), 48. §, 49. §, 

54. § (1)

383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 18. § (3) a), 23. § (1) b)

7/2001. (I. 17.) FVM rendelet 6. § - 12. §, 13. § (1), 18. § (1) - 

(2), 30. §, 36/G. § (8), 41. § (2), 44/A. §         

2016/2031/EU rendelet 23. cikk  

2017/625/EU rendelet 22. cikk     

Nem Nem Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás Nem Nem 60 nap Nem Nem Nem Nem közigazgatási per

383/2016. (XII. 2.) Korm. 

rendelet alapján: 

2. § (1) Agrárminiszter

27.

Szőlő, gyümölcs, dísznövény, zöldség, erdészeti 

szaporítóanyagok előállításának növény-egészségügyi 

ellenőrzésével kapcsolatos feladata (pl.előszemle,  szemle, 

mintavétel a  kontroll-tesztelésekhez) ellátása 

Lehetséges

Hivatalból indult hatósági eljárás, mely során az ügyfél 

benyújtja a hatósághoz a 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet 10. 

számú meléklete szerinti bejelentőlapot, a hatóság 

nyilvántartásba veszi, majd a szaporítóanyag-előállítás 

ellenőrzésre kerül, végén a hatóság döntésében közli 

megállapítását.

 2008. évi XLVI. törvény 32. § (4) a), 37. § (2) d), 45. § (1)

383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 18. § (3) a)                                                                                 

7/2001. (I. 17.) FVM rendelet 26. § (1), 27. §, 33. § (4), 34. §                                                                                           

63/2012. (VII. 2.) VM rendelet 1. § (1), 1. melléklet 10.1.

2016/2031/EU rendelet 37. cikk  

2017/625/EU rendelet 22. cikk    

2020/177/EU Bizottság végrehajtási rendelete

2019/2072/EU Bizottság végrehajtási rendelete

Nem Nem Nem Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás Nem Nem 60 nap Nem Nem Nem Nem közigazgatási per

383/2016. (XII. 2.) Korm. 

rendelet alapján: 

2. § (1) Agrárminiszter

28.
117/2007. (X. 10.) FVM rendelet alapján támogatási kérelem 

nyilvántartásba vétele
Lehetséges

A kérelmező a 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet 1. számú 

melléklete szerinti adattartalmú kérelmet a hatósághoz 

benyújtja, a hatóság határozatban befogadja vagy elutasítja. 

A befogadott kérelmek alapján a termelőnek a vizsgálati díjak 

fel nem számított összegéről számlát állít ki, melyekről 

havonta összesített kifizetési kérelmet nyújt be a Kincstár 

felé.

2008. évi XLVI. törvény 45. § (1) , 76. § (5) i)                               

7/2001. (I. 17.) FVM rendelet 26. § (1), 27. §, 33. § (4), 34. §                                                                                              

63/2012. (VII. 2.) VM rendelet 1. § (1), 1. melléklet 10.1.                                                                       

117/2007. (X. 10.) FVM rendelet 5. § (1)-(3), 6. § (1)-(3)

Igen Nem Nem Tárgyi illetékmentes Sommás eljárás 1 Nem Nem Nem 8 nap Nem Nem Nem Nem közigazgatási per

383/2016. (XII. 2.) Korm. 

rendelet alapján: 

2. § (1) Agrárminiszter

29.
Hőkezelés és fa-csomagolóanyag gyártási tevékenység 

végzésének bejelentése
Lehetséges

Hivatalból indult hatósági eljárás, mely során az ügyfél 

benyújtja a hatósághoz a 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet 10. 

számú meléklete szerinti bejelentőlapot, a hatóság 

nyilvántartásba veszi, majd a fa-csomagolóanyag hőkezelés 

gyártási tevékenység ellenőrzésre kerül, végén a hatóság 

döntésében közli megállapítását.

             

 2008. évi XLVI. törvény 37. § 2 c), g), 45. § (1)

383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 18. § (3) a)                          

7/2001. (I. 17.) FVM rendelet 33. § (1) d) 34. §                                                                                           

63/2012. (VII. 2.) VM rendelet 1. § (1), 1. melléklet 10.1.

2016/2031/EU rendelet 96.-98. cikk  

Nem Nem Nem Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás Nem Nem 60 nap Nem Nem Nem Nem közigazgatási per

383/2016. (XII. 2.) Korm. 

rendelet alapján: 

2. § (1) Agrárminiszter

30.

Engedélyköteles termékek forgalmazása, vásárlása során az 

előírásoknak megfelelő személyi, tárgyi feltételek meglétének 

és a nyilvántartási kötelezettségek betartásának ellenőrzése

Lehetséges

Hivatalból indult hatósági eljárás, mely során engedélyköteles 

termékek forgalmazása, vásárlása során a személyi, tárgyi 

feltételek megléte és a nyilvántartási kötelezettségek 

betartása ellenőrzésre kerül, végén a hatóság döntésében 

közli megállapítását.

 2008. évi XLVI. törvény 4.§ b), 37. § (2) b), 44. § (1) a), c), d)

383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 18. § (1) a), (3) a)                                                                    

43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet 5.§ (4), 23-30. §  

2017/625/EU rendelet 24. cikk     

Nem Nem Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás Nem Nem 60 nap Nem Nem Nem Nem közigazgatási per

383/2016. (XII. 2.) Korm. 

rendelet alapján: 

2. § (1) Agrárminiszter

31.
Növényvédelmi gépek és növényvédő szer kijuttatására 

szolgáló eszközök típusminősítésének ellenőrzése
Lehetséges

Hivatalból indult hatósági eljárás, mely során növényvédelmi 

gépek és növényvédő szer kijuttatására szolgáló eszközök 

típusminősítése ellenőrzésre kerül, ( a  forgalomba hozatali 

engedély hatályosságát igazoló matrica meglétének , 

érvényességének vizsgálata) ellenőrzése, végén a hatóság 

döntésében közli megállapítását.

2008. évi XLVI. törvény  4. § (d) pont, 37. § (2) i), 44. § (1) b)

383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 18.§ (1) a), (3) a)                  

43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet 32.§ (1),34. § (2), 35. §

2017/625/EU rendelet 9. cikk 

Nem Nem Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás Nem Nem 60 nap Nem Nem Nem Nem közigazgatási per

383/2016. (XII. 2.) Korm. 

rendelet alapján: 

2. § (1) Agrárminiszter

32.

Engedélyköteles termékek felhasználása során az 

előírásoknak megfelelő személyi, tárgyi feltételek meglétének 

és a nyilvántartási kötelezettségek betartásának ellenőrzése

Lehetséges

Hivatalból indult hatósági eljárás, mely során engedélyköteles 

termékek felhasználása során a személyi, tárgyi feltételek 

meglétének és a nyilvántartási kötelezettségek betartása 

ellenőrzésre kerül, végén a hatóság döntésében közli 

megállapítását.

2008. évi XLVI. törvény 4. § b), 37. § (2) b), 44. § (1) a), c), d)

383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 18. § (1) a), (3) a)                      

43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet 16. §, 29. § (6), 30. § 

2017/625/EU rendelet 24. cikk 

Nem Nem Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás Nem Nem 60 nap Nem Nem Nem Nem közigazgatási per

383/2016. (XII. 2.) Korm. 

rendelet alapján: 

2. § (1) Agrárminiszter

33.

Növényvédelmi tevékenység körülményeinek, illetve a 

növényvédelmi technológiai fegyelem (munkavédelmi, 

egészségvédelmi, környezetvédelmi előírások) betartásának 

ellenőrzése

Lehetséges

Hivatalból indult hatósági eljárás, mely során a 

növényvédelmi tevékenység körülményeinek, illetve a 

növényvédelmi technológiai fegyelem betartásának 

ellenőrzését végzi, végén a hatóság döntésében közli 

megállapítását.

             

 2008. évi XLVI. törvény 4. § b) 37. § (2)  a),  j)

383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 18.§ (1) a)                

43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet 5-10, 12-15. § 

2017/625/EU rendelet 24. cikk      

Nem Nem Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás Nem Nem 60 nap Nem Nem Nem Nem közigazgatási per

383/2016. (XII. 2.) Korm. 

rendelet alapján: 

2. § (1) Agrárminiszter

34.
Növényvédő szerek engedélyben előírt minőségének és a 

címkézésének ellenőrzése 
Lehetséges

Hivatalból indult hatósági eljárás, mely során növényvédő 

szerek engedélyben előírt minőségének és a címkézésének 

ellenőrzésére kerül sor, végén a hatóság döntésében közli 

megállapítását.

  

 2008. évi XLVI. törvény 33.§ b), 37. § (2) b), 44. § (1) a), c), 

d)

383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 18. § (1) a), (3) a)   89/2004 

FVM rendelet 28. § (1) bekezdés

2017/625/EU rendelet 24. cikk 

Nem Nem Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás Nem Nem 60 nap Nem Nem Nem Nem közigazgatási per

383/2016. (XII. 2.) Korm. 

rendelet alapján: 

2. § (1) Agrárminiszter

35.

Mintavétel az engedélyköteles termékekből a minőségi 

(növényvédő szer tisztaságára, hatóanyagtartalmára 

vonatkozó) jellemzők vizsgálata céljából

Lehetséges

Hivatalból indult hatósági eljárás, mely során mintavételt 

végez engedélyköteles termékekből a minőségi jellemzők 

vizsgálata céljából, a mintá(ka)t a NÉBIH NTAI Velencei 

Növényvédőszer-analitikai Laboratóriumába küldi vizsgálatra, 

laborvizsgálati jegyzőkönyv alapján a hatóság döntésében 

közli megállapítását.

   

2008. évi XLVI. törvény 33.§ b), 37. § (2) b), 44. § (1) d), e), f)

383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 18. § (1) a), (3) a)  89/2004. 

FVM rendelet 28. § (1) bekezdés    

2017/625/EU rendelet 24. cikk                

Nem Nem Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás Nem Nem 60 nap Nem Nem Nem Nem közigazgatási per

383/2016. (XII. 2.) Korm. 

rendelet alapján: 

2. § (1) Agrárminiszter

36.

Engedélyköteles termékek párhuzamos behozatal 

követelményeinek való megfelelésének, kiszerelésének, 

gyártásának szállításának, raktározásának csomagolásának, 

cimkézésének, szavatossági idejének, az értékesítés 

szabályszerűségének ellenőrzése

Lehetséges

Hivatalból indult hatósági eljárás, mely során az ügyfél 

engedély köteles termékekkel összefüggő tevékenysége 

ellenőrzésre kerül. A megállapításokról jegyzőkönyv készül. 

Az ügy végén a hatóság döntésében közli megállapítását.

 2008. évi 46. törvény 4.§ b), 37. § (2)  b)

383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 18.§ (1) a)

 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet 5.§ (1-7); 6.§ (1); 16.§; 23.§; 

24.§; 25.§; 26.§; 27.§; 29.§; 45.§     

2017/625/EU rendelet 24. cikk                                                               

Nem Nem Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás Nem Nem 60 nap Nem Nem Nem Nem közigazgatási per

383/2016. (XII. 2.) Korm. 

rendelet alapján: 

2. § (1) Agrárminiszter

37.

Engedélyköteles termékek gyártásával, átcsomagolásával, 

bérkiszerelésével foglalkozó egységek felderítése, 

ellenőrzése

Lehetséges

Hivatalból indult hatósági eljárás, mely során az engedély 

köteles termékek gyártásával, csomagolásával, 

kiszerelésével foglalkozó egységek kerülnek ellenőrzésre. Az 

ellenőrzésről a hatóság jegyzőkönyvet készít, majd az eljárás 

végén a hatóság döntésében közli megállapítását.

2008. évi XLVI. törvény 4.§ (b), 37. § (2)  b)

383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 18.§ (1) a)

43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet 5.§ (1-7); 6.§ (1); 16.§; 23.§; 

24.§; 25.§; 26.§; 27.§; 29.§; 45.§;    

2017/625/EU rendelet 24. cikk                          

Nem Nem Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás Nem Nem 60 nap Nem Nem Nem Nem közigazgatási per

383/2016. (XII. 2.) Korm. 

rendelet alapján: 

2. § (1) Agrárminiszter

38.

Növényvédelmi védekezések során a szállítás, raktározás 

szabályainak, a növényvédelmi gépek alkalmasságának és az 

előírt nyilvántartások meglétének, illetve naprakész 

vezetésének ellenőrzése 

Lehetséges

Hivatalból indult hatósági eljárás, mely során az ügyfél 

szállítási és raktározási tevékenysége, valamint a 

növényvédelmi gép alkalmassága kerül ellenőrzésre. Az ügy 

folyamán ellenőrzésre kerül az ügyfél kötelezően vezetendő 

nyilvántartásainak vezetése. Az ügy folyamán jegyzőkönyv 

készül, majd a hatóság döntésében közli megállapítását.

 2008. évi 46. törvény  2. § (k), 4.§ b, d), 37. § (2) a; j,)

383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 18.§ (1) a)

 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet 5.§ (1-7); 6.§ (1); 16.§; 23.§; 

24.§; 25.§; 26.§; 27.§; 29.§; 32.§; 45.§;    

2017/625/EU rendelet 9. cikk                           

Nem Nem Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás Nem Nem 60 nap Nem Nem Nem Nem közigazgatási per

383/2016. (XII. 2.) Korm. 

rendelet alapján: 

2. § (1) Agrárminiszter

39.

Vetőmag, szaporító-és ültetvényanyag előállítást és 

forgalomba hozatalt, valamint az egyéb szemleköteles 

növények termő-, tároló-, berakó-, feladó-, és forgalmazó 

helyeit ellenőrzi növény-egészségügyi szempontból.

Lehetséges

Bejelentés alapján, hivatalból indult hatósági eljárás, mely 

során az ügyfél szaporítóanyag előállítása, valaminnt a 

tevékenységhez kapcsolódó helyszini ellenőrzést végez a 

hatóság. A végén a hatóság döntésében közli megállapítását.

2008. évi 46. törvény 4.§ b), 37. § (2)  b)

383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 18.§ (1) a)

7/2001. (I. 17.) FVM rendelet 26. § (1), 27. §, 33. § (4), 34. §  

63/2012. (VII. 2.) VM rendelet 1. § (1), 1. melléklet 10.1.

2016/2031/EU rendelet 37. cikk  

2017/625/EU rendelet 22. cikk    

2020/177/EU Bizottság végrehajtási rendelete

2019/2072/EU Bizottság végrehajtási rendelete

Nem Nem Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás Nem Nem 60 nap Nem Nem Nem Nem közigazgatási per

383/2016. (XII. 2.) Korm. 

rendelet alapján: 

2. § (1) Agrárminiszter

40.

Növény-egészségügyi (növényállományban végrehajtott teljes 

vagy részleges megsemmisítés miatti) kártalanítással 

kapcsolatos feladatok ellátása

Lehetséges

Hivatalból indult hatósági eljárás, mely során az ügyfél teljes, 

vagy részleges kártalanításával kapcsolatos feladatait látja el 

a hatóság.

 

2008. évi XLVI. törvény 24. § (1) d) 48.§ (1) a); 54.§

383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 18.§ (3) a)

7/2001. (I.17.) FVM rend. 21-25.§

Nem Nem Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 60 nap Nem Nem Nem Nem közigazgatási per

383/2016. (XII. 2.) Korm. 

rendelet alapján: 

2. § (1) Agrárminiszter

41. Talajjavítás bejelentése Lehetséges
Bejelentés alapján, hivatalból indult hatósági eljárás 

tallajjavításhoz

 2007. évi CXXIX. törvény 49. § (2) a)

383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet 52. § (1)                            

90/2008. (VII.18) FVM rendelet 1. § (1) a), 1. melléklet, 2. 

melléklet 2.1                                                                      

63/2012. (VII.2.) VM rendelet 1. melléklet 12.1.1

Nem

Kérelem, talajvédelmi terv, földhasználó írásbeli 

hozzájáruló nyilatkozata (amennyiben nem a 

földhasználó a kérelmező), igazgatási szolgáltatási díj 

befizetéséről szóló igazolás

Nem Igazgatási szolgáltatási díj Sommás eljárás 1 Nem Nem Nem 8 nap Nem Nem Nem Nem közigazgatási per

383/2016. (XII. 2.) Korm. 

rendelet alapján: 

2. § (1) Agrárminiszter

42. Mezőgazdasági célú tereprendezés bejelentése Lehetséges
Bejelentés alapján, hivatalból indult hatósági eljárás 

mezőgazdasági célú tereprendezéshez

 2007. évi CXXIX. törvény 49. § (2) b)

383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet 52. § (1), 75. §  (2) (3)                              

90/2008. (VII.18) FVM rendelet 1. § (1) b), 1. melléklet, 2. 

melléklet 2.2                                                                 

63/2012. (VII.2.) VM rendelet 1. melléklet 12.1.2 

Nem

Kérelem, talajvédelmi terv, kiviteli terv, földhasználó 

írásbeli hozzájáruló nyilatkozata (amennyiben nem a 

földhasználó a kérelmező), igazgatási szolgáltatási díj 

befizetéséről szóló igazolás

Nem Igazgatási szolgáltatási díj Sommás eljárás 1 Nem Nem Nem 60 nap Nem Igen Igen Nem közigazgatási per

383/2016. (XII. 2.) Korm. 

rendelet alapján: 

2. § (1) Agrárminiszter

43.
Talajvédelmi műszaki beavatkozások, létesítmények 

megvalósítása bejelentése
Lehetséges

Bejelentés alapján, hivatalból indult hatósági eljárás az erózió 

elleni talajvédelmi műszaki beavatkozások, illetve a 

talajvédelmi létesítmények megvalósításához

   2007. évi CXXIX. törvény 36. § (2) c), 49. § (2) c)

383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet 52. § (1)

 90/2008. (VII.18) FVM rendelet 1. § (1) k), 1. melléklet, 2. 

melléklet 2.10                                                                

63/2012. (VII.2.) VM rendelet 1. melléklet 12.1.3. 

Nem

Kérelem, talajvédelmi terv, humuszgazdálkodási terv, 

kiviteli (műszaki) tervdokumentáció,földhasználó és 

földtulajdonos írásbeli hozzájáruló nyilatkozata 

(amennyiben nem a földhasználó, földtulajdonos a 

kérelmező), igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről 

szóló igazolás

Nem Igazgatási szolgáltatási díj Sommás eljárás 1 Nem Nem Nem 8 nap Igen: végzés Nem Nem Nem közigazgatási per

383/2016. (XII. 2.) Korm. 

rendelet alapján: 

2. § (1) Agrárminiszter



44.
Szennyvíz, szennyvíziszap mezőgazdasági felhasználásának 

engedélyezése
Lehetséges

A talajvédelmi hatóság kérelemre induló eljárásban 

engedélyezi szennyvíz, szennyvíziszap mezőgazdasági 

hasznosítású termőföldön történő felhasználását.

     2007. évi CXXIX. törvény 49. § (1) a)

383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet 52. § (1), 75. § (1)                           

90/2008. (VII.18) FVM rendelet 1. § (1) h), 1. melléklet, 2. 

melléklet 2.8                                                               63/2012. 

(VII.2.) VM rendelet 1. melléklet 12.1.5. 

Nem

Kérelem, talajvédelmi terv, földhasználó és 

földtulajdonos írásbeli hozzájáruló nyilatkozata 

(amennyiben nem a földhasználó, földtulajdonos a 

kérelmező), igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről 

szóló igazolás

Nem Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 60 nap Igen: végzés Igen Igen Nem közigazgatási per

383/2016. (XII. 2.) Korm. 

rendelet alapján: 

2. § (1) Agrárminiszter

45.
Szennyvíziszap komposzt mezőgazdasági felhasználásának 

engedélyezése
Lehetséges

A talajvédelmi hatóság kérelemre induló eljárásban 

engedélyezi szennyvíziszap komposzt mezőgazdasági 

hasznosítású termőföldön történő felhasználását.

   2007. évi CXXIX törvény 49. § (1) a)

383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet 52. § (1), 75. § (1)                        

90/2008. (VII.18) FVM rendelet 1. § (3) b), 1. melléklet, 3. 

melléklet 3.1                                                                      

63/2012. (VII.2.) VM rendelet 1. melléklet 12.1.6. 

Nem

Kérelem, talajvédelmi terv, földhasználó és 

földtulajdonos írásbeli hozzájáruló nyilatkozata 

(amennyiben nem a földhasználó, földtulajdonos a 

kérelmező), igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről 

szóló igazolás

Nem Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 60 nap Igen: végzés Igen Igen Nem közigazgatási per

383/2016. (XII. 2.) Korm. 

rendelet alapján: 

2. § (1) Agrárminiszter

46. Hígtrágya termőföldön történő felhasználásának bejelentése Lehetséges

A talajvédelmi hatóság a bejelentési folyamatban a benyújtott 

talajvédelmi terv alapján vizsgálja az elhelyezni kívánt 

anyagot, a tervezett elhelyező területet és a terület 

talajtakaróját. A vizsgálat alapján határozza meg a hígtrágya 

mezőgazdasági felhasználásához a talajtani alkalmasságot.

2007. évi CXXIX törvény 50/A. § (1)

383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet 52. § (1)         

90/2008. (VII.18) FVM rendelet 1. § (1) g),  1. melléklet, 2. 

melléklet 2.7.

Nem

Bejelentő lap, talajvédelmi terv, földhasználó és 

földtulajdonos írásbeli hozzájáruló nyilatkozata 

(amennyiben nem a földhasználó, földtulajdonos a 

kérelmező).

Nem Tárgyi illetékmentes Sommás eljárás 1 Nem Nem Nem 8 nap Nem Nem Nem Nem közigazgatási per

383/2016. (XII. 2.) Korm. 

rendelet alapján: 

2. § (1) Agrárminiszter

47.
Nem mezőgazdasági eredetű nem veszélyes hulladék 

termőföldön történő felhasználásának engedélyezése
Lehetséges

A talajvédelmi hatóság a benyújtott talajvédelmi terv alapján 

vizsgálja az elhelyezni kívánt anyagot, a tervezett elhelyező 

területet és a terület talajtakaróját. A vizsgálat alapján 

határozza meg a hulladék anyag mezőgazdasági 

felhasználásához a talajtani alkalmasságot,

 2007. évi CXXIX törvény 49. § (1) b)

383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet 52. § (1),                                           

90/2008. (VII.18) FVM rendelet 1. § (1)  j), 1. melléklet, 2. 

melléklet 2.11.                                                                

63/2012. (VII.2.) VM rendelet 1 melléklet 12.1.8 

Nem

Kérelem, talajvédelmi terv, földhasználó és 

földtulajdonos írásbeli hozzájáruló nyilatkozata 

(amennyiben nem a földhasználó, földtulajdonos a 

kérelmező), igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről 

szóló igazolás

Nem Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 60 nap Igen: végzés Igen Igen Nem közigazgatási per

383/2016. (XII. 2.) Korm. 

rendelet alapján: 

2. § (1) Agrárminiszter

48.
Mezőgazdasági termelés során keletkező hulladék 

termőföldön történő felhasználásának engedélyezése
Lehetséges

A talajvédelmi hatóság a benyújtott egyszerűsített 

talajvédelmi terv alapján vizsgálja az elhelyezni kívánt 

anyagot, a tervezett elhelyező területet és a terület 

talajtakaróját. A vizsgálat alapján határozza meg a 

mezőgazdasági eredetű hulladék mezőgazdasági 

felhasználásához a talajtani alkalmasságot, illetve a 

kijuttatási technológiát, a felhasználható hulladékanyag 

mennyiségét, a felhasználás feltételeit, különös tekintettel a 

külön jogszabályban előírt várakozási időkre, 

védőtávolságokra, továbbá javaslatot tesz egyéb 

beavatkozásokra (mélylazítás, termeszthető növények köre, 

stb.), a területi érzékenység megjelölésre, az ellenőrzés 

idejére, gyakoriságára.

  2007. évi CXXIX törvény 49. § (1) c)

383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet 52. § (1)                                

90/2008. (VII.18.) FVM rendelet 1. § (3) a), 1. melléklet, 3. 

melléklet 3.2.                                                                        

63/2012. (VII.2.) VM rendelet 1. melléklet 12.1.8

Nem

Kérelem, talajvédelmi terv, földhasználó és 

földtulajdonos írásbeli hozzájáruló nyilatkozata 

(amennyiben nem a földhasználó, földtulajdonos a 

kérelmező), igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről 

szóló igazolás

Nem Igazgatási szolgáltatási díj Sommás eljárás 1 Nem Nem Nem 8 nap Igen: végzés Nem Nem Nem közigazgatási per

383/2016. (XII. 2.) Korm. 

rendelet alapján: 

2. § (1) Agrárminiszter

49.

Árutermő, törzs- és kísérleti szőlő (kivéve a csemege- és 

alanyszőlő) telepítéséhez készített ültetvénytelepítést 

megalapozó talajvédelmi terv és a szőlőtelepítést megalapozó 

egyszerűsített talajvédelmi terv jóváhagyása

Lehetséges

A talajvédelmi hatóság a benyújtott talajvédelmi terv alapján 

dönt a telepíteni kívánt ültetvény, tervben megállapított 

szakmai és jogszabályi szempontoknak megfelelően.

2007. évi CXXIX törvény 50. § (1), (2) c)

383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet 52. § (1)                  

90/2008. (VII.18.) FVM rendelet 1. § (1) c), 1. melléklet, 2. 

melléklet 2.3.                                                                    

63/2012. (VII.2.) VM rendelet 1. melléklet 12.1.11. 

Nem

Kérelem, talajvédelmi terv, földhasználó és 

földtulajdonos írásbeli hozzájáruló nyilatkozata 

(amennyiben nem a földhasználó, földtulajdonos a 

kérelmező), igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről 

szóló igazolás

Nem Igazgatási szolgáltatási díj Sommás eljárás 1 Nem Nem Nem 8 nap Igen: határozat Nem Nem Nem közigazgatási per

383/2016. (XII. 2.) Korm. 

rendelet alapján: 

2. § (1) Agrárminiszter

50. Talajvédelmi előírások ellenőrzése és intézkedések megtétele Lehetséges

A talajvédelmi éves tevékenység-ellenőrzési terv végrehajtása 

során a talajvédelmi előírások betartásának ellenőrzése: 

Földhasználók ellenőrzése (talajvédelmi engedélyekben 

előírtak betartásának ellenőrzése: kiemelten a szennyvíz, 

szennyvíziszap, szennyvíziszap komposzt mezőgazdasági 

felhasználása, bejelentés köteles tevékenységek ellenőrzése: 

kiemelten a hígtrágya termőföldön történő felhasználása, 

termőföldvédelmi jogszabályi kötelezettségek betartásának 

ellenőrzése).

  2007. évi CXXIX törvény 53. §, 54. §

383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet 52. § (1) 
Nem Nem Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás Nem Nem 60 nap Nem Nem Nem Nem közigazgatási per

383/2016. (XII. 2.) Korm. 

rendelet alapján: 

2. § (1) Agrárminiszter

51.
Nitrát rendelet előírásainak betartásával kapcsolatos 

talajvédelmi hatósági ellenőrzések és intézkedések megtétele
Lehetséges

A talajvédelmi éves tevékenység-ellenőrzési terv végrehajtása 

során a talajvédelmi előírások betartásának ellenőrzése: 

Mezőgazdasági tevékenységet folytatók ellenőrzése (nitrát 

adatszolgáltatás teljesítése, helyes mezőgazdasági gyakorlat 

előírásainak betartása)

 2007. évi CXXIX törvény 53. § (1) a), d)

383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet 52. § (1)                            

27/2006. (II.7.) Korm. rendelet 10. § (1), (2) 

Nem Nem Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás Nem Nem 60 nap Nem Nem Nem Nem közigazgatási per

383/2016. (XII. 2.) Korm. 

rendelet alapján: 

2. § (1) Agrárminiszter

52.

Engedélyköteles termésnövelő anyaggal folytatott 

tevékenység élelmiszerlánc-felügyeleti ellenőrzése, és 

intézkedések megtétele

Lehetséges

A talajvédelmi hatóság az engedélyköteles termésnövelő 

anyagok élelmiszerlánc-felügyeleti ellenőrzését és a 

jogszabályi kötelezettségek betartását végzi.

 2008. évi XLVI törvény 37. § (1) c), (2)

383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet 52. § (1)                             

36/2006. (V.18.) FVM rendelet 13. § (1) 

Nem Nem Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás Nem Nem 60 nap Nem Nem Nem Nem közigazgatási per

383/2016. (XII. 2.) Korm. 

rendelet alapján: 

2. § (1) Agrárminiszter

53.
EK-műtrágyák  élelmiszerlánc-felügyeleti ellenőrzése, és 

intézkedések megtétele
Lehetséges

A talajvédelmi hatóság az EK-műtrágyák élelmiszerlánc-

felügyeleti ellenőrzését és a jogszabályi kötelezettségek 

betartását végzi.

2008. évi XLVI. törvény 37. § (2) b)

383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet 52. § (1)                                 

37/2006. (V.18.) FVM rendelet 2. § (2) 

Nem Nem Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás Nem Nem 60 nap Nem Nem Nem Nem közigazgatási per

383/2016. (XII. 2.) Korm. 

rendelet alapján: 

2. § (1) Agrárminiszter

54.

Talajszennyezést eredményező, illetve a nem engedélyezett 

anyagok termőföldön történő felhasználása, továbbá 

termőföldön történő lerakása esetén intézkedés megtétele

Lehetséges

A talajvédelmi hatóság a talajszennyezést eredményező, 

illetve a nem engedélyezett anyagok termőföldön történő 

felhasználását ellenőrzi.

  2007. évi CXXIX. törvény 53. § (1) a)

383/2016. (XII.) Korm. rendelet 52. § (1)
Nem Nem Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás Nem Nem 60 nap Nem Nem Nem Nem közigazgatási per

383/2016. (XII. 2.) Korm. 

rendelet alapján: 

2. § (1) Agrárminiszter

55.

A szénhidrogének felszín alatti tárolására vonatkozó 

bányatelek megállapításával, valamint a szén-dioxid geológiai 

tárolásával kapcsolatos eljárás

Lehetséges

A bányafelügyeleti hatóság a szénhidrogének felszín alatti 

tárolására vonatkozó bányatelek megállapításával, valamint a 

szén-dioxid geológiai tárolásával kapcsolatos eljárásban 

szakkérdés vizsgálata.

383/2016. (XII.) Korm. rendelet 52. § (1)    

531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. melléklet 33. Nem tervdokumentáció Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem

15 nap 

(531/2017. (XII. 29.) 

Korm. rendelet 2. §)

Nem Nem Nem Nem közigazgatási per

383/2016. (XII. 2.) Korm. 

rendelet alapján: 

2. § (1) Agrárminiszter

56. Szén-dioxid geológiai tárolásának engedélyezése Lehetséges
A bányfelügyeleti hatóság a szén-dioxid geológiai tárolásának 

engedélyezési eljárásban szakkérdés vizsgálata.

    383/2016. (XII.) Korm. rendelet 52. § (1)

 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. melléklet 33. Nem tervdokumentáció Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem

15 nap 

(531/2017. (XII. 29.) 

Korm. rendelet 2. §)

Nem Nem Nem Nem közigazgatási per

383/2016. (XII. 2.) Korm. 

rendelet alapján: 

2. § (1) Agrárminiszter

57. Szén-dioxid tárolóhely bezárására irányuló eljárás Lehetséges
A bányafelügyeleti hatóság a szén-dioxid tárolóhely 

bezárására irányuló eljárásban szakkérdés vizsgálata.

383/2016. (XII.) Korm. rendelet 52. § (1)                      

531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. melléklet 33. 
Nem tervdokumentáció Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem

15 nap 

(531/2017. (XII. 29.) 

Korm. rendelet 2. §)

Nem Nem Nem Nem közigazgatási per

383/2016. (XII. 2.) Korm. 

rendelet alapján: 

2. § (1) Agrárminiszter

58.

Építési engedélyezési, összevont, az engedély hatályának 

meghosszabbítási, használatbavételi, fennmaradási 

engedélyezési eljárásban közreműködés talajvédelmi 

szakkérdésben

Lehetséges

Az építésügyi hatóság építési engedélyezési, összevont, az 

engedély hatályának meghosszabbítási, használatbavételi, 

fennmaradási engedélyezési eljárásában a  termőföld 

minőségi védelme szakkérdés vizsgálata.

2007. évi CXXIX. törvény 50. § (1)

383/2016. Korm. rendelet   52. § (1)                           

312/2012. Korm. rendelet 6. melléklet 3. táblázat 2. sora

Nem engedélyezési tervdokumentáció Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem

5 nap 

(53/2019. KMB utasítás A 

HMKH Egységes 

Ügyrendjéről 1. melléklet 

13. § (8)

Nem Nem Nem Nem közigazgatási per

383/2016. (XII. 2.) Korm. 

rendelet alapján: 

2. § (1) Agrárminiszter

59.

Építési engedélyezési, összevont, az engedély hatályának 

meghosszabbítási, használatbavételi , illetve fennmaradási 

engedélyezési eljárásban szakhatósági hozzájárulás

Lehetséges

Az építésügyi hatóság építési engedélyezési, összevont, az 

engedély hatályának meghosszabbítási, használatbavételi, 

fennmaradási engedélyezési eljárásában szakhatósági 

állásfoglalás a  termőföld minőségi védelme 

követelményeinek való megfelelés tárgyában.

 2007. évi CXXIX. törvény 50. § (1)

383/2016. Korm. rendelet  52. § (1)                                   

531/2017. Korm. rendelet 4. táblázat 24. sora              

63/2012. VM rendelet 1. melléklet 12.3. 

Nem  engedélyezési tervdokumentáció Nem Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem

15 nap 

(531/2017. (XII. 29.) 

Korm. rendelet 2. §)

Nem Nem Nem Nem közigazgatási per

383/2016. (XII. 2.) Korm. 

rendelet alapján: 

2. § (1) Agrárminiszter

60.

A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és 

katonai célú  építményekre vonatkozó építésügyi hatósági 

engedélyezés során szakhatósági hozzájárulás

Lehetséges

Az építésügyi hatóság engedélyezési eljárásában  a 

talajvédelmi hatóság szakhatósági állásfoglalást ad ki a 

termőföld minőségi védelmére vonatkozó jogszabályi 

követelmények figyelembe vételével.

  2007. évi CXXIX. törvény 50. § (1)

383/2016. Korm. rendelet  52. § (1)                                     

531/2017. Korm. rendelet 4. táblázat 14. sora                 

63/2012. VM redelet 1. melléklet 12.6. 

Nem engedélyezési tervdokumentáció Nem Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem

15 nap 

(531/2017. (XII. 29.) 

Korm. rendelet 2. §)

Nem Nem Nem Nem közigazgatási per

383/2016. (XII. 2.) Korm. 

rendelet alapján: 

2. § (1) Agrárminiszter

61.
Villamosenergia-ipari építésügyi engedélyezési eljárásban  

szakkérdés vizsgálata
Lehetséges

A mérésügyi és műszaki biztonsági hatóság villamosenergia-

ipari építésügyi engedélyezési eljárásában a termőföld 

minőségi védelme szakkérdés vizsgálata.

 2007. évi CXXIX. törvény 50. § (1)

383/2016. Korm. rendelet  52. § (1)                             

382/2007. Korm. rendelet 4. melléklet 2. táblázat 1a) 

Nem engedélyezési tervdokumentáció Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem

5 nap 

(53/2019. KMB utasítás A 

HMKH Egységes 

Ügyrendjéről 1. melléklet 

13. § (8)

Nem Nem Nem Nem közigazgatási per

383/2016. (XII. 2.) Korm. 

rendelet alapján: 

2. § (1) Agrárminiszter

62.

Elektronikus hírközlési építmények építési engedélyezési 

eljárásban szakhatósági hozzájárulás 400 négyzetmétert 

illetve 500 folyómétert meghaladó termőföld igénybevétel 

esetén

Lehetséges

A hírközlési hatóság elektronikus hírközlési építmények 

építési engedélyezési eljárásában talajvédelmi szakhatósági 

állásfoglalás.

  2007. évi CXXIX. törvény 50. § (1)

383/2016. Korm. rendelet  52. § (1)                                

362/2008. Korm. rendelet 1. melléklet 5b)                          

531/2017. Korm. rendelet 7. táblázat 9 sora                

63/2012. VM rendelet 1. melléklet 12.5.1.2.

Nem engedélyezési tervdokumentáció Nem Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem

15 nap 

(531/2017. (XII. 29.) 

Korm. rendelet 2. §)

Nem Nem Nem Nem közigazgatási per

383/2016. (XII. 2.) Korm. 

rendelet alapján: 

2. § (1) Agrárminiszter

63.
Gyorsforgalmi út előzetes vizsgálati eljárásban közreműködés 

talajvédelmi szakkérdésben
Lehetséges

A közlekedési hatóság előzetes vizsgálati eljárásában a 

termőföld minőségi védelme szakkérdés vizsgálata.

2007. évi CXXIX. törvény 50. § (1)

383/2016. Korm. rendelet  52. § (1)                                      

71/2015. Korm. rendelet 5. melléklet I. táblázat 5.

Nem előzetes vizsgálati dokumentáció Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem

5 nap 

(53/2019. KMB utasítás A 

HMKH Egységes 

Ügyrendjéről 1. melléklet 

13. § (8)

Nem Nem Nem Nem közigazgatási per

383/2016. (XII. 2.) Korm. 

rendelet alapján: 

2. § (1) Agrárminiszter

64.
Gyorsforgalmi út környezeti hatásvizsgálati eljárásban 

közreműködés talajvédelmi szakkérdésben
Lehetséges

A közlekedési hatóság környezeti hatásvizsgálati eljárásában 

a termőföld minőségi védelme szakkérdés vizsgálata.

 2007. évi CXXIX. törvény 50. § (1)

383/2016. Korm. rendelet  52. § (1)                                   

71/2015. Korm. rendelet 5. melléklet I. táblázat 5. 

Nem környezeti hatásvizsgálati dokumentáció Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem

5 nap 

(53/2019. KMB utasítás A 

HMKH Egységes 

Ügyrendjéről 1. melléklet 

13. § (8)

Nem Nem Nem Nem közigazgatási per

383/2016. (XII. 2.) Korm. 

rendelet alapján: 

2. § (1) Agrárminiszter

65.

Gyorsforgalmi út egységes környezethasználati engedélyezési 

eljárás és környezetvédelmi felülvizsgálati eljárásban 

közreműködés talajvédelmi szakkérdésben

Lehetséges

A közlekedési hatóság környezethasználati és 

környezetvédelmi felülvizsgálati eljárásában a termőföld 

minőségi védelme szakkérdés vizsgálata.

2007. évi CXXIX. törvény 50. § (1)

383/2016. Korm. rendelet  52. § (1)                                      

71/2015. Korm. rendelet 5. melléklet I. táblázat 5. 

Nem környezetvédelmi dokumentáció Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem

5 nap 

(53/2019. KMB utasítás A 

HMKH Egységes 

Ügyrendjéről 1. melléklet 

13. § (8)

Nem Nem Nem Nem közigazgatási per

383/2016. (XII. 2.) Korm. 

rendelet alapján: 

2. § (1) Agrárminiszter

66.

A polgári repülőtér elvi létesítésének engedélyezésére, 

létesítésének engedélyezésére, használatbavételének 

engedélyezésére, a repülőtér létesítésének, fejlesztésének és 

megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és 

megszüntetésének szabályairól szóló kormányrendelet 

hatálya alá tartozó általános építmények építési 

engedélyezésére, használatbavételi engedélyezésére, 

fennmaradási engedélyezési eljárásban közreműködés 

talajvédelmi szakkérdésben

Lehetséges

A közlekedési hatóság a polgári repülőtér elvi létesítésének, 

létesítésének, használatba vételének, a repülőtér 

létesítésének, fejlesztésének, megszüntetésének valamint a 

leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól 

szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó általános 

építmények építésének, fennmaradásának, használatba 

vételének engedélyezési eljárásában a termőföld minőségi 

védelme szakkérdés vizsgálata.

2007. évi CXXIX. törvény 50. § (1)

383/2016. Korm. rendelet  52. § (1)                                     

531/2017. Korm. rendelet 10. táblázat 69. sora

Nem tervdokumentáció Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem

15 nap 

(531/2017. (XII. 29.) 

Korm. rendelet 2. §)

Nem Nem Nem Nem közigazgatási per

383/2016. (XII. 2.) Korm. 

rendelet alapján: 

2. § (1) Agrárminiszter



67.
Repülőtérré minősítésre irányuló hatósági eljárásban 

talajvédelmi szakkérdés vizsgálata
Lehetséges

A közlekedési hatóság repülőtérré minősítésre irányuló 

hatósági eljárásában a termőföld minőségi védelme 

szakkérdés vizsgálata.

 2007. évi CXXIX. törvény 50. § (1)

383/2016. Korm. rendelet  52. § (1)                                    

531/2017. Korm. Rendelet 10. táblázat 33. sora

Nem tervdokumentáció Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem

15 nap

(531/2017. (XII. 29.) 

Korm. rendelet 2. §)

Nem Nem Nem Nem közigazgatási per

383/2016. (XII. 2.) Korm. 

rendelet alapján: 

2. § (1) Agrárminiszter

68.

Vízjogi létesítési engedélyezési eljárásban szakhatósági 

hozzájárulás 400 négyzetméter és 500 folyóméter feletti 

talajfelszín megbontása esetén

Lehetséges

A vízügyi hatóság vízjogi létesítési engedélyezési eljárásában 

szakhatósági állásfoglalás 400 négyzetméter és 500 

folyóméter feletti talajfelszín megbontása esetén.

 2007. évi CXXIX. törvény 50. § (1)

383/2016. Korm. rendelet  52. § (1)                                     

531/2017. Korm. rendelet 16. táblázat 11. sora                   

63/2012. VM rendelet 1. melléklet 12.11.4.1. 

Nem engedélyezési tervdokumentáció Nem Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem

15 nap 

(531/2017. (XII. 29.) 

Korm. rendelet 2. §)

Nem Nem Nem Nem közigazgatási per

383/2016. (XII. 2.) Korm. 

rendelet alapján: 

2. § (1) Agrárminiszter

69.

Vízjogi létesítési engedélyezési eljárásban szakhatósági 

hozzájárulás 400 négyzetméter és 500 folyóméter illetve az 

alatti talajfelszín megbontása esetén

Lehetséges

A vízügyi hatóság vízjogi létesítési engedélyezési eljárásában 

szakhatósági állásfoglalás 400 négyzetméter és 500 

folyóméter illetve az alatti talajfelszín megbontása esetén.

 2007. évi CXXIX. törvény 50. § (1)

383/2016. Korm. rendelet  52. § (1)                                    

531/2017. Korm. rendelet 16. táblázat 11. sora                   

63/2012. VM rendelet 1. melléklet 12.11.4.2. 

Nem engedélyezési tervdokumentáció Nem Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem

15 nap 

(531/2017. (XII. 29.) 

Korm. rendelet 2. §)

Nem Nem Nem Nem közigazgatási per

383/2016. (XII. 2.) Korm. 

rendelet alapján: 

2. § (1) Agrárminiszter

70.
Vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárásban szakhatósági 

hozzájárulás (kivéve az egynyaras öntözés engedélyezése)
Lehetséges

A vízügyi hatóság vízjogi üzemeltetési engedélyezési 

eljárásában szakhatósági állásfoglalás (kivéve az egynyaras 

öntözés engedélyezése).

 2007. évi CXXIX. törvény 50. § (1),(2) e)

383/2016. Korm. rendelet  52. § (1)                         531/2017. 

Korm. rendelet 16. táblázat 11. sora           90/2008. FVM 

rendelet 2. melléklet 2.6.                         63/2012. VM 

rendelet 1. melléklet 12.11.5.1. 

Nem engedélyezési tervdokumentáció, talajvédelmi terv Nem Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem

15 nap

 (531/2017. (XII. 29.) 

Korm. rendelet 2. §)

Nem Nem Nem Nem közigazgatási per

383/2016. (XII. 2.) Korm. 

rendelet alapján: 

2. § (1) Agrárminiszter

71.
Egynyaras öntözés vízjogi üzemeltetési engedélyezési 

eljárásában szakhatósági hozzájárulás
Lehetséges

A vízügyi hatóság egynyaras öntözés vízjogi üzemeltetési 

engedélyezési eljárásában szakhatósági állásfoglalás.

 2007. évi CXXIX.törvény 50. § (1), (2) e)

383/2016. Korm. rendelet  52. § (1)                           

531/2017. Korm. rendelet 16. táblázat 11. sora                

90/2008. FVM rendelet 3. melléklet 3.3.                              

63/2012. VM rendelet 1. melléklet 12.11.5.2. 

Nem engedélyezési tervdokumentáció, talajvédelmi terv Nem Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem

15 nap 

(531/2017. (XII. 29.) 

Korm. rendelet 2. §)

Nem Nem Nem Nem közigazgatási per

383/2016. (XII. 2.) Korm. 

rendelet alapján: 

2. § (1) Agrárminiszter

72.
Vízjogi fennmaradási és megszüntetési engedélyezési 

eljárásban szakhatósági hozzájárulás
Lehetséges

A vízügyi hatóság vízjogi fennmaradási és megszüntetési 

engedélyezési eljárásában szakhatósági állásfoglalás a 

termőföld minőségi védelme követelményeinek való 

megfelelés tárgyában.

 2007. évi CXXIX. törvény 50. § (1)

383/2016. Korm. rendelet  52. § (1)                                      

531/2017. Korm. rendelet 16. táblázat 11. sora                 

63/2012. VM rendelet 1. melléklet 12.11.6. 

Nem engedélyezési tervdokumentáció Nem Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem

15 nap 

(531/2017. (XII. 29.) 

Korm. rendelet 2. §)

Nem Nem Nem Nem közigazgatási per

383/2016. (XII. 2.) Korm. 

rendelet alapján: 

2. § (1) Agrárminiszter

73.

Vízbázisok védőterületeinek (védőidom, védőterület és 

védősáv) kijelölésével kapcsolatos engedélyezési eljárásban 

szakhatósági hozzájárulás

Lehetséges

A vízügyi hatóság vízbázisok védőterületeinek (védőidom, 

védőterület és védősáv) kijelölésével kapcsolatos 

engedélyezési eljárásában a termőföld minőségi védelme 

követelményeinek való megfelelés tárgyában szakhatósági 

állásfoglalás.

 2007. évi CXXIX. törvény 50. § (1)

383/2016. Korm. rendelet  52. § (1)                                    

531/2017. Korm. rendelet 16. táblázat 20. sora              

63/2012. VM rendelet 1. melléklet 12.11.3. 

Nem engedélyezési tervdokumentáció Nem Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem

15 nap 

(531/2017. (XII. 29.) 

Korm. rendelet 2. §)

Nem Nem Nem Nem közigazgatási per

383/2016. (XII. 2.) Korm. 

rendelet alapján: 

2. § (1) Agrárminiszter

74.

Termőföld időleges más célú hasznosításának engedélyezési 

eljárásban talajvédelmi hatósági közreműködés (szakkérdés 

elbírálása)

Lehetséges

Az ingatlanügyi hatóság által lefolytatott földvédelmi 

eljárásban a termőföld minőségi védelme szakkérdés 

vizsgálata.

   2007. évi CXXIX. törvény 50. § (1)

383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet 52. § (1), 79/B. §                                       

90/2008. FVM rendelet 2. melléklet 2.4.1. 

Nem talajvédelmi terv Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem

5 nap 

(53/2019. KMB utasítás A 

HMKH Egységes 

Ügyrendjéről 1. melléklet 

13. § (8)

Nem Nem Nem Nem közigazgatási per

383/2016. (XII. 2.) Korm. 

rendelet alapján: 

2. § (1) Agrárminiszter

75.

Művelés alól kivett terület újrahasznosítására készített terv 

ingatlanügyi hatóság által történő jóváhagyására vonatkozó 

eljárásban talajvédelmi hatósági közreműködés (szakkérdés 

elbírálása)

Lehetséges

Az ingatlanügyi hatóság által lefolytatott földvédelmi 

eljárásban a termőföld minőségi védelme szakkérdés 

vizsgálata, talajvédelmi terv jóváhagyása

  2007. évi CXXIX. törvény 50. § (1)

383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet 52. § (1)                                     

90/2008. FVM rendelet 2. melléklet 2.5.

Nem talajvédelmi terv Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem

5 nap 

(53/2019. KMB utasítás A 

HMKH Egységes 

Ügyrendjéről 1. melléklet 

13. § (8)

Nem Nem Nem Nem közigazgatási per

383/2016. (XII. 2.) Korm. 

rendelet alapján: 

2. § (1) Agrárminiszter

76.
Termőföld végleges más célú hasznosítási eljárásban 

talajvédelmi hatósági közreműködés (szakkérdés elbírálása)
Lehetséges

Az ingatlanügyi hatóság által lefolytatott földvédelmi 

eljárásban a termőföld minőségi védelme szakkérdés 

vizsgálata.

2007. évi CXXIX. törvény 50. § (1)

383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet 52. § (1)                                        

90/2008 FVM rendelet 2. melléklet 2.4.2. 

Nem talajvédelmi terv Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem

5 nap 

(53/2019. KMB utasítás A 

HMKH Egységes 

Ügyrendjéről 1. melléklet 

13. § (8)

Nem Nem Nem Nem közigazgatási per

383/2016. (XII. 2.) Korm. 

rendelet alapján: 

2. § (1) Agrárminiszter

77.

Összevont telepítési eljárás, telepítési hatásvizsgálati szakasz 

- végleges más célú hasznosítási eljárásban talajvédelmi 

hatósági közreműködés (szakkérdés elbírálása)

Lehetséges

Az ide tartozó eljárásokban a területi környezetvédelmi 

hatóság dönt a más célú hasznosítás engedélyezéséről is, 

ezért ebben a szakaszban vizsgálja a talajvédelmi hatóság a 

termőföld minőségi védelme szakkérdést az eljáró hatóság 

megkeresése alapján.

2007. évi CXXIX. törvény 50. § (1)

383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet 52. § (1)                                      

71/2015. Korm. rendelet 5. melléklet I. táblázat 5.                

90/2008 FVM rendelet 2. melléklet 2.4.1.

Nem talajvédelmi terv Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem

5 nap 

(53/2019. KMB utasítás A 

HMKH Egységes 

Ügyrendjéről 1. melléklet 

13. § (8)

Nem Nem Nem Nem közigazgatási per

383/2016. (XII. 2.) Korm. 

rendelet alapján: 

2. § (1) Agrárminiszter

78.

Termőföld engedély nélküli más célú hasznosítás 

engedélyezési eljárásban talajvédelmi hatósági 

közreműködés (szakkérdés elbírálása)

Lehetséges

Az ingatlanügyi hatóság által lefolytatott földvédelmi 

eljárásban a termőföld minőségi védelme szakkérdés 

vizsgálata.

       2007. évi CXXIX. törvény 50. § (1)

383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet 52. § (1), 79/B. § 
Nem - Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem

5 nap 

(53/2019. KMB utasítás A 

HMKH Egységes 

Ügyrendjéről 1. melléklet 

13. § (8)

Nem Nem Nem Nem közigazgatási per

383/2016. (XII. 2.) Korm. 

rendelet alapján: 

2. § (1) Agrárminiszter

79.
Egyes tervek, programok környezeti vizsgálata (szakkérdés 

elbírálása)
Lehetséges

A környezetvédelmi hatóság környezeti vizsgálati eljárásában 

talajvédelmi szakkérdés vizsgálata.

     2007. évi CXXIX. törvény 50. § (1)

383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet 52. § (1)                                   

2/2005. Korm. rendelet 3. melléklet II. 2. d) 

Nem környezetvédelmi vizsgálati dokumentáció Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem

5 nap 

(53/2019. KMB utasítás A 

HMKH Egységes 

Ügyrendjéről 1. melléklet 

13. § (8)

Nem Nem Nem Nem közigazgatási per

383/2016. (XII. 2.) Korm. 

rendelet alapján: 

2. § (1) Agrárminiszter

80.
Előzetes vizsgálati eljárásban talajvédelmi hatósági 

közreműködés (szakkérdés elbírálása)
Lehetséges

A környezetvédelmi hatóság előzetes vizsgálati eljárásában 

talajvédelmi szakkérdés vizsgálata.

  2007. évi CXXIX. törvény 50. § (1)

383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet 52. § (1)                                      

71/2015. Korm. rendelet 5. melléklet I. táblázat 5.

Nem előzetes vizsgálati dokumentáció Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem

5 nap 

(53/2019. KMB utasítás A 

HMKH Egységes 

Ügyrendjéről 1. melléklet 

13. § (8)

Nem Nem Nem Nem közigazgatási per

383/2016. (XII. 2.) Korm. 

rendelet alapján: 

2. § (1) Agrárminiszter

81. Környezeti hatásvizsgálat  (szakkérdés elbírálása) Lehetséges
A környezetvédelmi hatóság környezeti hatásvizsgálati 

eljárásában talajvédelmi szakkérdés vizsgálata.

 2007. évi CXXIX. törvény 50. § (1)

383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet 52. § (1)                                  

71/2015. Korm. rendelet 5. melléklet I. táblázat 5.

Nem környezeti hatásvizsgálati dokumentáció Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem

5 nap 

(53/2019. KMB utasítás A 

HMKH Egységes 

Ügyrendjéről 1. melléklet 

13. § (8)

Nem Nem Nem Nem közigazgatási per

383/2016. (XII. 2.) Korm. 

rendelet alapján: 

2. § (1) Agrárminiszter

82.

Összevont telepítési eljárás, telepítési hatásvizsgálati szakasz 

- környezeti hatásvizsgálati eljárásban talajvédelmi hatósági 

közreműködés (szakkérdés elbírálása)

Lehetséges
A környezetvédelmi hatóság környezeti hatásvizsgálati 

eljárásában talajvédelmi szakkérdés vizsgálata.

 2007. évi CXXIX. törvény 50. § (1)

383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet 52. § (1)                                  

71/2015. Korm. rendelet 5. melléklet I. táblázat 5.

Nem környezeti hatásvizsgálati dokumentáció Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem

5 nap 

(53/2019. KMB utasítás A 

HMKH Egységes 

Ügyrendjéről 1. melléklet 

13. § (8)

Nem Nem Nem Nem közigazgatási per

383/2016. (XII. 2.) Korm. 

rendelet alapján: 

2. § (1) Agrárminiszter

83.
Egységes környezethasználati engedélyezési eljárás 

(szakkérdés elbírálása)
Lehetséges

A környezetvédelmi hatóság egységes környezethasználati 

engedélyezési eljárásában talajvédelmi szakkérdés 

vizsgálata.

  2007. évi CXXIX. törvény 50. § (1)

383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet 52. § (1)                                   

71/2015. Korm. rendelet 5. melléklet I. táblázat 5.

Nem
egységes környezethasználati engedélyezési 

dokumentáció
Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem

5 nap 

(53/2019. KMB utasítás A 

HMKH Egységes 

Ügyrendjéről 1. melléklet 

13. § (8)

Nem Nem Nem Nem közigazgatási per

383/2016. (XII. 2.) Korm. 

rendelet alapján: 

2. § (1) Agrárminiszter

84.

Összevont telepítési eljárás, telepítési hatásvizsgálati szakasz 

- egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban 

talajvédelmi hatósági közreműködés (szakkérdés elbírálása)

Lehetséges

A környezetvédelmi hatóság egységes környezethasználati 

engedélyezési eljárásában talajvédelmi szakkérdés 

vizsgálata.

  2007. évi CXXIX. törvény 50. § (1)

383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet 52. § (1)                                 

71/2015. Korm. rendelet 5. melléklet I. táblázat 5.

Nem
egységes környezethasználati engedélyezési 

dokumentáció
Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem

5 nap 

(53/2019. KMB utasítás A 

HMKH Egységes 

Ügyrendjéről 1. melléklet 

13. § (8)

Nem Nem Nem Nem közigazgatási per

383/2016. (XII. 2.) Korm. 

rendelet alapján: 

2. § (1) Agrárminiszter

85.
Környezetvédelmi felülvizsgálati eljárásban talajvédelmi 

hatósági közreműködés (szakkérdés elbírálása)
Lehetséges

A környezetvédelmi hatóság környezetvédelmi felülvizsgálati 

eljárásában talajvédelmi szakkérdés vizsgálata.

2007. évi CXXIX. törvény 50. § (1)

383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet 52. § (1)                             

71/2015. Korm. rendelet 5. melléklet I. táblázat 5.

Nem környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem

5 nap 

(53/2019. KMB utasítás A 

HMKH Egységes 

Ügyrendjéről 1. melléklet 

13. § (8)

Nem Nem Nem Nem közigazgatási per

383/2016. (XII. 2.) Korm. 

rendelet alapján: 

2. § (1) Agrárminiszter

86.
Környezetvédelmi kármentesítési eljárásban talajvédelmi 

hatósági közreműködés (szakkérdés elbírálása)
Lehetséges

A környezetvédelmi hatóság kármentesítési eljárásában 

talajvédelmi szakkérdés vizsgálata.

2007. évi CXXIX. törvény 50. § (1)

383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet 52. § (1)                                 

71/2015. Korm. rendelet 6. melléklet I. táblázat 2.

Nem környezetvédelmi kármentesítési dokumentáció Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem

5 nap 

(53/2019. KMB utasítás A 

HMKH Egységes 

Ügyrendjéről 1. melléklet 

13. § (8)

Nem Nem Nem Nem közigazgatási per

383/2016. (XII. 2.) Korm. 

rendelet alapján: 

2. § (1) Agrárminiszter

87.
Régészeti feltárás - kivéve megelőző feltárás - engedélyezése 

(szakkérdés elbírálása)
Lehetséges

Örökségvédelmi hatóság régészeti feltárás engedélyezésére 

irányuló eljárásában a termőföld minőségi védelme 

szakkérdés vizsgálata.

2007. évi CXXIX. törvény 50. § (1)

383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet 52. § (1)                                   

68/2018. Korm. rendelet 49. § (1) 

Nem
értelmezhető léptékű helyszínrajz a feltárandó terület 

egyértelmű megjelölésével
Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem

5 nap 

(53/2019. KMB utasítás A 

HMKH Egységes 

Ügyrendjéről 1. melléklet 

13. § (8)

Nem Nem Nem Nem közigazgatási per

383/2016. (XII. 2.) Korm. 

rendelet alapján: 

2. § (1) Agrárminiszter

88.
Bizonyos nem állati eredetű import élelmiszerek fokozott 

ellenőrzése
Lehetséges

Kijelölt ellenőrzési pontokon a közös beléptetési okmány 

(KBO) kitöltése után az importőr a beérkezés időpontja előtt 

legalább 24 órával szóban, telefonon, e-mail-ben vagy 

igénybejelentő lapon történt jelzése után az ellenőrző hatóság 

a helyszínen elvégzi a beléptetéshez szükséges 

vizsgálatokat.

2008. évi XLVI. törvény 26. § (1) a) és b)

383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 3. § (2), 13. § f), 18. § (3) a) 

 141/2011. (XII. 23.) VM rendelet 4. § a)  

882/2004/EK rendelet  (2004. április 29.) I. melléklet

884/2014/EU végrehajtási rendelet (2014. augusztus 13.)  

 852/2004/EK rendelet (2004. április 29.) 

 669/2009/EK rendelet (2009. július 24.) I. melléklet 

63/2012. (VII. 2.) VM rendelet 1. melléklet 11.1.               

Igen

Az Európai Bizottság által elismert harmadik ország 

ellenőrző szerve által kibocsátott érvényes 

növényegészségügyi bizonyítvány, kijelölt termék 

esetében aflatoxin laboratóriumi vizsgálati eredmény

Nem Igazgatási szolgáltatási díj Teljes eljárás 1 Nem Nem Nem 60 nap Nem Nem Nem Nem közigazgatási per

383/2016. (XII. 2.) Korm. 

rendelet alapján: 

2. § (1) Agrárminiszter

89. Zöldség-gyümölcs forgalmazók regisztrálása Lehetséges

Az élelmiszer-forgalmazók tevékenységük megkezdése előtt 

a NÉBIH által kiadott formanyomtatványon bejelenti 

tevékenységét az illetékes hatósághoz. A hatóság 

nyilvántartásba veszi és továbbítja a NÉBIH felé.

 2008. évi XLVI. törvény 26. § (1) a) és b)

383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 3. § (2), 13. § f), 18. § (3) a) 

68/2007. (VII. 26.) FVM-EüM-SZMM együttes rendelet 6. §                                      

Igen Nem Nem Tárgyi illetékmentes Sommás eljárás 1 Nem Nem Nem 8 nap Nem Nem Nem Nem közigazgatási per

383/2016. (XII. 2.) Korm. 

rendelet alapján: 

2. § (1) Agrárminiszter



90. Zöldség-gyümölcs export ellenőrzés Lehetséges

Az ügyfél a 82/2004. (V. 11.) FVM rendelet 3. számú 

melléklete szerinti vizsgálati igénybejelentő nyomtatványon a 

szállítást megelőző nap 12 óráig kéri a vizsgálatot az export 

helye szerininti területileg illetékes hatóságtól, mely elvégzi a 

vizsgálatot, megfelelés esetén kiállítja az 543/2011/EU 

redelet 3. melléklete szerinti vizsgálati bizonyítványt.

 

 2008. évi XLVI. törvény 26. § (1) a) és b)

383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 3. § (2), 13. § f), 18. § (3) a)

82/2004. (V. 11.) FVM rendelet 4. § (2)

 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet  1. melléklet 11.1.  

543/2011/EU végrehajtási redelete (2011. június 7.) 1. és 5. 

melléklet  

Igen Nem Nem Igazgatási szolgáltatási díj Sommás eljárás 1 Nem Nem Nem 8 nap Nem Nem Nem Nem közigazgatási per

383/2016. (XII. 2.) Korm. 

rendelet alapján: 

2. § (1) Agrárminiszter

91. Zöldség-gyümölcs import ellenőrzés Lehetséges

Az ügyfél a 82/2004. (V. 11.) FVM rendelet 3. számú 

melléklete szerinti vizsgálati igénybejelentő nyomtatványon a 

beérkezést megelőző napon kéri a vizsgálatot az első 

betárolási hely, vagy a beléptetés helye szerinti területileg 

illetékes hatóságtól, mely elvégzi a vizsgálatot, megfelelés 

esetén kiállítja az 543/2011/EU redelet 3. melléklete szerinti 

vizsgálati bizonyítványt.

2008. évi XLVI. törvény 26. § (1) a) és b)

383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 3. § (2), 13. § e) f), 18. § (3) 

a)

82/2004. (V. 11.) FVM rendelet 8. § (4)

63/2012. (VII. 2.) VM rendelet  1. melléklet 11.1. 

543/2011/EU végrehajtási redelete (2011. június 7.) 1. és 5. 

melléklet

Igen

Az Európai Bizottság által elismert harmadik ország 

ellenőrző szerve által kibocsátott érvényes 

növényegészségügyi bizonyítvány, kijelölt termék 

esetében aflatoxin laboratóriumi vizsgálati eredmény

Nem Igazgatási szolgáltatási díj Sommás eljárás 1 Nem Nem Nem 8 nap Nem Nem Nem Nem közigazgatási per

383/2016. (XII. 2.) Korm. 

rendelet alapján: 

2. § (1) Agrárminiszter

92.
Zöldség-gyümölcs forgalmazó előállító helyek 

élelmiszerhigiéniai ellenőrzése
Lehetséges

A NÉBIH által meghatározott szempontok szerint végzett 

kockázatbecslésen alapuló, hivatalból folytatott ellenőrzés, 

melyről a hatóság jegyzőkönyvet állít ki. Kifogásolás esetén 

döntésben intézkedéseket hoz.

2008. évi XLVI. törvény 2. § (2) c), 4. § c), e), i), o)  26. § (1) 

b), d), 35. § (3) c)

383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 3. § (2), 13. § f), 18. § (3) a)

884/2014/EU végrehajtási rendelet (2014. augusztus 13.) 3. 

cikk

852/2004/EK rendelet (2004. április 29.) 6. cikk                   

Nem Nem Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás Nem Nem 60 nap Nem Nem Nem Nem közigazgatási per

383/2016. (XII. 2.) Korm. 

rendelet alapján: 

2. § (1) Agrárminiszter

93.
Zöldség-gyümölcs és a forgalomba hozatalukkal kapcsolatos 

követelmények betartásának ellenőrzése
Lehetséges

A kockázatbecslésen alapuló, hivatalból folytatott ellenőrzés, 

melyről a hatóság jegyzőkönyvet állít ki. Kifogásolás esetén 

döntésben intézkedéseket hoz.

 

2008. évi XLVI. törvény 26. § (1) a) és b) 37. § (2) h)

383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 3. § (2), 13. § f), 18. § (3) a) 

82/2004. (V. 11.) FVM rendelet 5. § (1) 

543/2011/EU végrehajtási redelete (2011. június 7.) 1. és 5. 

melléklet

1308/2013/EU rendelet (2013. december 17.) 75., 76. cikk, 1. 

számú melléklet IX. rész                                                      

Nem Nem Nem Tárgyi illetékmentes Teljes eljárás Nem Nem 60 nap Nem Nem Nem Nem közigazgatási per

383/2016. (XII. 2.) Korm. 

rendelet alapján: 

2. § (1) Agrárminiszter


