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Zala Megyei Kormányhivatal Keszthelyi Járási Hivatala Élelmiszerlánc-biztonsági és 
Állategészségügyi Osztály 

 

 

 

Ügytípus megnevezése: ÉLŐÁLLAT SZÁLLÍTÓ JÁRMŰ ENGEDÉLYEZÉSE. 
 
Ügytípus rövid leírása: 
Élőállat szállítás a járási élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi osztály által engedélyezett 
járművel végezhető, kivéve: a mezőgazdasági termelők által, mezőgazdasági járművek vagy saját 

tulajdonban lévő szállítóeszközök használatával végzett, a földrajzi sajátosságok miatt bizonyos állatfajták 
esetében indokolt, szezonális vándorlegeltetés céljából történő szállítás; a mezőgazdasági termelők által, 
saját tulajdonban lévő szállítóeszközzel végzett, saját tulajdonban lévő állatok 50 km-nél kisebb távolságra 
történő szállítása; az állatok nem gazdasági tevékenységgel összefüggő szállítására, illetve az állatorvos 
szakvéleménye alapján történő, közvetlenül az állatorvosi rendelőkbe vagy állatklinikákra, illetve onnan való 
szállítása. 
 
Jogosultak köre: 
Egyéni vállalkozók, társas vállalkozások. 

 

Szükséges iratok: 
Engedélykérelem, valamint a jármű forgalmi engedélye. 

 

Eljárási költségek:  
Illeték- és igazgatási szolgáltatási díj mentes. 

 

Alapvető eljárási szabályok: 
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 
(KET) szerint. 

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja, helye: 
Személyesen vagy postai úton a Keszthelyi Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és 
Állategészségügyi Osztály 8360 Keszthely, Kossuth L u. 42. részére. 
 
Ügyintézési határidő: 21 nap, fellebbezési határidő: 15 nap. 

 

Ügyfelet megillető jogok, ügyfelet terhelő kötelezettségek: KET 1-8. § szerint. 

 

Ügymenetre vonatkozó tájékoztatás, letölthető formanyomtatványok: 
Zala Megyei Kormányhivatal honlapja, valamint személyesen: Keszthelyi Járási Hivatal 
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály 8360 Keszthely, Kossuth L u. 42. 

 

Kapcsolódó jogszabályok: 
41/1997. (V. 28.) FM rendelet az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról 
 

A Tanács 1/2005/EK rendelete 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 

  



Ügytípus megnevezése: ÁLLATI EREDETŰ HULLADÉKOT SZÁLLÍTÓ JÁRMŰ 
ENGEDÉLYEZÉSE. 

 

Ügytípus rövid leírása: 
Állati eredetű hulladék szállítása a járási élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi osztály által 

engedélyezett járművel végezhető. 

 

Jogosultak köre: 
Egyéni vállalkozók, társas vállalkozások. 

 

Szükséges iratok: 
Engedélykérelem, valamint a jármű forgalmi engedélye. 

 

Eljárási költségek:  
Illeték- és igazgatási szolgáltatási díj mentes. 

 

Alapvető eljárási szabályok: 
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 
szerint. 

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja, helye: 
Személyesen vagy postai úton a Keszthelyi Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és 
Állategészségügyi Osztály 8360 Keszthely, Kossuth L u. 42. részére. 
 
Ügyintézési határidő: 21 nap, fellebbezési határidő: 15 nap. 
 

Ügyfelet megillető jogok, ügyfelet terhelő kötelezettségek: KET 1-8. § szerint. 

 
Ügymenetre vonatkozó tájékoztatás, letölthető formanyomtatványok: 
Zala Megyei Kormányhivatal honlapja, valamint személyesen: Keszthelyi Járási Hivatal 
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály 8360 Keszthely, Kossuth L u. 42. 

 

Kapcsolódó jogszabályok: 

 
Az Európai Parlament és a Tanács 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 szóló 1069/2009/EK rendelete 
 
A Bizottság a 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 szóló  142/2011. EU rendelete 
 
A nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi 
szabályok megállapításáról szóló 45/2012. (V. 8.) VM rendelet 
  



Ügytípus megnevezése: KÜLÖN ENGEDÉLY KÖTELES ÉLELMISZEREK FORGALMAZÁSÁNAK 
ENGEDÉLYEZÉSE. 

 

Ügytípus rövid leírása: 
 
Bizonyos élelmiszerek csak az ún. "Külön engedély" birtokában forgalmazhatók. 

Ezek: 

 Meleg, hideg étel termékkörön belül az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. 
évi XLVI. törvény Mellékletének 71. pontjában meghatározott vendéglátó-ipari termék, az italok 
kivételével  

 Cukrászati készítmény, édesipari termék termékkörön belül azon hűtést igénylő cukrászati 
készítmények, amelyek forgalomba hozatala az előállítás helyén, illetve házhoz szállítással 
történik, a végső fogyasztó részére 

 Hús- és hentesáru termékkörön belül friss hús  

 Hal termékkörön belül friss halászati termék, az élő hal kivételével  

 Tej, tejtermék termékkörön belül nyerstej, valamint hűtést igénylő tej és tejtermék  

 Egyéb élelmiszer termékkörön belül békacomb, élő kagyló, élő tüskésbőrű, tengeri csiga  

 

Jogosultak köre: 
Egyéni vállalkozók, társas vállalkozások, amennyiben megfelelnek a kereskedelmi tevékenység 
gyakorlásához szükséges szakképesítési előírásoknak. 

 

Szükséges iratok: 
Külön engedély iránti kérelem 
Nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetén az üzlet használatára vonatkozó okirat 
Haszonélvezet esetén a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat  
Közös tulajdonban álló üzlet esetén, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a 

tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat  

Mozgóbolt esetén a működési terület és az útvonal jegyzéke  
Üzleten kívüli kereskedés illetve csomagküldő kereskedelem esetében a működési terület, valamint a 

működési területével érintett települések jegyzéke  

Vállalkozói igazolvány vagy cégkivonat ( aláírási címpéldány)  
Képviseleti eljárás esetén írásbeli meghatalmazás  
 
Üzletben történő forgalomba hozatal esetén a külön engedély iránti kérelemhez csatolni 

kell: 

közmű nyilatkozatokat 

technológiai leírást és elrendezési rajzot 
anyagmozgatási, személyforgalmi és göngyölegtárolási  

tervezett alkalmazotti létszámot 
szakképesítéshez kötött tevékenység esetén az előírt képesítés igazolását 

tisztítási, mosogatási, takarítási utasítást 

melléktermék és a hulladékkezelési és ártalmatlanítási tervet 
ivóvíz megfelelőségét tanúsító, 30 napnál nem régebbi vízvizsgálati eredményt 
vendéglátó létesítmény esetében nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a létesítményben 

szándékoznak- e előkészítetlen lőtt vadat feldolgozni 

 

Mozgóboltban vagy közterületen történő forgalomba hozatal estén a kérelemhez csatolni 

kell:  

az ivóvízellátás, szennyvízelvezetés, illetve elhelyezés, energiaellátás leírását technológiai 

leírást, mely tartalmazza az árusító helyeket, árusítási módot és a telephelyet a 

kézmosási,WC-használatilehetőség ismertetését 

a mosogatási, takarítási, fertőtlenítési utasítást 

hulladékszállítás, elhelyezés leírását 

szakképesítéshez kötött tevékenység esetén az előírt képesítés igazolását 



Eljárási költségek:  
Illeték- és igazgatási szolgáltatási díj mentes. 

 

Alapvető eljárási szabályok: 
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 
(KET) szerint. 

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja, helye: 
Személyesen vagy postai úton a Keszthelyi Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és 
Állategészségügyi Osztály 8360 Keszthely, Kossuth L u. 42. részére. 
 
Ügyintézési határidő: 21 nap, fellebbezési határidő: 15 nap. 

 

Ügyfelet megillető jogok, ügyfelet terhelő kötelezettségek: KET 1-8. § szerint. 

 

Ügymenetre vonatkozó tájékoztatás, letölthető formanyomtatványok: 
Zala Megyei Kormányhivatal honlapja, valamint személyesen: Keszthelyi Járási Hivatal 
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály 8360 Keszthely, Kossuth L u. 42. 

 

Kapcsolódó jogszabályok: 
Az élelmiszerek forgalomba hozatalának, valamint előállításának engedélyezéséről illetve 

bejelentéséről szóló 57/2010. (V. 7.) FVM rendelet 

 

21/2010. (V. 14.) NFGM rendelet az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához 

szükséges képesítésekről 

 

  



Ügytípus megnevezése: RENDEZVÉNYEK BEJELENTÉSE 

 

Ügytípus rövid leírása: 
 
Az olyan rendezvényt, amely során élelmiszer-vállalkozói tevékenység (is) történik, annak szervezője, 

szervezője a rendezvény kezdete előtt legalább 5 munkanappal köteles bejelenteni a Keszthelyi 

Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya részére. 

 

Szükséges iratok: 
 
Rendezvény bejelentése nyomtatvány 

 
Eljárási költségek:  
Illeték- és igazgatási szolgáltatási díj mentes. 

 

Alapvető eljárási szabályok: 
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 
(KET) szerint. 

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja, helye: 
Személyesen vagy postai úton a Keszthelyi Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és 
Állategészségügyi Osztály 8360 Keszthely, Kossuth L u. 42. részére. 
 
Ügyintézési határidő: 5 nap. 

 

Ügyfelet megillető jogok, ügyfelet terhelő kötelezettségek: KET 1-8. § szerint. 

 

Ügymenetre vonatkozó tájékoztatás, letölthető formanyomtatványok: 
Zala Megyei Kormányhivatal honlapja, valamint személyesen: Keszthelyi Járási Hivatal 
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály 8360 Keszthely, Kossuth L u. 42. 

 

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

engedélyezéséről, illetve bejelentéséről 

 

21/2010. (V. 14.) NFGM rendelet az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához 

szükséges képesítésekről 

  



Ügytípus megnevezése: NEM ENGEDÉLY KÖTELES ÉLELMISZER ELŐÁLLÍTÓ LÉTESÍTMÉNY 
NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELE 

 

Ügytípus rövid leírása: 
 
Az olyan élelmiszer előállító létesítmények aesetén, amelyek nem tartoznak az Európai Parlament és 
a Tanács az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról szóló 
853/2004/EK (2004. április 29.) rendelete hatálya alá, tevékenységük megkezdése előtt az üzemeltető 
működtetési szándékát köteles bejelenteni az üzem telephelye szerint illetékes Élelmiszerlánc-
biztonsági és Állategészségügyi Osztálynak. 

 

Jogosultak köre: 
Egyéni vállalkozók, társas vállalkozások 
 
Szükséges iratok: 
Bejelentő formanyomtatvány. A nem engedélyköteles előállító vagy gyártó létesítményre vonatkozó 

bejelentésnek tartalmaznia kell: 

a vállalkozó vagy vállalkozás nevét vagy cégnevét, 
természetes személy esetén a születési helyet és időt, 
cég esetében adószámot, 
lakhely (székhely) címét, 
a telephely címét, 
az elérhetőséget, 
a vállalkozás tevékenységét, 
szakképesítéshez kötött tevékenység esetén az előírt képesítés igazolását. 
 

Eljárási költségek:  
Illeték- és igazgatási szolgáltatási díj mentes. 

 

Alapvető eljárási szabályok: 
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 
(KET) szerint. 

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja, helye: 
Személyesen vagy postai úton a Keszthelyi Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és 
Állategészségügyi Osztály 8360 Keszthely, Kossuth L u. 42. részére. 
 
Ügyintézési határidő: 21 nap, fellebbezési határidő: 15 nap. 

 

Ügyfelet megillető jogok, ügyfelet terhelő kötelezettségek: KET 1-8. § szerint. 

 

Ügymenetre vonatkozó tájékoztatás, letölthető formanyomtatványok: 
Zala Megyei Kormányhivatal honlapja, valamint személyesen: Keszthelyi Járási Hivatal 
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály 8360 Keszthely, Kossuth L u. 42. 
 
Kapcsolódó jogszabályok: 
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 23. § (2) bekezdésében 
foglaltak és az élelmiszerek forgalomba hozatalának, valamint előállításának engedélyezéséről, illetve 
bejelentéséről szóló 57/2010. (V. 7.) FVM rendelete 9. § (1) bekezdése 
 
Az élelmiszer-vállalkozás működéséhez szükséges szakképesítés meghatározásáról szóló 47/2011. 
(V. 31.) VM rendelet 

  



Ügytípus megnevezése: MAGYARORSZÁGI ELSŐ BETÁROLÁSI HELY NYILVÁNTARTÁSBA 
VÉTELE 
 
Ügytípus rövid leírása: 
 
Amennyiben az élelmiszeripari vállalkozó/vállalkozás Magyarország területére külföldről kíván 
élelmiszert behozni forgalmazás vagy feldolgozás céljából, a tevékenység megkezdése előtt köteles 
bejelenteni a betárolás helye szerint illetékes Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi 
Osztálynak. 
 
Jogosultak köre: 
Egyéni vállalkozók, társas vállalkozások 
 
Szükséges iratok: 
Bejelentő formanyomtatvány.  
 
Eljárási költségek:  
Illeték- és igazgatási szolgáltatási díj mentes. 

 

Alapvető eljárási szabályok: 
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 
(KET) szerint. 

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja, helye: 
Személyesen vagy postai úton a Keszthelyi Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és 
Állategészségügyi Osztály 8360 Keszthely, Kossuth L u. 42. részére. 
 
Ügyintézési határidő: 21 nap, fellebbezési határidő: 15 nap. 

 

Ügyfelet megillető jogok, ügyfelet terhelő kötelezettségek: KET 1-8. § szerint. 

 

Ügymenetre vonatkozó tájékoztatás, letölthető formanyomtatványok: 
Zala Megyei Kormányhivatal honlapja, valamint személyesen: Keszthelyi Járási Hivatal 
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály 8360 Keszthely, Kossuth L u. 42. 
 
Kapcsolódó jogszabályok: 
Az élelmiszer-előállítással és -forgalmazással kapcsolatos adatszolgáltatásról és 
nyomonkövethetőségről szóló 3/2010. (VII. 5.) VM rendelet 
 
 

  



Ügytípus megnevezése: KISTERMELŐ NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELE 
Ügytípus rövid leírása:  
 
Azok a természetes személyek amelyek kistermelői tevékenység keretein belül élemiszer-termelői,  

-előállítói és -értékesítési tevékenységet kívánnak folytatni, ezen szándékukat kötelesek bejelenteni a 

telephely szerint illetékes Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztálynak. Állati eredetű 

élelmiszert előállító kistermelő a nyilvántartásba vételkor kapott hatósági állatorvosi igazolás 

érvényességét évente köteles meghosszabbítani. 

 

Jogosultak köre: 
Természetes személyek 
 
Szükséges iratok: 
 
Bejelentő formanyomtatvány.  
 
Eljárási költségek:  
Illeték- és igazgatási szolgáltatási díj mentes. 

 

Alapvető eljárási szabályok: 
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 
(KET) szerint. 

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja, helye: 
Személyesen vagy postai úton a Keszthelyi Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és 
Állategészségügyi Osztály 8360 Keszthely, Kossuth L u. 42. részére. 
 
Ügyintézési határidő: 21 nap, fellebbezési határidő: 15 nap. 

 

Ügyfelet megillető jogok, ügyfelet terhelő kötelezettségek: KET 1-8. § szerint. 

 

Ügymenetre vonatkozó tájékoztatás, letölthető formanyomtatványok: 
Zala Megyei Kormányhivatal honlapja, valamint személyesen: Keszthelyi Járási Hivatal 
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály 8360 Keszthely, Kossuth L u. 42. 
 
Kapcsolódó jogszabályok: 
A kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés feltételeiről szóló 52/2010. 
(IV. 30.) FVM rendelet 
 

  



Ügytípus megnevezése: TOJÓTYÚK TELEPEK NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELE 
 
Ügytípus rövid leírása: 
 
Azok az 50 tojótyúknál kistermelők, egyéni vállalkozók és vállalkozások, amelyek 50 

tojótyúknál nagyobb létszámú állományt tartanak étkezési tojás termelése céljából, 

ezen szándékukat kötelesek bejelenteni a telephely szerint illetékes Élelmiszerlánc-

biztonsági és Állategészségügyi Osztálynak. 

 

Jogosultak köre: 
kistermelők, egyéni és társas és vállalkozások 

 

Szükséges iratok: 
 
Nyilvántartásba vételi adatlap (74/2003. (VII. 1.) FVM rendelet 1. sz. melléklete) 
 
Eljárási költségek:  
Illeték- és igazgatási szolgáltatási díj mentes. 

 

Alapvető eljárási szabályok: 
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 
(KET) szerint. 

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja, helye: 
Személyesen vagy postai úton a Keszthelyi Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és 
Állategészségügyi Osztály 8360 Keszthely, Kossuth L u. 42. részére. 
 
Ügyintézési határidő: 21 nap, fellebbezési határidő: 15 nap. 

 

Ügyfelet megillető jogok, ügyfelet terhelő kötelezettségek: KET 1-8-§ szerint. 

 

Ügymenetre vonatkozó tájékoztatás, letölthető formanyomtatványok: 
Zala Megyei Kormányhivatal honlapja, valamint személyesen: Keszthelyi Járási Hivatal 
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály 8360 Keszthely, Kossuth L u. 42. 
 
Kapcsolódó jogszabály: 
 

A tojótyúktartó telepek nyilvántartásba vételének szabályairól szóló 74/2003. (VII. 1.) FVM rendelet 


