
 

Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály 
8200 Veszprém, Vörösmarty tér 9. 

telefon: 88/577-010, fax: 88/550-825, e-mail: vemkh.foldhivatal@veszprem.gov.hu 

Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági és 

Állategészségügyi Osztály 

Tevékenységre vonatkozó adatok hatósági ügyek, ügyleírások 

 

Ügytípus megnevezése: engedélyköteles élelmiszer-előállítók engedélyezése 

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: Veszprém Megyei Kormányhivatal 

Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi 

Osztály 

Illetékességi területe: Veszprém megye területe 

 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:  

Kérelem a tevékenység engedélyezéséhez 

Mellékletként csatolni kell a 57/2010. (V.7.) FVM rendelet 1. melléklet A rész szerinti 

dokumentációt 

Eljárási igazgatási szolgáltatási díj összege: Az eljárás díjmentes 

 

Ügyintézés határideje: legfeljebb 60 nap 

 

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

57/2010. (V.7.) FVM rendelet az élelmiszerek forgalomba hozatalának, valamint előállításának 

engedélyezéséről, illetve bejelentéséről 

47/2011. (V. 31.) VM rendelet az élelmiszer-vállalkozás működéséhez szükséges 

szakképesítés meghatározásáról 

2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 

852/2004/EK rendelet az élelmiszer-higéniáról 

853/2004/EK rendelet az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak 

megállapításáról 

854/2004/EK rendelet az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek hatósági 

ellenőrzésének megszervezésére vonatkozó különleges szabályok megállapításáról 

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 

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

szervek kijelöléséről  

http://portal.nebih.gov.hu/-/elelmiszer-jogszabalyok-jegyzeke 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/AUTO/?uri=celex:32004R0853
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/AUTO/?uri=celex:32004R0853
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/AUTO/?uri=celex:32004R0854
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/AUTO/?uri=celex:32004R0854
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/AUTO/?uri=celex:32004R0854
http://portal.nebih.gov.hu/-/elelmiszer-jogszabalyok-jegyzeke


2 
 

Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály 
8200 Veszprém, Vörösmarty tér 9. 

telefon: 88/577-010, fax: 88/550-825, e-mail: vemkh.foldhivatal@veszprem.gov.hu 
 

Ügytípus megnevezése: takarmány-előállító üzem engedélyezése, nyilvántartásba vétele 

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: Veszprém Megyei Kormányhivatal 

Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi 

Osztály 

Illetékességi területe: Veszprém megye területe 

 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:  

Kérelem a tevékenység engedélyezéséhez, nyilvántartásba vételére 

Mellékletként csatolni kell a 65/2012. (VII.4.) VM rendelet 5. melléklet szerinti dokumentációt 

 

Eljárási igazgatási szolgáltatási díj összege: Az eljárás díjmentes 

 

Ügyintézés határideje: legfeljebb 60 nap 

 

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

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

felhasználásának egyes szabályairól 

183/2005/EK rendelet a takarmányhigiénia követelményeinek meghatározásáról 

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 

2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 

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

szervek kijelöléséről  

http://portal.nebih.gov.hu/-/takarmany-jogszabalyok-jegyzeke 

http://portal.nebih.gov.hu/-/takarmany-jogszabalyok-jegyzeke
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Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály 
8200 Veszprém, Vörösmarty tér 9. 

telefon: 88/577-010, fax: 88/550-825, e-mail: vemkh.foldhivatal@veszprem.gov.hu 
 

Ügytípus megnevezése: takarmány-forgalmazó üzem engedélyezése, nyilvántartásba vétele 

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: Veszprém Megyei Kormányhivatal 

Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi 

Osztály 

Illetékességi területe: Veszprém megye területe 

 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:  

Kérelem a tevékenység engedélyezéséhez, nyilvántartásba vételére 

Mellékletként csatolni kell a 65/2012. (VII.4.) VM rendelet 6. melléklet szerinti dokumentációt 

 

Eljárási igazgatási szolgáltatási díj összege: Az eljárás díjmentes 

 

Ügyintézés határideje: legfeljebb 60 nap 

 

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

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

felhasználásának egyes szabályairól 

183/2005/EK rendelet a takarmányhigiénia követelményeinek meghatározásáról 

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 

2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 

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

szervek kijelöléséről  

http://portal.nebih.gov.hu/-/takarmany-jogszabalyok-jegyzeke 

http://portal.nebih.gov.hu/-/takarmany-jogszabalyok-jegyzeke
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Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály 
8200 Veszprém, Vörösmarty tér 9. 

telefon: 88/577-010, fax: 88/550-825, e-mail: vemkh.foldhivatal@veszprem.gov.hu 
 

Ügytípus megnevezése: önálló tenyészet engedélyezése 

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: Veszprém Megyei Kormányhivatal 

Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi 

Osztály 

Illetékességi területe: Veszprém megye területe 

 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:  

Kérelem a tevékenység engedélyezéséhez 

 

Eljárási igazgatási szolgáltatási díj összege: Az eljárás díjmentes 

 

Ügyintézés határideje: legfeljebb 60 nap 

 

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

119/2007. (X. 18.) FVM rendelet a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos 

egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről 

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 

2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 

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

szervek kijelöléséről  
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Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály 
8200 Veszprém, Vörösmarty tér 9. 

telefon: 88/577-010, fax: 88/550-825, e-mail: vemkh.foldhivatal@veszprem.gov.hu 
 

Ügytípus megnevezése: gyepmesteri telep, ebrendészeti telep, állatrakodó, gyűjtőállomás, 

kereskedői telep, etető-itató állomás, pihentetőállomás engedélyezése 

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: Veszprém Megyei Kormányhivatal 

Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi 

Osztály 

Illetékességi területe: Veszprém megye területe 

 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:  

Kérelem a tevékenység engedélyezéséhez 

 

Eljárási igazgatási szolgáltatási díj összege: Az eljárás díjmentes 

 

Ügyintézés határideje: legfeljebb 60 nap 

 

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 

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

szervek kijelöléséről  
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Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály 
8200 Veszprém, Vörösmarty tér 9. 

telefon: 88/577-010, fax: 88/550-825, e-mail: vemkh.foldhivatal@veszprem.gov.hu 
 

Ügytípus megnevezése: nem állami laboratórium engedélyezése és a nem állami üzemi 

laboratóriumok nyilvántartásba vétele 

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: Veszprém Megyei Kormányhivatal 

Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi 

Osztály 

Illetékességi területe: Veszprém megye területe 

 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:  

Kérelem a tevékenység engedélyezéséhez 

 

Eljárási igazgatási szolgáltatási díj összege: Az eljárás díjmentes 

 

Ügyintézés határideje: legfeljebb 60 nap 

 

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 

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

szervek kijelöléséről  
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Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály 
8200 Veszprém, Vörösmarty tér 9. 

telefon: 88/577-010, fax: 88/550-825, e-mail: vemkh.foldhivatal@veszprem.gov.hu 
 

Ügytípus megnevezése: állatkísérleti hely, ill. állatkísérlet engedélyezése 

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: Veszprém Megyei Kormányhivatal 

Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi 

Osztály 

Illetékességi területe: Veszprém megye területe 

 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:  

Kérelem a tevékenység engedélyezéséhez 

 

Nyomtatványok elérhetősége: 

http://portal.nebih.gov.hu/web/guest/ugyintezes/allat/nyomtatvanyok 

 

Eljárási igazgatási szolgáltatási díj összege: Az eljárás díjmentes 

 

Ügyintézés határideje: legfeljebb 60 nap 

 

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

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

2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 

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

szervek kijelöléséről  

http://portal.nebih.gov.hu/web/guest/ugyintezes/allat/nyomtatvanyok
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Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály 
8200 Veszprém, Vörösmarty tér 9. 

telefon: 88/577-010, fax: 88/550-825, e-mail: vemkh.foldhivatal@veszprem.gov.hu 
 

Ügytípus megnevezése: állatgyógyászati készítmények nagykereskedelmi forgalmazásának 

engedélyezése 

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: Veszprém Megyei Kormányhivatal 

Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi 

Osztály 

Illetékességi területe: Veszprém megye területe 

 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:  

Kérelem a tevékenység engedélyezéséhez 

 

Nyomtatványok elérhetősége: 

http://portal.nebih.gov.hu/web/guest/ugyintezes/allat/nyomtatvanyok 

 

Eljárási igazgatási szolgáltatási díj összege: Az eljárás díjmentes 

 

Ügyintézés határideje: legfeljebb 60 nap 

 

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

128/2009. (X.6.) FVM az állatgyógyászati termékekről 

2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 

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

szervek kijelöléséről  

http://portal.nebih.gov.hu/web/guest/ugyintezes/allat/nyomtatvanyok
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Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály 
8200 Veszprém, Vörösmarty tér 9. 

telefon: 88/577-010, fax: 88/550-825, e-mail: vemkh.foldhivatal@veszprem.gov.hu 
 

Ügytípus megnevezése: víziállat tenyésztő vállalkozás engedélyezése 

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: Veszprém Megyei Kormányhivatal 

Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi 

Osztály 

Illetékességi területe: Veszprém megye területe 

 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:  

Kérelem a tevékenység engedélyezéséhez 

 

Eljárási igazgatási szolgáltatási díj összege: Az eljárás díjmentes 

 

Ügyintézés határideje: legfeljebb 60 nap 

 

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

127/2008. (IX. 29.) FVM rendelet a tenyésztett víziállatokra és az azokból származó termékekre 

vonatkozó állat-egészségügyi követelményekről és a víziállatokban előforduló egyes 

betegségek megelőzéséről és az azok elleni védekezésről 

2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 

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

szervek kijelöléséről  
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Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály 
8200 Veszprém, Vörösmarty tér 9. 

telefon: 88/577-010, fax: 88/550-825, e-mail: vemkh.foldhivatal@veszprem.gov.hu 
 

Ügytípus megnevezése: állatszállítói engedély kiadása 

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: Veszprém Megyei Kormányhivatal 

Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi 

Osztály 

Illetékességi területe: Veszprém megye területe 

 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:  

Kérelem a tevékenység engedélyezéséhez 

 

Eljárási igazgatási szolgáltatási díj összege: Az eljárás díjmentes 

 

Ügyintézés határideje: legfeljebb 60 nap 

 

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

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

valamint a 64/432/EGK és a 93/119/EK irányelv és a 1255/97/EK rendelete módosításáról 

2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 

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

szervek kijelöléséről  
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Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály 
8200 Veszprém, Vörösmarty tér 9. 

telefon: 88/577-010, fax: 88/550-825, e-mail: vemkh.foldhivatal@veszprem.gov.hu 
 

Ügytípus megnevezése: Állati eredetű melléktermék különböző célú felhasználásának, 

kezelésnek, tárolásának engedélyezése 

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: Veszprém Megyei Kormányhivatal 

Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi 

Osztály 

Illetékességi területe: Veszprém megye területe 

 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:  

Kérelem a tevékenység engedélyezéséhez 

 

Eljárási igazgatási szolgáltatási díj összege: Az eljárás díjmentes 

 

Ügyintézés határideje: legfeljebb 60 nap 

 

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

1069/2009/EK rendelete a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre és a belőlük 

származó termékekre vonatkozó egészségügyi szabályok megállapításáról és az 1774/2002/EK 

rendelet hatályon kívül helyezéséről (állati melléktermékekre vonatkozó rendelet) 

142/2011/EU rendelet 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, valamint a 97/78/EK tanácsi irányelvnek 

az egyes minták és tételek határon történő állat-egészségügyi ellenőrzése alóli, az irányelv 

szerinti mentesítése tekintetében történő végrehajtásáról 

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

vonatkozó állategészségügyi szabályok megállapításáról 

2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 

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

szervek kijelöléséről  

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/AUTO/?uri=celex:32009R1069
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/AUTO/?uri=celex:32009R1069
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/AUTO/?uri=celex:32009R1069
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/AUTO/?uri=celex:32009R1069

