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Ügyintézéshez 
szükséges 
dokumentumok

Kérelem tartalmi elemei:

1. A 74/2003. (VII. 1.) FVM rendelethez kiadott 1. számú 
Nyilvántartásba vételi adatlapban szereplő adatok.

Becsatolandó irat:

- A nyilvántartásba vételi adatlap két példányban.

Ügyintézés illetéke, 
igazgatási szolgáltatási
díj

Az eljárás illeték- és díjmentes.

Ügyintézési határidő 60 nap.

Eljárást megindító irat 
(kérelem) 
benyújtásának módja

Postai úton, elektronikus úton, vagy az illetékes Járási Hivatal 
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztályán 
személyesen, vagy meghatalmazott képviselő által.

Alapvető eljárási 
szabályok, ügymenetre
vonatkozó tájékoztatás

 

Az 50db-nál több tojótyúkot tartó telepek, illetve a legfeljebb 50 db 
tojótyúkot tartó és a termelési régión kívüli piacra vagy felvásárlásra
tojást termelő, az országos adatbázisban nyilvántartott árutojást 
termelő telepek tojásjelöléséhez szükséges regisztrációs számot 
kell kérniük az illetékes járási hivataltól.

A regisztrációs szám képzéséhez szükséges adatokat a 
kérelemként becsatolandó Nyilvántartásba vételi adatlap 
tartalmazza. Ennek helyességét az illetékes hatósági állatorvos 
helyszíni vizsgálat során ellenőrzi, majd aláírásával igazolja. A 
járási hivatal megfelelőség esetén a tojás jelöléséhez szükséges 
nyilvántartási számot bejegyzi, és erről határozatot hoz. A még nem
jogerős határozatban foglalt döntés ellen a határozatban 
részletezett tájékoztatás szerint fellebbezés nyújtható be.
Ügymenet

1. A kérelem vizsgálata.
2. A hatósági állatorvos helyszíni vizsgálat során ellenőrzi az 

adatlapban foglaltakat.
3. A tényállás tisztázása esetleges hiánypótlás.
4. A nyilvántartási szám kiadása, határozathozatal.
5. A becsatolt hatósági állatorvos által hitelesített 

Nyilvántartásba vételi adatlap visszajuttatása.



Ügytípushoz 
kapcsolódó 
jogszabályok jegyzéke

 74/2003. (VII. 1.) FVM rendelet a tojótyúk tartó telepek 
nyilvántartásba vételének szabályairól.

 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet a tartási helyek, a 
tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok 
országos nyilvántartási rendszeréről.

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

Jogszabálykereső

Ügyintézéshez 
használt, letölthető 
nyomtatványok

Tojótyúk tartó telepek nyilvántartásba vételi adatalap

Időpontfoglalás

 
nincs 

Igénybe vehető 
elektronikus 
programok elérése

nincs.
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