
 

Állattartás, Állatvédelem, Élelmiszer és takarmányelőállítás, Állategészségügy, 
Állattenyésztés, Borászat 

 
Állattartással kapcsolatos állatvédelmi bejelentés  
 
Az ügy rövid leírása  
Élelmiszer termelés céljából, kedvtelésből tartott, kóbor állatok, állatkerti, fogságban tartott vadállatok, 
kísérleti, tudományos célból tartott, munkavégzésre használt állatok tartásával kapcsolatos 
bejelentések során a kijelölt hatóság kivizsgálja az esetet.  
Panaszt vagy közérdekű bejelentést bárki írásban vagy szóban tehet. A panaszos illetve a bejelentő 
számára automatikusan ügyféli jogállást nem jelent.  
Állategészségügyi veszélyeztetés esetében a névtelen bejelentés kivizsgálásától nem lehet 
eltekinteni. A bejelentő tehát személyes adatait nem köteles közölni. Olyan mértékű adatszolgáltatás 
szükséges, hogy az adott ügy kivizsgálásához szükséges alapvető információkat tartalmazza.  
Állatvédelmi hatóságként a Kormány az Ávt. 45/A. §-ában foglaltak tekintetében a jegyzőt, a járási 
hivatalt, valamint a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalt és az élelmiszerlánc-biztonsági és 
állategészségügyi feladatkörében eljáró megyei kormányhivatalt jelöli ki. Néhány esetben 
környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség jár el.  
Milyen költségei vannak az eljárásnak?  
A panasz és a közérdekű bejelentés elbírálására irányuló eljárás tárgyánál fogva illetékmentes eljárás.  
A kérelem benyújtásának módja:  
e-mail cím: elelmiszerlanc@tolna.gov.hu  
levelezési cím: 7100 Szekszárd, Tormay Béla u. 18. Postafiók: 105. 
hivatali kapu: rövid név:TOLNAEBAI / KRID:109900177  
e papír felületen történő címzés: címzett: Tolna Megyei Kormányhivatal; ügytípus: Élelmiszerlánc-
biztonsági feladatok; témacsoport: Kormányhivatali ügyek 
Eljáró szervezeti egység:  
Tolna Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály  
Ügyfélfogadási idő: Hétfő, Kedd, Szerda, Csütörtök: 8.00-16.30  
Péntek: 8.00-14.00  
Vonatkozó jogszabályok  
1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és kíméletéről (Ávt.)  
383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 
kijelöléséről  
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012.(II.29.) Korm. rendelet  
A panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. Törvény  
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 3. pont 
 

Az állattartás bejelentése (TIR/ENAR-ral kapcsolatos feladatok), állatszállítás  

 
Az ügy rövid leírása  
Azonosítás: A gazdasági haszonállatokat tartó tenyészeteknek és tartási helyeknek azonosító 
számmal kell rendelkeznie. Lóféléket, szarvasmarhaféléket, sertést, juhot, kecskét egyedi 
azonosítással is el kell látni. A nyilvántartást Magyarországon a TIR és ENAR rendszer látja el. 
Minden állatmozgást be kell jelenteni az ENAR-ba. A szállítás megkezdése előtt hatósági (export 
szállítás) vagy szolgáltató (belföldi szállítás) állatorvos megvizsgálja a származási hely 
állatállományát, a szállítandó állatokat, a szállítóeszközt, igazolja az állat állat-egészségügyi 
forgalomképességét és kiállítja a szállításhoz szükséges okiratot. Mentességi igazolás kiállítása az 
állatállományról betegségek, fertőzések vonatkozásában támogatások igénybevételéhez, élelmiszer 
előállítás engedélyezéséhez.  
Az áruk nemzetközi kereskedelméhez szükséges állat-egészségügyi bizonyítvány egyéb okirat 
kiállítása.  
Állatszállítás esetén milyen adatokat kell megadni?  
Tulajdonos neve, címe, telefon száma, tenyészetkód, tartási hely azonosító, egyedi jelölésű állatok 
esetén állat azonosító, termék azonosító  
Milyen költségei vannak az eljárásnak?  
Nincs.  



 

A kérelem benyújtásának módja:  
e-mail cím: elelmiszerlanc@tolna.gov.hu  
levelezési cím: 7100 Szekszárd, Tormay Béla u. 18. Postafiók: 105. 
hivatali kapu: rövid név:TOLNAEBAI / KRID:109900177  
e papír felületen történő címzés: címzett: Tolna Megyei Kormányhivatal; ügytípus: Élelmiszerlánc-
biztonsági feladatok; témacsoport: Kormányhivatali ügyek 
Eljáró szervezeti egység:  
Tolna Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály  
Ügyfélfogadási idő: Hétfő, Kedd, Szerda, Csütörtök: 8.00-16.30  
Péntek: 8.00-14.00  
Vonatkozó jogszabályok:  
A szarvasmarha-fajok egyedeinek jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási 
Rendszeréről szóló 99/2002. (XI. 5.) FVM rend  
A lófélék egyedeinek azonosításáról szóló 110/2013. (IV.19.) Korm. rendelet,  
A sertések jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 83/2015.  
(XII. 16.) FM rendelet  
A juh- és kecskefélék egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 
182/2009.(XII.30.) FVM rendelet  
A Baromfi Információs Rendszer létrehozásáról és működtetésének rendjéről szóló 120/2007.(X.18.) 
FVM rendelet,  
Az egyes élő állatok és termékek Európai Unión belüli kereskedelmével kapcsolatos 
állategészségügyi és állattenyésztési ellenőrzésekről szóló 54/2004. (IV. 24.) FVM rendelet  
Az élő állatok belföldi szállításának állat-egészségügyi szabályairól szóló 87/2012. (VIII. 27.) VM 
rendelet,  
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági 
szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak 
mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM  
rendelet  
Nyomtatványok:  https://portal.nebih.gov.hu/enar  
2150 – Tenyészet bejelentő lap 
https://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/1147015/2150_v3.5.pdf/48db687d-a532-fefa-173f-
77e3ce9ab859?t=1584954479635 
 
2151  Tenyészet módosító lap 
https://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/1147015/2151_v3.6.pdf/da8cd093-6653-5cc6-8165-
96e2902ce6fa?t=1584954479783 
 
2152 – Tartási hely bejelentő lap 
https://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/1147015/2152.pdf/600f5d15-2319-7483-4123-
e3776c1cf42f 
 
2153 – Tartási hely módosító lap 
https://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/1147015/2153.pdf/f1602d20-bbac-1d6d-05c5-
c44d73cda2b7 
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Engedélyköteles élelmiszer előállító tevékenység (állati eredetű  
élelmiszer) engedélyezése, takarmányipari vállalkozás engedélyezése vagy 
bejelentése iránti kérelem 
 
Az ügy rövid leírása  
Az állati eredetű terméket, takarmányt előállító élelmiszer-vállalkozások működéséhez az 
élelmiszerlánc-felügyeleti szerv engedélye szükséges. A működési engedélyt az illetékes megyei 
kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági főosztálya adja ki az ügyfél kérelmére. Előzetes helyszíni 
szemle szükséges.  
Először ideiglenes működési engedély kerül kiadásra, a végleges működési engedély kiadásának 
feltétele az üzem működés közbeni ismételt szemléje. Az ideiglenes működési engedéllyel 3 hónapig 
működhet az üzem, ez egyszer meghosszabbítható további három hónapra, de ha ezek után nem 
felel meg az üzem, újra kell indítani az eljárást. Az ideiglenes engedély kiadásának az az oka, hogy 
bizonyos előírásoknak való megfelelést csak üzemelés közben lehet ellenőrizni (pl. HACCP-rendszer, 
önellenőrző laboratóriumi vizsgálatok), és végleges működési engedély csak valamennyi előírásnak 
való megfelelés esetén adható ki. Ideiglenes működési engedély kiadható, ha a létesítmény megfelel 
a berendezésekre vonatkozó és infrastrukturális követelményeknek. Ideiglenes működési engedély 
birtokában az előállított termékek szabadon forgalmazhatók az engedélyben szereplő időpontig.  
Takarmányelőállító üzem engedélyezésének feltétele az előzetes szemle és a próbagyártás, amely 
során az üzemekre vonatkozó dokumentációs rendszer, a technológia működésének ellenőrzése, 
előállított takarmány homogenitásának és átszennyeződésének vizsgálata történik. Az üzem az 
engedélyt megkapja, ha a próbagyártás során vett takarmányminta laboratóriumi vizsgálatának 
eredményei megfelelőek, valamint az üzem működése, dokumentációs rendszerei, nyilvántartásai 
jogszabályban foglalt követelményeknek megfelelnek.  
Az Európai Unió valamennyi tagállama nyilvános listát vezet az engedélyköteles létesítményekről, ami 
az Internetről elérhető. Az engedélyszámot a NÉBIH adja ki (takarmányvállalkozók esetén a 
főosztály), és a NÉBIH is vezeti az engedélyezett létesítmények listáját. Ez az engedély szám 
feltüntetésre kerül a működési engedélyben, és az üzemnek a címkén is meg kell jelentetnie.  
Milyen adatokat kell megadni élelmiszer előállító létesítmény engedélyezéséhez?  
Az engedélyköteles élelmiszer előállító létesítményre vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell, vagy 
ahhoz csatolni kell:  
a) a vállalkozó vagy vállalkozás nevét vagy cégnevét,  
b) természetes személy esetén a születési helyet és időt,  
c) cég esetében adószámot,  
d) lakhely (székhely) címét,  
e) telephely címét,  
f) elérhetőséget,  
g) az engedélyköteles létesítmény tevékenységének meghatározását,  
h) szakképesítéshez kötött tevékenység esetén az előírt képesítés igazolását.  
i) technológiai leírást és folyamatábrát  
j) technológiai elrendezési rajzot  
k) anyagmozgatási és személyi forgalmi tervet  
l) épületgépészet szerelvényezési, fűtési, szellőzési, világítási, hűtési terveket  
m) gyártástechnológia szerinti gépjegyzéket  
n) közmű nyilatkozatokat  
o) melléktermék és hulladékkezelési és ártalmatlanítási tervet  
p) ivóvíz minőségét tanúsító 30 napnál nem régebbi vízvizsgálati eredményt.  
Milyen adatokat kell megadni takarmányvállalkozási létesítmények engedélyezéséhez / 
nyilvántartásba vételéhez?  
Az előállítással is foglalkozó létesítményei engedélyezéséhez, illetve bejelentéséhez benyújtandó 
adatok a 65/2012. (VII. 4.) VM rendelet 5. mellékletében, 
 a forgalmazással foglalkozó takarmány-vállalkozások létesítményeinek, illetve forgalmazói 
tevékenységének engedélyezéséhez benyújtandó adatok a 65/2012. (VII. 4.) VM rendelet 6. 
mellékletében,  
a tárolók, szállítók bejelentésekor a benyújtandó adatok a 65/2012. (VII. 4.) VM rendelet 9. 
mellékletében vannak felsorolva.  
Milyen költségei vannak az eljárásnak?  
igazgatási szolgáltatási díjmentes, eljárási illetékmentes  
A kérelem benyújtásának módja:  
e-mail cím: elelmiszerlanc@tolna.gov.hu  



 

levelezési cím: 7100 Szekszárd, Tormay Béla u. 18. Postafiók: 105. 
hivatali kapu: rövid név:TOLNAEBAI / KRID:109900177  
e papír felületen történő címzés: címzett: Tolna Megyei Kormányhivatal; ügytípus: Élelmiszerlánc-
biztonsági feladatok; témacsoport: Kormányhivatali ügyek 
Eljáró szervezeti egység:  
Tolna Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály  
Ügyfélfogadási idő: Hétfő, Kedd, Szerda, Csütörtök: 8.00-16.30  
Péntek: 8.00-14.00  
Vonatkozó jogszabályok  
A 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 
szervek kijelöléséről,  
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény,  
Az élelmiszer-higiéniáról szóló 852/2004/EK rendelet,  
Az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról szóló 853/2004/EK 
rendelet;  
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/625 rendelete (2017. március 15.) az élelmiszer- és 
takarmányjog, valamint az állategészségügyi és állatjóléti szabályok, a növényegészségügyi 
szabályok, és a növényvédő szerekre vonatkozó szabályok alkalmazásának biztosítása céljából 
végzett hatósági ellenőrzésekről és más hatósági tevékenységekről, továbbá a 999/2001/EK, a 
396/2005/EK, az 1069/2009/EK, az 1107/2009/EK, az 1151/2012/EU, a 652/2014/EU, az (EU) 
2016/429 és az (EU) 2016/2031 európai parlamenti és tanácsi rendelet, az 1/2005/EK és az 
1099/2009/EK tanácsi rendelet, valamint a 98/58/EK, az 1999/74/EK, a 2007/43/EK, a 2008/119/EK 
és a 2008/120/EK tanácsi irányelv módosításáról, és a 854/2004/EK és a 882/2004/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet, a 89/608/EGK, a 89/662/EGK, a 90/425/EGK, a 91/496/EGK, a 
96/23/EK, a 96/93/EK és a 97/78/EK tanácsi irányelv és a 92/438/EGK tanácsi határozat hatályon 
kívül helyezéséről (a hatósági ellenőrzésekről szóló rendelet)EGT-vonatkozású szöveg. 
A Bizottság (EU) 2019/627 végrehajtási rendelete (2019. március 15.) az emberi fogyasztásra szánt 
állati eredetű termékeken az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban 
végzendő hatósági ellenőrzésekre vonatkozó egységes gyakorlati rendelkezések megállapításáról és 
a 2074/2005/EK bizottsági rendeletnek a hatósági ellenőrzések tekintetében történő módosításáról 
Az élelmiszerek forgalomba hozatalának, valamint előállításának engedélyezéséről, illetve 
bejelentéséről szóló 57/2010. (V. 7.) FVM rendelete,  
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény,  
A 852/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint a csírákat termelő létesítmények 
engedélyezéséről szóló 210/2013/EU rendelet,  
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági 
szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak 
mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM 
rendelet,  
65/2012. (VII. 4.) VM rendelet a takarmányok előállításának, forgalomba hozatalának és 
felhasználásának egyes szabályairól. 

  



 

Az állat-egészségügyi szolgáltató létesítmények, egyes állategészségügyi felügyelet 
alatt álló létesítmények és szolgáltatók  
(gyepmesteri telep, ebrendészeti telep, kereskedői telep, gyűjtőállomás, állatrakodó, 
etető-itató állomás, pihentető állomás, engedélyköteles állati eredetű melléktermék 
kezelését, feldolgozását, hulladékként történő ártalmatlanítását végző vállalkozás, 
állatszállítók, állatkereskedők, állati eredetű melléktermék szállítók)  
engedélyezése és/vagy nyilvántartásba vétele  
 
Az ügy rövid leírása  
Az állat-egészségügyi szolgáltató létesítmények, egyes állategészségügyi felügyelet alatt álló 
létesítmények és szolgáltatók működéséhez az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv engedélye szükséges. 
A működési engedélyt az illetékes megyei kormányhivatal élelmiszerlánc felügyeleti szerve adja ki az 
ügyfél kérelmére. Előzetes helyszíni szemle szükséges.  
Az Európai Unió valamennyi tagállama nyilvános listát vezet az engedélyköteles létesítményekről, ami 
az Internetről elérhető. Az engedélyszámot a NÉBIH vagy a kormányhivatal adja ki. Ez az engedély 
szám feltüntetésre kerül a működési engedélyben.  
Milyen adatokat kell megadni?  
Az engedélyköteles előállító létesítményre vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell, vagy ahhoz 
csatolni kell:  

állalkozás nevét vagy cégnevét,  

 

 

 

 

 

 

kképesítéshez kötött tevékenység esetén az előírt képesítés igazolását.  

 
 
Milyen költségei vannak az eljárásnak?  
igazgatási szolgáltatási díjmentes, eljárási illetékmentes  
A kérelem benyújtásának módja:  
e-mail cím: elelmiszerlanc@tolna.gov.hu  
levelezési cím: 7100 Szekszárd, Tormay Béla u. 18 Postafiók: 105. 
hivatali kapu: rövid név:TOLNAEBAI / KRID:109900177  
e papír felületen történő címzés: címzett: Tolna Megyei Kormányhivatal; ügytípus: Élelmiszerlánc-
biztonsági feladatok; témacsoport: Kormányhivatali ügyek 
Eljáró szervezeti egység:  
Tolna Megyei Agrárügyi Főosztály  
Ügyfélfogadási idő: Hétfő, Kedd, Szerda, Csütörtök: 8.00-16.30  
Péntek: 8.00-14.00 
Vonatkozó jogszabályok  
A 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 
szervek kijelöléséről,  
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény,  
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény,  
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági 
szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak 
mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM 
rendelet,  
A nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi 
szabályok megállapításáról szóló 45/2012. (V. 8.) VM rendelet,  
Az Európai Parlament és a Tanács 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),  
A Bizottság 142/2011/EU Rendelete (2011. február 25.) 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,  
Az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V. 28.) FM rendelet, 
 
 

Állattenyésztéssel kapcsolatos ügyek 
 

Bejelentés köteles tevékenységek (korábban engedélyköteles objektumok) 
 
Mesterséges termékenyítő állomás 
Embrió átültető állomás 
Spermatároló központ 
Hal-és baromfikeltető állomás 
Méhanyanevelő telep 
 
Már nem kell engedélyezni ezeket a létesítményeket. Új tevékenység bejelentése, vagy bejelentett 
adatokban történt változás bejelentése esetén a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és 
folytatásának általános szabályairól szóló 2009 évi LXXVI tv. 21-24 §-a szerint,8 napon belül igazolást 
kell kiállítani és ezt megküldeni a NÉBIH-nek. 
 
Milyen adatokat kell megadni a bejelentésben?  
https://portal.nebih.gov.hu/ugyintezes/allat/nyomtatvanyok 
Tenyésztési Hatósági Osztály nyomtatványai-Bejelentő lap 
A bejelentésnek tartalmaznia kell, vagy ahhoz csatolni kell:  

 
rációs számot 

 

 

 

 

 

 

eszközök,tipusát,db számát 

 

 

 

 

.  

Mellékletek 

 személyi és műszaki feltételek fennállását igazoló iratok (mest. term. áll., embrióátültető, 
spermatároló központ) 

 a tenyésztőszervezettel kötött együttműködési szerződés (mest. term. áll., embrióátültető) 

 a tenyésztőszervezet igazolása arról, hogy a szaporítóanyag-előállítás céljából olyan 
apaállatokat tart, amelyek ivadékvizsgálati programban vesznek vagy vettek részt, kivéve, ha 
az ivadékvizsgálati kötelezettség alól az adott fajta tenyésztőszervezetének javaslata alapján - 
összhangban a tenyésztési programjával - a miniszter eltérést engedélyezett (mest. term. áll.) 

 hatósági állatorvosi igazolás arról, hogy az apaállat állománya rendelkezik mesterséges 
termékenyítési engedéllyel, és állategészségügyi szempontból megfelel a jogszabályi 
előírásoknak (mest. term. áll.) 

 igazolás arról, hogy állatorvos alkalmazásával vagy igénybevételével biztosítja az apaállat-
állomány folyamatos állategészségügyi szakmai felügyeletét (mest. term. áll.) 

 

A kérelem benyújtásának módja:  
e-mail cím: elelmiszerlanc@tolna.gov.hu  
levelezési cím: 7100 Szekszárd, Tormay Béla u. 18.  
hivatali kapu: rövid név:TOLNAEBAI / KRID:109900177  
e papír címzett: TMKH  
Eljáró szervezeti egység:  
Tolna Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály  

https://portal.nebih.gov.hu/ugyintezes/allat/nyomtatvanyok


 

Ügyfélfogadási idő: Hétfő, Kedd, Szerda, Csütörtök: 8.00-16.30  
Péntek: 8.00-14.00  
Vonatkozó jogszabályok:  
 
A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 
2.) Korm. rendelet . 
 
 652/2014/EU rendelet, a 89/608/EGK és a 90/425/EGK tanácsi irányelv módosításáról, valamint az 
állattenyésztés tárgyában hozott egyes jogi aktusok módosításáról és hatályon kívül helyezéséről 
szóló 2016/1012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet („Állattenyésztési rendelet”, az 
állattenyésztés szabályozásához szükséges törvényi szintű rendelkezésekről szóló 2019. évi LVI. 
törvény, az állattenyésztésről szóló 188/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet, az állattenyésztés részletes 
szabályairól szóló 45/2019. (IX. 25.) AM rendelet.  
 
A szarvasmarha-fajok egyedeinek jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási 
Rendszeréről szóló 99/2002. (XI. 5.) FVM rend  
A lófélék egyedeinek azonosításáról szóló 110/2013. (IV.19.) Korm. rendelet,  
A sertések jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 83/2015.  
(XII. 16.) FM rendelet  
A juh- és kecskefélék egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 
182/2009.(XII.30.) FVM rendelet  
A Baromfi Információs Rendszer létrehozásáról és működtetésének rendjéről szóló 120/2007.(X.18.) 
FVM rendelet,  
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági 
szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak 
mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM  
rendelet  
A tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási 
rendszeréről, a119/2007. (X. 18.) FVM rendelet (TIR rendelet) 
 

BEJELENTÉSKÖTELES TEVÉKENYSÉGEK 
 

A mesterséges termékenyítő állomás, embrióátültető állomás, spermatároló központ baromfi-és 

halkeltető állomás, valamint a méhanyanevelő telepek üzemeltetése a 188/2019. (VII. 30.) Korm. 

rendelet 58. §-a szerint bejelentés köteles tevékenység. Az üzemeltetés feltételrendszerét a 

45/2019. (IX. 25.) AM rendelet mellékletei tartalmazzák.  

A bejelentést a Nébih által rendszeresített és honlapján közzétett formanyomtatványon a 

kormányhivatalhoz kell megtenni. A bejelentésre a 188/2019. (VII. 30.) Korm. rendeletet valamint a 

szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi 

LXXVI. törvény (Szolgáltatási tv.) rendelkezéseit kell alkalmazni.  

A szolgáltató a bejelentésben foglalt adatokban vagy a működése valamely feltételében történő 

történt változást, illetve a szolgáltatás megszüntetését 8 napon belül köteles bejelenteni a 

kormányhivatalnak.  

A bejelentett művi szaporító létesítmények és spermatároló központok jegyzékét és 

nyilvántartásbavételi számát a Nébih honlapján közzéteszi.  

Az üzemeltetés megkezdését megelőző ellenőrzés 

A bejelentést követően, de még a bejelentett tevékenység megkezdésének tervezett időpontja 

előtt a kormányhivatal helyszíni hatósági ellenőrzés keretében ellenőrzi a kialakítás, 

felszereltség és üzemeltetési feltételek állategészségügyi jogszabályoknak való megfelelését.  

A hatósági ellenőrzésről jegyzőkönyv készül, ebben kell rögzíteni a hatósági ellenőrzésen 

részt vevő személyek nyilatkozatait, valamint a tényállás tisztázásával összefüggő 
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ténymegállapításokat. Az esetlegesen tapasztalt hiányok pótlására vonatkozó felhívást 

végzés formájában jegyzőkönyvbe kell foglalni. 

Bejelentett létesítmények üzemelés közben történő éves ellenőrzése 

A bejelentett mesterséges termékenyítő, embrióátültető állomások, spermatároló központok 

baromfi-és halkeltető állomások, valamint a méhanyanevelő telepek tenyésztési hatósági 

ellenőrzését évente legalább egy alkalommal el kell végezni. A mesterséges állomások 

felülvizsgálata során az állattenyésztési jogszabályokban előírt feltételek teljesülésének 

ellenőrzésével együtt elvégezhető az állategészségügyi hatósággal közösen végzett 

állategészségügyi célú felülvizsgálat is. 

 
Borászattal kapcsolatos ügyek 

Az ügy rövid leírása  

Az engedélyezés feltételeit a borászati üzemek működésének engedélyezéséről, valamint a 

tevékenységükre vonatkozó higiéniai szabályokról szóló 25/2010. (III. 19.) FVM rendelet tartalmazza:  

A működési engedélyt a borászati hatóságtól a NÉBIH honlapról letölthető 5050. számú nyomtatvány 

benyújtásával kell kérelmezni a rendeletben meghatározott dokumentumok csatolásával. A hatóság a 

becsatolt dokumentumok felülvizsgálatát követően helyszíni szemlét végez. A feltételek megléte 

esetén a működési engedélyt határozatlan időre, térítésmentesen adja ki.  

Az engedély tartalmazza a borászati egység regisztrációs számát, mely nélkül a helyileg illetékes 

hegyközség nem tud kiadni szőlő-, és bor-származási bizonyítványt, a NÉBIH Borászati és Alkoholos 

Italok Igazgatósága pedig bortétel forgalomba-hozatali engedélyt.  

Amennyiben az adatok megváltoznak (pl üzemeltetőváltás, telephely vagy székhely címének 

változása, tevékenység megszüntetése, kiszerelési tevékenységgel bővítés), a hatósághoz azt be kell 

jelenteni az 5050. számú nyomtatványon, a korábban kiadott engedélyek másolatának csatolásával.  

Milyen adatokat kell megadni borászati egység engedélyezéséhez?  
A kérelem űrlapja (5050 kódszámú) az alábbi helyen érhető el:  
https://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/21368/5050_v1.13%5b1%5d.pdf/a11d852b-106b-4a88-
a2c2-43d1502b5eb2  

Ezen felül kérjük, hogy a „Megjegyzés” rovatban tüntesse fel a gazdasági aktaszámát (GA-szám), és 
adószámát, valamint a borászati tevékenységért felelős személy nevét. 

 Milyen iratokat kell csatolni borászati egység engedélyezéséhez ?  

Az engedély iránti kérelemhez csatolni kell:  

a) a borászati üzem feletti rendelkezési jogáról igazolást (tulajdoni lap másolat), valamint azt, hogy az 

ingatlan tulajdonosa a borászati üzem létesítéséről nyilatkozott ha a kérelmező nem az ingatlan 

tulajdonosa, 

b) a felhasznált víz minőségének az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 

201/2001. (X. 25.) Korm. rendeletben foglaltaknak való megfelelését, ha a kérelmező nem a helyi 

ivóvíz szolgáltató által szolgáltatott vizet használ kiszerelés során,  

c) azt, hogy a kiszerelési tevékenységet végző borászati üzem, valamint a nem kisüzemi 

bortermelőként előállítást végző borászati üzem elkészítette  

ca) a technológiai folyamatábrát,  

cb) a technológiai elrendezési rajzot,  

cc) az anyagmozgatási és személyforgalmi tervet,  

cd) a műszaki-technológiai leírást,  

ce) a gyártástechnológia szerinti gépjegyzéket,  

cf) a tisztítási, takarítási utasítást,  

cg) a hulladékkezelési utasítást,  

ch) a személyi higiéniai utasítást,  

d) kisüzemi bortermelő – borászati terméket legalább 100 hl/év mennyiségben előállító – borászati 

üzeme esetén, hogy elkészítette az egyszerűsített személyi higiéniai utasítást,  

http://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/21368/5050_v1.13%5B1%5D.pdf/a11d852b-106b-4a88-a2c2-43d1502b5eb2
http://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/21368/5050_v1.13%5B1%5D.pdf/a11d852b-106b-4a88-a2c2-43d1502b5eb2
https://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/21368/5050_v1.13%5b1%5d.pdf/a11d852b-106b-4a88-a2c2-43d1502b5eb2
https://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/21368/5050_v1.13%5b1%5d.pdf/a11d852b-106b-4a88-a2c2-43d1502b5eb2


 

e) a helyszínrajz elkészítését,  

f) a szennyvíz jogszabály szerinti elhelyezését. 

Ha a megrendelőnek van az Élelmiszerlánc-biztonsági rendszerben nyilvántartott (NÉBIH) 

partnerazonosítója és/vagy az MVH által kiadott ügyfél regisztrációs száma, akkor azt a megfelelő 

rovatban jelezni kell, ellenkező esetben ki kell tölteni egy „T1-Partner bejelentő” bizonylatot és a 

„Partner bejelentő lap csatolva” mezőt be kell jelölni.  

T1 partner-bejelentő űrlapja innen letölthető:  

https://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/30252/T1_Partner_bejelento_NEBIH.pdf/6d70e24a-

3bd4-4fad-955f-0f2b9a715e40  

Milyen költségei vannak az eljárásnak?  
az engedélyezési eljárás díjmentes  

A kérelem benyújtásának módja:  
e-mail cím: elelmiszerlanc@tolna.gov.hu  
levelezési cím: 7100 Szekszárd, Tormay Béla u. 18. Postafiók: 105. 
hivatali kapu: rövid név:TOLNAEBAI / KRID:109900177  
e papír címzett: TMKH  

Eljáró szervezeti egység:  
Tolna Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály  

Ügyfélfogadási idő: Hétfő, Kedd, Szerda, Csütörtök: 8.00-16.30  
Péntek: 8.00-14.00  

Vonatkozó jogszabályok  

A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004.évi XVIII. törvény  
A borászati üzemek működésének engedélyezéséről, valamint a tevékenységükre vonatkozó higiéniai 
szabályokról szóló 25/2010. (III. 19.) FVM rendelet 

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

kijelöléséről,  

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény,  

Az élelmiszer-higiéniáról szóló 852/2004/EK rendelet,  

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

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági 

szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak 

mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM 

rendelet 

 

https://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/30252/T1_Partner_bejelento_NEBIH.pdf/6d70e24a-3bd4-4fad-955f-0f2b9a715e40
https://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/30252/T1_Partner_bejelento_NEBIH.pdf/6d70e24a-3bd4-4fad-955f-0f2b9a715e40
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=83613.255087

