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PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
VÁCI JÁRÁSI HIVATAL
JÁRÁSI ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI ÉS ÉLELMISZER–ELLENŐRZŐ HIVATALA
A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII.
törvény alapján 2013. január 1. napjától megalakult a Pest Megyei Kormányhivatal Váci Járási Hivatala,
melynek egyik szakigazgatási szerve a Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-Ellenőrző Hivatal.
Illetékességi területe 3 járási területre, összesen 39 településre terjed ki.
A Váci Járás: Acsa, Csörög, Csővár, Galgagyörk, Kisnémedi, Kosd, Őrbottyán, Penc, Püspökhatvan,
Püspökszilágy, Rád, Sződ, Sződliget, Vác, Vácduka, Váchartyán, Váckisújfalu, Vácrátót,
a Dunakeszi Járás: Csomád, Dunakeszi, Fót, Göd,
a Szobi Járás: Bernecebaráti, Ipolydamásd, Ipolytölgyes, Kemence, Kismaros, Kóspallag, Letkés,
Márianosztra, Nagybörzsöny, Nagymaros, Perőcsény, Szob, Szokolya, Tésa, Vámosmikola, Verőce,
Zebegény települések.
Elérhetőségek:
Cím:
Telefon:
Fax:
E-mail:

2600 Vác, Káptalan u. 1 – 3.
06/27/502-676, 06/20/556-6411
06/27/502-675
vac-kerulet@nebih.gov.hu
Ügyfélfogadás:
Hétfő
08:00 – 12:00
Szerda
08:00 – 12:00
Péntek
08:00 – 12:00

A hivatal hatáskörébe tartozik állategészségügyi és járványügyi területen:
állattartó telepek szakhatósági véleményezése, állatvédelmi és járványvédelmi ellenőrzése;
állatszállító járművek, állati melléktermék szállítók-, feldolgozók engedélyezése, ellenőrzése;
takarmány-előállítók-, forgalmazók-, szállítók engedélyezése, ellenőrzése;
állatorvosi rendelők, magán állatorvosok, gyógyszerforgalmazók ellenőrzése;
baromfivágóhidak, emlősvágóhíd, vadfeldolgozó húsvizsgálata;
vadbegyűjtők engedélyezése, ellenőrzése;
igazolások kiállítása méhek vándorlása esetén, méz eladásához felvásárló részére;
méhcsaládok vizsgálata méhegészségügyi felelősök közreműködésével, nyúlós költésrothadásjárvány elfojtás, égetés;
kistermelői élelmiszer- előállítás engedélyezése, ellenőrzése, igazolások kiadása;
64-es szerinti regisztrációk ellenőrzése, húsboltok ellenőrzése, engedélyezési eljárásban való
részvétel;
élelmiszer és élőállat exportok bonyolítása, igazolások kiadása;
importáru vizsgálata;
panaszbejelentések kivizsgálása (elsősorban állati eredetű termékek és állattartási ügyek
kapcsán, embert mart ebek megfigyelése;
monitoring mintavételezés (élelmiszer, takarmány);
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KM (központilag kijelölt gazdaságokban a Kölcsönös Megfelelés vizsgálat
jogszabályoknak megfelelően), ellenőrzések elvégzése;
ENAR ellenőrzések elvégzése;
rendezvények, kiállítások, vásárok szakhatósági véleményezése, ellenőrzése;
hatósági bizonyítványok kiadása pályázatokhoz, támogatások igényléséhez;
állattartók tájékoztatása jogszabályi kötelezettségekről, ezek változásairól.

uniós

Élelmiszer-biztonsági, élelmiszerhigiéniai területen:
valamennyi élelmiszer-forgalmazással foglakozó egység engedélyezési eljárásában való
részvétel;
ellenőrzési terv szerint kijelölt élelmiszer-forgalmazók, illetve élelmiszer-előállítók
ellenőrzése;
külön engedélyköteles élelmiszer-forgalmazók ellenőrzése, engedélyezése;
üzemi-, intézményi-, központi konyhák engedélyezése, ellenőrzése;
alkalmi rendezvények, kitelepülések ellenőrzése;
élelmiszer-eredetű megbetegedések kivizsgálása;
panaszbejelentések kivizsgálása;
nyomon követési vizsgálatok végzése;
monitoring mintavételezés.

Falugazdász területen:
őstermelői igazolvány kiállításával kapcsolatos feladatkörök;
a nemzeti támogatási rendszer működtetésével összefüggő feladatok elvégzése;
tájékoztatás a gazdálkodók felé a mezőgazdaságot érintő kormányzati döntésekről,
támogatáshoz jutás elősegítése;
mezőgazdasági termelők által igénybevett agrártámogatások szakszerű, rendeltetésnek
megfelelő felhasználásának figyelemmel kísérése.

A falugazdászok elérhetősége:
Váci Járási Hivatal Székhelyén:

Március 15. tér 11. szám fsz. 13-14-es iroda.

Telefon:

06/27/317-944, 06/27/513-400/530-as mellék.
Ügyfélfogadás:
Hétfő
14:00 – 18:00
Szerda
09:00 – 12:00
Péntek
09:00 – 12:00

Vác, 2013. augusztus 21.
dr. Maruszki Gábor s.k.
járási hivatalvezető
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