TÁJÉKOZTATÓ
a veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az
ellenőrzött bejelentés megtételéről
2020. május 18. napjától a veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az
ellenőrzött bejelentésről szóló 191/2020. (V. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.
rendelet) alapján az egyébként engedélyköteles tevékenységek a veszélyhelyzet ideje alatt a
tevékenység ellenőrzött bejelentését követően engedélyezési eljárás lefolytatása nélkül
végezhetőek.
A Korm. rendelet hatálya nem terjed ki:
- azokra az ügyekre, amelyekben a kérelmezett jog Magyarország nemzetközi jogi
kötelezettségei, valamint az Európai Unió kötelező jogi aktusai alapján kizárólag engedéllyel
gyakorolható,
- a hatósági bizonyítvánnyal, igazolvánnyal és nyilvántartással összefüggő ügyekre,
- azokra az ügyekre, amelyekben jogszabály hatósági szerződés kötését teszi lehetővé vagy
kötelezővé,
- azokra az ügyekre, amelyekben jogosultság mértékének meghatározása szükséges, oly
módon, hogy az ügy érdemében a hatóság mérlegelési jogkörrel rendelkezik,
- a Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott ügyekre.
Az engedélyköteles tevékenység végzésére irányuló bejelentés kizárólag elektronikus úton
tehető meg, az alábbi formákban:
 ügyfélkapun keresztül,
 elektronikus űrlapon (kizárólag ebben a formában, ha jogszabály a kérelem
benyújtására e formátumot írja elő),
 általános célú elektronikus kérelem űrlapon,
 az
Agrárminisztérium
által
kizárólag
az
erre a
célra
biztosított
ellenorzottbejelentes@am.gov.hu e-mail címen.
A beérkező bejelentés átvételéről az Agrárminisztérium az ügyfél részére automatikus
elektronikus visszaigazolást küld.
A bejelentésnek tartalmaznia kell minden olyan adatot, amit az engedélykérelem kapcsán az
adott jogszabály előír és csatolni kell hozzá az engedélykérelem jogszabály által előírt
mellékleteit is. Ez alól kivételt képeznek azok a dokumentumok, amelyek beszerzése a
veszélyhelyzet körülményei miatt az ügyfélre nézve aránytalan terhet ró. A nem mellékelt
dokumentumok tartalmáról a bejelentésben kell nyilatkozni, egyidejűleg előadva a
dokumentumok beszerzését akadályozó körülményeket is.
A bejelentésért az engedélyezés, valamint a kapcsolódó szakhatósági eljárások illetékének
vagy igazgatási szolgáltatási díjának 50 %-át kell leróni, vagy megfizetni.
Az Agrárminisztérium a bejelentéstől számított nyolc napon belül - elektronikus úton, szóban,
vagy telefonon - értesítést küld a bejelentőnek. Szakhatóság közreműködése esetén az
értesítés tizenkét napon belül kerül megküldésre. A tevékenységet - ha a végzésére vonatkozó

jogszabályi feltételek egyébként fennállnak - az értesítés közlését követően lehet megkezdeni
és az engedélyre vonatkozó hatályossági időtartam alatt lehet folytatni.
Az Agrárminisztérium a tevékenység megkezdését az értesítésre irányadó fenti határidőn
belül - a Korm. rendeletben meghatározott okból - végzéssel megtilthatja és annak közlését
követően lefolytatja az engedélyezési eljárást.
A tevékenység megkezdhető akkor is, ha az Agrárminisztérium az értesítésre irányadó fenti
határidőn belül a bejelentőnek nem küld értesítést, illetve őt szóban vagy telefonon sem
értesíti. ( Ez a szabály természetesen a Korm. rendelet hatálya alá nem tartozó ügyekre nem
vonatkozik, illetve csak a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságnál, a Korm.
rendeletben előírt módon megtett bejelentésekre érvényes. A szabályszerű bejelentés
megtörténtét az automatikus visszaigazolással lehet igazolni.)
A bejelentés alapján végzett tevékenységeket az Agrárminisztérium munkatársai
(szakhatósági közreműködés esetén a szakhatóság is) fokozottan ellenőrzik.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az ellenőrzésről az ügyfél értesítése mellőzhető, továbbá
kérelemre történő ellenőrzésnek nincs helye.

