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Hatáskörrel 
rendelkező szervezet

Nógrád Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalai

Illetékesség A tenyészet tartási helye szerint illetékes járási hivatal

Ügyintézés helye

A Nógrád Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalainál indítható, de a
rögzítés a Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály/
Járványügy és Állatvédelmi Osztályán történik.

3100 Salgótarján, Baglyasi út 2.

Ügyintézéshez 
szükséges 
dokumentumok

A kérelem tartalmi elemei és a becsatolandó irat:
- 2021. sz.  Egyed kikerülésének bejelentése, érvénytelenítése,

módosítása lap

Ügyintézés illetéke, 
igazgatási 
szolgáltatási díj

Az eljárás illeték- és díjmentes.

Ügyintézési határidő 8 nap

Eljárást megindító 
irat (kérelem) 
benyújtásának módja

Személyesen, vagy meghatalmazott képviselő által az illetékes járási
hivatal  Élelmiszer-biztonsági  és  Állategészségügyi  Osztály
ügyintézőjénél vagy a Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi
Főosztály/  Járványügy  és  Állatvédelmi  Osztálya  ügyintézőjénél
ügyfélfogadási időben az ügyfélfogadási helyen.

Alapvető eljárási 
szabályok, 
ügymenetre 
vonatkozó 
tájékoztatás

Az  állattartó  önállóan,  vagy  a  megyei  kapcsolattartó  állatorvoson
keresztül a NÉBIH által rendszeresített formanyomtatványon, írásban
benyújtott  kérelemben  jelenti  be  az  Országos  Adatbázishoz  a
szarvasmarha  kikerülését,  kikerülésének  érvénytelenítését,
módosítását  az  esemény bekövetkezését  követő  3  napon  belül.  A
2021-es  jelű  űrlap,  az  egyedek  tenyészetből  való  kikerülésének
bejelentésére  szolgál,  ha  nem  áll  rendelkezésre  a  marhalevél
ellenőrző,  ill.  kikerülés-bejelentő  szelvénye   (pl.  mert  a  szelvény
elveszett),  a  kapcsolattartó      bizonyos  esetekben  a  járási
főállatorvos, vagy az állattenyésztési főfelügyelő ellenjegyzésével az
egyed  kikerülését  ezen  az  űrlapon  jelentheti  be.  A  kikerülés
bejelentésnek  tartalmaznia  kell  a  járási  főállatorvos  ellenjegyzését,
vagy különösen az alábbi esetekben:
– ha nem áll rendelkezésre marhalevél.

Ügymenet
1. A kérelem vizsgálata.
2. Szükség szerint helyszíni szemle megtartása.
3. Igazolás kiadása.

Ügytípushoz 
kapcsolódó 
jogszabályok 
jegyzéke

 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet a tartási helyek, a tenyésze-
tek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilván-
tartási rendszeréről.

 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet a szarvasmarha-fajok egyedei-
nek jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosí-
tási Rendszeréről.



 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági fel-
ügyeletéről.

 Az általános közigazgatási rendtartásról  szóló 2016. évi  CL.
törvény alapján. 

   Jogszabálykereső  

Ügyintézéshez 
használt, letölthető 
nyomtatványok

 2021.  sz.  Egyed  kikerülésének  bejelentése,  érvénytelenítése,
módosítása lap 
(www.enar.hu)

Időpontfoglalás nincs

Igénybe vehető 
elektronikus 
programok elérése

http://portal.nebih.gov.hu/allattartas-es-allattenyesztes-ugyintezes
Amennyiben nem szükséges hatósági jóváhagyás. 

Ha szükséges, akkor csak papír alapú bejelentés lehetséges.

Tájékoztatás az 
ügyfelet megillető 
jogokról és 
kötelezettségekről

Az ügyfél kérelmével a tárgyában hozott döntés véglegessé válásáig
rendelkezhet. Ha a kérelem melléklete nem tartalmazza a jogszabály
által  előírt  további  követelményt,  akkor  az  ügyfél  a  kérelmét
visszavonhatja. Ha az előírt követelmény teljesítése nem lehetséges
a  hiánypótlásra  a  hatóság  által  előírt  időpontig,  akkor  kérheti  az
eljárás szüneteltetését.

Az  ügyfél  az  eljárás  bármely  szakaszában  és  annak  befejezését
követően  is  betekinthet  az  eljárás  során  keletkezett  iratba.  Az
iratbetekintés  során  az  arra  jogosult  másolatot,  kivonatot  készíthet
vagy – kormányrendeletben meghatározott költségtérítés ellenében –
másolatot kérhet, amelyet a hatóság kérelemre hitelesít.

http://portal.nebih.gov.hu/allattartas-es-allattenyesztes-ugyintezes
http://www.njt.hu/
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