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1. Élelmiszer- és takarmányipari létesítmények engedélyezése 
 

Hatáskörrel rendelkező hivatal: Heves Megyei Kormányhivatal (Heves megyére kiterjedő 

illetékességgel). 
 

Eljáró szervezeti egység: Agrárügyi Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi 

Osztály 
 

Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok: Kérelem, Technológiai leírás, HACCP 
 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, határideje):  

Agrárügyi Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály 

(3300 Eger, Szövetkezet utca 4.)  
 

Elektronikus ügyintézés: lehetséges 

 

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: illetékmentes 

 

Az ügymenet leírása: 

A kérelem vizsgálata és a tényállás tisztázását követően a hatóság dönt a kérelemről. 
 

Alapvető eljárási szabályok: az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény  
 

Az ügyintézés határideje: teljes eljárásban 60 nap 
  

Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok: 

- az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény, 

- az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság 

létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002. 

január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, 

- az élelmiszer-higiéniáról szóló, 2004. április 29-i 852/2004/EK európai parlamenti és tanácsi 

rendelet, 

- az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról szóló, 2004. 

április 29-i 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, 

- az élelmiszerek forgalomba hozatalának, valamint előállításának engedélyezéséről, illetve 

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

- az állati eredetű élelmiszerek forgalomba hozatalának és az értékesítés helyén történő 

élelmiszer-előállításnak élelmiszer-higiéniai feltételeiről szóló 64/2007. (VII. 23.) FVM–EüM 

együttes rendelet. 
 

Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye: 

http://portal.nebih.gov.hu/ugyintezes/elelmiszer/nyomtatvanyok 

http://portal.nebih.gov.hu/ugyintezes/elelmiszer/ugyentezes 

http://portal.nebih.gov.hu/adatbazisok-elelmiszer 

http://portal.nebih.gov.hu/gyik/elelmiszer/gyakran-ismetelt-kerdesek/elelmiszerbiztonsag 

http://elelmiszerlanc.kormany.hu/utmutatok-tajekoztatok 
 

Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: nincs 

http://www.njt.hu/
http://portal.nebih.gov.hu/ugyintezes/elelmiszer/nyomtatvanyok
http://portal.nebih.gov.hu/ugyintezes/elelmiszer/ugyentezes
http://portal.nebih.gov.hu/adatbazisok-elelmiszer
http://portal.nebih.gov.hu/gyik/elelmiszer/gyakran-ismetelt-kerdesek/elelmiszerbiztonsag
http://elelmiszerlanc.kormany.hu/utmutatok-tajekoztatok
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2. Élelmiszer- és takarmányipari létesítmények nyilvántartásba 
vétele  
 

Hatáskörrel rendelkező hivatal: Heves Megyei Kormányhivatal (Heves megyére kiterjedő 

illetékességgel). 

 

Eljáró szervezeti egység: Agrárügyi Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi 

Osztály 

 

Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok: Kérelem, Technológiai leírás, HACCP 

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, határideje):  

Agrárügyi Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály 

(3300 Eger, Szövetkezet utca 4.)  
 

Elektronikus ügyintézés: lehetséges 
 

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: illetékmentes 
 

Az ügymenet leírása: A kérelem vizsgálata és a tényállás tisztázását követően a hatóság dönt a 

kérelemről. 

 

Alapvető eljárási szabályok: az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény  
 

Az ügyintézés határideje: 8, illetve teljes eljárásban 60 nap 
 

Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok: 

- az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény, 

- az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság 

létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002. 

január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, 

- az élelmiszer-higiéniáról szóló, 2004. április 29-i 852/2004/EK európai parlamenti és tanácsi 

rendelet, 

- az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról szóló, 2004. 

április 29-i 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, 

- az élelmiszerek forgalomba hozatalának, valamint előállításának engedélyezéséről, illetve 

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

- az állati eredetű élelmiszerek forgalomba hozatalának és az értékesítés helyén történő 

élelmiszer-előállításnak élelmiszer-higiéniai feltételeiről szóló 64/2007. (VII. 23.) FVM–EüM 

együttes rendelet. 
 

Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye: 

http://portal.nebih.gov.hu/ugyintezes/elelmiszer/nyomtatvanyok 

http://portal.nebih.gov.hu/ugyintezes/elelmiszer/ugyentezes 

http://portal.nebih.gov.hu/adatbazisok-elelmiszer 

http://portal.nebih.gov.hu/gyik/elelmiszer/gyakran-ismetelt-kerdesek/elelmiszerbiztonsag 

http://elelmiszerlanc.kormany.hu/utmutatok-tajekoztatok 
 

Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: nincs 

http://www.njt.hu/
http://portal.nebih.gov.hu/ugyintezes/elelmiszer/nyomtatvanyok
http://portal.nebih.gov.hu/ugyintezes/elelmiszer/ugyentezes
http://portal.nebih.gov.hu/adatbazisok-elelmiszer
http://portal.nebih.gov.hu/gyik/elelmiszer/gyakran-ismetelt-kerdesek/elelmiszerbiztonsag
http://elelmiszerlanc.kormany.hu/utmutatok-tajekoztatok
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3. Állatkísérletek engedélyezése  

 

Hatáskörrel rendelkező hivatal: Heves Megyei Kormányhivatal (Heves megyére kiterjedő 

illetékességgel). 

 

Eljáró szervezeti egység: Agrárügyi Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi 

Osztály 

 

Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok: Projektengedélyezés szerinti kérelem 

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, határideje):  

Agrárügyi Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály 

(3300 Eger, Szövetkezet utca 4.)  

 

Elektronikus ügyintézés: lehetséges 

 

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: illetékmentes 

 

Az ügymenet leírása: A kérelem és a benyújtott dokumentumok vizsgálata. A kérelem megküldése 

véleményezésre az Állatkísérleti Tudományos Etikai Tanács részére. A jogszabályoknak megfelelő 

eredmény esetén a működési engedély kiadása. 

 

Alapvető eljárási szabályok: az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény  

 

Az ügyintézés határideje: teljes eljárásban 60 nap 

 

Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok: 

- az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény,  

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

 

Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye: 

http://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/elelmiszer_takarmanybiztonsag/nyomtatvanyok/n

yomtatvanyok.html 

 

Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: nincs 

 

  

http://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/elelmiszer_takarmanybiztonsag/nyomtatvanyok/nyomtatvanyok.html
http://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/elelmiszer_takarmanybiztonsag/nyomtatvanyok/nyomtatvanyok.html
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4. Kísérleti állatot tenyésztésének, szaporításának, beszállításának, 

tartásának engedélyezése  

 

Hatáskörrel rendelkező hivatal: Heves Megyei Kormányhivatal (Heves megyére kiterjedő 

illetékességgel). 

 

Eljáró szervezeti egység: Agrárügyi Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi 

Osztály 

 

Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok: Engedélyezési kérelem 

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, határideje):  

Agrárügyi Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály 

(3300 Eger, Szövetkezet utca 4.)  

 

Elektronikus ügyintézés: lehetséges 

 

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: illetékmentes 

 

Az ügymenet leírása:  

A kérelem vizsgálata és a tényállás tisztázását követően a hatóság dönt a kérelemről. 

 

Alapvető eljárási szabályok: az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény  

 

Az ügyintézés határideje: teljes eljárásban 60 nap 

 

Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok: 

- az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény,  

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

 

Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye: 

http://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/elelmiszer_takarmanybiztonsag/nyomtatvanyok/n

yomtatvanyok.html 

 

Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: nincs  

 

  

http://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/elelmiszer_takarmanybiztonsag/nyomtatvanyok/nyomtatvanyok.html
http://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/elelmiszer_takarmanybiztonsag/nyomtatvanyok/nyomtatvanyok.html
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5. 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. 

 

Hatáskörrel rendelkező hivatal: Heves Megyei Kormányhivatal (Heves megyére kiterjedő 

illetékességgel). 

 

Eljáró szervezeti egység: Agrárügyi Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi 

Osztály 

 

Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok: Engedélyezési kérelem 

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, határideje):  

Agrárügyi Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály 

(3300 Eger, Szövetkezet utca 4.)  

 

Elektronikus ügyintézés: lehetséges 

 

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: illetékmentes 

 

Az ügymenet leírása: 

- Kérelem alaki, formai és tartalmi követelményeinek ellenőrzése 

- Helyszíni szemle 

- Egyéb rendelkezésre álló adatok, információk ellenőrzése 

- Engedély kiadása/Nyilvántartásba vétel 

- Nyilvántartásba rögzítés 

 

Alapvető eljárási szabályok: az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

 

Az ügyintézés határideje: 8, illetve teljes eljárásban 60 nap 

 

Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok: 

- az élelmiszerláncról ás hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény, 

- a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 

383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet, 

- az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V. 28.) FM rendelet, 

- a nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi 

szabályok megállapításáról szóló 45/2012. (V. 8.) VM rendelet, 
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- 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) szóló Európai Parlament és a 

Tanács 1069/2009/EK Rendelete, 

- 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 

 

Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye: 

http://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/elelmiszer_takarmanybiztonsag/

nyomta tvanyok/nyomtatvanyok.html 

 

Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: nincs 

 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/AUTO/?uri=celex:32009R1069
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/AUTO/?uri=celex:32009R1069
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/AUTO/?uri=celex:32009R1069
http://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/elelmiszer_takarmanybiztonsag/nyomta%20tvanyok/nyomtatvanyok.html
http://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/elelmiszer_takarmanybiztonsag/nyomta%20tvanyok/nyomtatvanyok.html
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6. Pénzügyi hozzájárulás iránti kérelmek elbírálása és benyújtása a 

Magyar Államkincstárhoz az egyes állatbetegségek és zoonózisok 

felszámolására, az ellenük való védekezésre és figyelemmel 

kísérésükre irányuló nemzeti programok finanszírozásának 

szabályairól szóló aktuális jogszabály (Salmonella, madárinfluenza, 

klasszikus és afrikai sertéspestis) valamint az egyes 

állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos 

támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 

148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet alapján. 

 

Hatáskörrel rendelkező hivatal: Heves Megyei Kormányhivatal (Heves megyére kiterjedő 

illetékességgel). 

 

Eljáró szervezeti egység: Agrárügyi Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi 

Osztály 

 

Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok:  

Kérelem formanyomtatvány a MÁK Közleménye(i) alapján; nyilatkozat; költséget igazoló bizonylatok 

(számlák), oltóanyag felhasználását igazoló bizonylat; mintaazonosító lap másolatban. 

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, határideje):  

Agrárügyi Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály 

(3300 Eger, Szövetkezet utca 4.) 

 

Elektronikus ügyintézés: lehetséges 

 

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: illetékmentes 

 

Az ügymenet leírása: 

Kérelem alaki, formai és tartalmi követelményeinek ellenőrzése 

A mellékelt számlák, bizonylatok ellenőrzése 

Egyéb rendelkezésre álló adatok, információk ellenőrzése 

Az igazolást követően az igénylés felterjesztése a Magyar Államkincstárhoz 

 

Alapvető eljárási szabályok: az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

 

Az ügyintézés határideje: 8, illetve teljes eljárásban 60 nap 

 

Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok: 

- az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény, 

- a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 

383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet, 

- az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások 

igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet,  
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- az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való védekezésre és 

figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programok …. évi finanszírozásának szabályairól 

szóló adott évben aktuális rendelet. 

 

Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye: 

https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kozlemenyek 

 

Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: nincs 

 

  

https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kozlemenyek
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7. Előzetes szakhatósági állásfoglalás állat-tartó, élelmiszer-, 

takarmány előállító, -forgalmazó, stb. létesítmény építési 

engedélyéhez  

 

Hatáskörrel rendelkező hivatal: Heves Megyei Kormányhivatal (Heves megyére kiterjedő 

illetékességgel). 

 

Eljáró szervezeti egység: Agrárügyi Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi 

Osztály 

 

Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok:  

Kérelem tartalmi elemei:  

1. A kérelmező adatai, székhely, telephely, építkezés helyszíne  

2. a tervezett épületben folytatni kívánt tevékenység(ek) felsorolása  

 

Becsatolandó irat:  

Az élelmiszer-előállító hely rendeltetésű helyiséget tartalmazó építmény építése, illetve ilyen 

rendeltetésű helyiséget tartalmazó bővítése, átalakítása esetén, az építésügyi hatóság engedélyezési 

eljárásában a szakhatósági állásfoglaláshoz szükséges dokumentációnak és tervdokumentációnak 

tartalmaznia kell a következő adatokat:  

a) az élelmiszer-előállító hely tevékenységi körének meghatározását,  

b) technológiai leírást és folyamatábrát,  

c) technológiai elrendezési rajzot,  

d) anyagmozgatási és személyforgalmi tervet,  

e) az épületgépészet szerelvényezési, fűtési, szellőzési, világítási, hűtési terveket,  

f) gyártástechnológia szerinti gépjegyzéket,  

h) melléktermék és a hulladék kezelési és ártalmatlanítási tervét, Az élelmiszer-előállító hely 

rendeltetésű helyiséget tartalmazó építmény építése, illetve ilyen rendeltetésű helyiséget tartalmazó 

építmény bővítése, átalakítása esetén a használatbavételi engedélyezési eljárás során a szakhatósági 

állásfoglalás megadásához mellékelni kell az ivóvíz megfelelő minőségét tanúsító, harminc napnál 

nem régebbi vízvizsgálati eredményt.  

Az élelmiszer-forgalmazó hely rendeltetésű helyiséget tartalmazó építmény építése, illetve ilyen 

rendeltetésű helyiséget tartalmazó bővítése, átalakítása esetén, az építésügyi hatóság engedélyezési 

eljárásában a szakhatósági állásfoglaláshoz szükséges dokumentációnak és tervdokumentációnak 

tartalmaznia kell a következő adatokat:  

- technológiai leírást és elrendezési rajzot,  

- az épületgépészet szerelvényezési, fűtési, szellőzési, világítási, hűtési terveket,  

- anyagmozgatási és személyforgalmi és göngyölegtárolási tervet,  

- az áruszállítás tervezett módját, eszközét,  

- tervezett alkalmazotti létszámot,  

- tisztítási, mosogatási, takarítási utasítást,  

- melléktermék és a hulladék kezelési és ártalmatlanítási tervét,  

Az élelmiszer-forgalmazó hely rendeltetésű helyiséget tartalmazó építmény építése, illetve ilyen 

rendeltetésű helyiséget tartalmazó építmény bővítése, átalakítása esetén a használatbavételi 
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engedélyezési eljárás során a szakhatósági állásfoglalás megadásához mellékelni kell az ivóvíz 

megfelelő minőségét tanúsító, harminc napnál nem régebbi vízvizsgálati eredményt.”  

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, határideje):  

Agrárügyi Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály 

(3300 Eger, Szövetkezet utca 4.) 

 

Elektronikus ügyintézés: lehetséges 

 

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak:  

Ügyfél kérelmére kiadott előzetes szakhatósági állásfoglalás díja: 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 szerint 12.000 

Ft/óra”  

 

Az ügymenet leírása:  

1. A kérelem vizsgálata.  

2. A rendelkezésre álló iratok, jogszabályi előírások alapján szakvélemény kiadása.  

Az építési, összevont építési engedélyezési eljárásban, az engedély hatályának meghosszabbítási, 

használatbavételi, fennmaradási engedélyezési eljárásban állatrakodó, állattartó és forgalmazó 

rendeltetésű építmény, önálló rendeltetési egységet tartalmazó építmény, építményrész esetén, 

bejelentés-köteles élelmiszer előállító létesítmény (beleértve vendéglátás, közétkeztetés); élelmiszer 

forgalmazó illetve tároló; bejelentés-köteles takarmány forgalmazó, tároló esetén a nemzeti és 

közösségi jogi, a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre vonatkozó egészségügyi 

előírásoknak, az állat-egészségügyi szabályoknak és állatjóléti követelményeknek való megfelelés 

vizsgálata  

Az építési, összevont építési engedélyezési eljárásban, az engedély hatályának meghosszabbítási, 

használatbavételi, fennmaradási engedélyezési eljárásban állatklinika, állatkórház, állatorvosi rendelő, 

laboratórium, országos, illetve nemzetközi részvétellel tartott állatkiállítás, állatbemutató, állatverseny, 

állatkert, vadaspark, kegyeleti állattemető hullaégetője, állati tetem-hulladékgyűjtő, gyűjtő- átrakó, 

kezelő és feldolgozó üzem, engedélyköteles élelmiszer előállító és forgalmazó illetve tároló, 

engedélyköteles takarmány előállító, mesterséges megtermékenyítő, embrióátültető, baromfi- és 

halkeltető állomás, méhanya- nevelő rendeltetésű építmény, önálló rendeltetési egységet tartalmazó 

építmény, építményrész esetén a nemzeti és közösségi jogi élelmiszer-higiéniai követelményeknek, 

takarmányhigiéniai és más, a takarmányok előállítására, forgalomba hozatalára és felhasználására 

vonatkozó követelményeknek, a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre vonatkozó 

egészségügyi előírásoknak, az állategészségügyi szabályoknak és az állatjóléti követelményeknek 

való megfelelés vizsgálata. 

 

Alapvető eljárási szabályok: az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény  

 

Az ügyintézés határideje: 8 nap  

 

Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok:  

- az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény, 
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- az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi 

hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet, 

- az élelmiszer-előállítás és forgalomba hozatal egyes élelmiszer-higiéniai feltételeiről és az 

élelmiszerek hatósági ellenőrzéséről szóló 68/2007. (VII. 26.) FVM–EüM–SZMM együttes 

rendelet 

  

Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye:  

http://ekozig.mo.hu/ugyintezes/25/K%C3%B6zigazgat%C3%A1s  

 

Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: nincs 

 

  

http://ekozig.mo.hu/ugyintezes/25/K%C3%B6zigazgat%C3%A1s
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8. Borászati üzem működésének engedélyezése  

 

Hatáskörrel rendelkező hivatal: Heves Megyei Kormányhivatal (Heves megyére kiterjedő 

illetékességgel). 

 

Eljáró szervezeti egység: Agrárügyi Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi 

Osztály 

 

Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok:  

A kérelem tartalmi elemei: létesítményt üzemeltető élelmiszer-ipari vállalkozó neve, címe, adószáma, 

szervezet esetén székhelye, adószáma, a tevékenység végzésének adatai  

 

Csatolandó iratok:  

a) a borászati üzem feletti rendelkezés igazolása;  

b) helyszínrajz;  

c) kanna- és palackmosás, valamint palackozás esetén, ha nem a helyi ivóvíz szolgáltató által 

szolgáltatott vizet használ, annak igazolását, hogy a felhasznált víz minősége megfelel az ivóvíz 

minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendeletben 

előírtaknak.  

250 hl/év mennyiséget meghaladó borászati terméket előállító, illetve kiszerelési tevékenységet végző 

borászati üzem esetében a kérelemhez csatolni kell az előbbieken kívül:  

a) technológiai folyamatábra;  

b) technológiai elrendezési rajz;  

c) anyagmozgatási és személyforgalmi terv;  

d) műszaki-technológiai leírás;  

e) gyártástechnológia szerinti gépjegyzék;  

f) a szennyvíz külön jogszabály szerinti elhelyezésének igazolása;  

g) tisztítási takarítási utasítás;  

h) hulladékkezelési utasítás;  

i) személyi higiéniai utasítás;  

j) új üzem esetén használatbavételi engedély;  

k) tevékenység bővítése esetén a korábbi engedély.  

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, határideje):  

Agrárügyi Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály 

(3300 Eger, Szövetkezet utca 4.) 

 

Elektronikus ügyintézés: lehetséges 

 

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: illetékmentes 

 

Az ügymenet leírása:  

Árutermelési céllal borászati terméket előállítani, tárolni, kezelni, kiszerelni csak a borászati hatóság 

által engedélyezett pincészetben lehet.  

1. A kérelem vizsgálata.  

2. A hatóság helyszíni szemlét tart, szükség szerint hiánypótlást rendel.  
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3. A tényállás tisztázása majd borászati üzem engedély kiadása, a bor szakrendszerben történő 

rögzítése, és az engedély továbbítása a Pest Megyei Kormányhivatalnak.  

 

Alapvető eljárási szabályok: az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény  

 

Az ügyintézés határideje: 60 nap  

 

Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok:  

- az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény,  

- 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. 

 

Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye:  

Az engedély kérelem 5050. számú nyomtatványon a borászati hatóság honlapjáról tölthető le:  

https://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/384884/5050_v1.13%5B1%5D.pdf/634a8f90-4117-484b-

9071-202b0a2778e1   

Útmutató: http://portal.nebih.gov.hu/web/guest/-/boraszati-uzem-mukodesenek-engedelyezesere  

 

Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: nincs 

 

  

https://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/384884/5050_v1.13%5B1%5D.pdf/634a8f90-4117-484b-9071-202b0a2778e1
https://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/384884/5050_v1.13%5B1%5D.pdf/634a8f90-4117-484b-9071-202b0a2778e1
http://portal.nebih.gov.hu/web/guest/-/boraszati-uzem-mukodesenek-engedelyezesere


15 
 

9. Baromfikeltető állomások üzemeltetésének engedélyezése  

 

Hatáskörrel rendelkező hivatal: Heves Megyei Kormányhivatal (Heves megyére kiterjedő 

illetékességgel). 

 

Eljáró szervezeti egység: Agrárügyi Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi 

Osztály 

 

Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok:  

NÉBIH honlapján közzétett formanyomtatvány, szakképesítésről szóló dokumentum hiteles másolata.  

A keltető üzem keltetési tevékenységét irányító személynek legalább mezőgazdasági 

szakközépiskolai végzettséggel vagy baromfikeltető szaktanfolyamon szerzett bizonyítvánnyal kell 

rendelkeznie. Nem kell üzemeltetési engedély akkor, ha a keltetőgépekbe összesen ezer tyúktojás 

egyenértéknél több egyszerre nem rakható be.  

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, határideje):  

Agrárügyi Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály 

(3300 Eger, Szövetkezet utca 4.) 

 

Elektronikus ügyintézés: lehetséges 

 

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak:  

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 alapján 45.000,- Ft  

 

Az ügymenet leírása:  

A kérelem vizsgálata és a tényállás tisztázását követően a hatóság dönt a kérelemről. 

 

Alapvető eljárási szabályok: az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény  

 

Az ügyintézés határideje: 8 nap, teljes eljárásban 60 nap  

 

Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok:  

- az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről. 2008. évi XLVI. törvény 

- az állattenyésztésről szóló 188/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet 
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Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye:  

A baromfikeltető állomás üzemeltetése iránti kérelem a NÉBIH honlapjáról tölthető le:  

http://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/379191/Kerelem_baromfikelteto_allomas_uzemelt

etese_irant.pdf/dec4d143-916f-4407-a2d0-9b3e8ac1d3c6  

 

Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: nincs 

  

  

http://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/379191/Kerelem_baromfikelteto_allomas_uzemeltetese_irant.pdf/dec4d143-916f-4407-a2d0-9b3e8ac1d3c6
http://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/379191/Kerelem_baromfikelteto_allomas_uzemeltetese_irant.pdf/dec4d143-916f-4407-a2d0-9b3e8ac1d3c6
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10. Halkeltető állomások üzemeltetésének engedélyezése  
 

Hatáskörrel rendelkező hivatal: Heves Megyei Kormányhivatal (Heves megyére kiterjedő 

illetékességgel). 

 

Eljáró szervezeti egység: Agrárügyi Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi 

Osztály 

 

Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok:  

NÉBIH honlapján közzétett formanyomtatvány, szakképesítésről szóló dokumentum hiteles másolata.  

A halkeltetési tevékenységet irányító személynek, szakirányú felsőfokú végzettséggel, legalább 

szakirányú Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakképesítéssel, továbbá legalább 3 év 

halkeltetői szakmai gyakorlattal kell rendelkeznie, amelyet az adott halfajta tenyésztő szervezete 

igazol.  

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, határideje):  

Agrárügyi Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály 

(3300 Eger, Szövetkezet utca 4.) 

 

Elektronikus ügyintézés: lehetséges 

 

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak:  

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 alapján 45.000,- Ft  

 

Az ügymenet leírása: 

A kérelem vizsgálata és a tényállás tisztázását követően a hatóság dönt a kérelemről. 

 

Alapvető eljárási szabályok: az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény  

 

Az ügyintézés határideje: 8 nap, teljes eljárásban 60 nap  

 

Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok:  

- az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről. 2008. évi XLVI. törvény 

- az állattenyésztésről szóló 188/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet 

 

Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye:  

A halkeltető állomás üzemeltetése iránti kérelem a NÉBIH honlapjáról tölthető le:  

http://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/379191/Kerelem_halkelteto_allomas_uzemeltetese_irant.

pdf/6f82ad4a-8174-4120-bd81-9600cb428855  

 

Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: nincs 

  

http://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/379191/Kerelem_halkelteto_allomas_uzemeltetese_irant.pdf/6f82ad4a-8174-4120-bd81-9600cb428855
http://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/379191/Kerelem_halkelteto_allomas_uzemeltetese_irant.pdf/6f82ad4a-8174-4120-bd81-9600cb428855
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11. A méhanya-nevelő telep üzemeltetési engedélye  

 

Hatáskörrel rendelkező hivatal: Heves Megyei Kormányhivatal (Heves megyére kiterjedő 

illetékességgel). 

 

Eljáró szervezeti egység: Agrárügyi Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi 

Osztály 

 

Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok:  

- NÉBIH honlapján közzétett kérelem formanyomtatvány.  

- Az ÁTK szakvéleménye, amelyben nyilatkozik a méhanyanevelő telep technológiai szintjének 

megfelelőségéről és arról, hogy a fajtavizsgálatok alapján a tenyésztésre kiválasztott, legalább öt 

méhcsaládból a fajta határértékeinek legalább három méhcsalád megfelel.  

- Szakképesítésről szóló dokumentum hiteles másolata, legalább 3 év méhészeti szakmai gyakorlat, a 

méhészetből származó legalább öt tenyészanyának szánt méhcsalád fajtabélyeg vizsgálata.  

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, határideje):  

Agrárügyi Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály 

(3300 Eger, Szövetkezet utca 4.) 

 

Elektronikus ügyintézés: lehetséges 

 

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak:  

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 alapján 45.000,- Ft  

 

Az ügymenet leírása:  

A méhanyanevelő telep üzemeltetési engedélye iránti kérelmet a NÉBIH honlapján közzétett 

formanyomtatványon a méhészet üzemeltetőjének kell benyújtania a kormányhivatalhoz. A kérelem 

vizsgálata és a tényállás tisztázását követően a hatóság dönt a kérelemről.  

 

Alapvető eljárási szabályok: az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény  

 

Az ügyintézés határideje: 60 nap  

 

Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok:  

- az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről. 2008. évi XLVI. törvény 

- az állattenyésztésről szóló 188/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet 
 

Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye:  

A méhanyanevelő telep üzemeltetése iránti kérelem a NÉBIH honlapjáról tölthető le:  

http://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/379191/Kerelem_mehanyanevelo_telep_uzemeltetese_ir

ant.pdf/77a4186b-9f37-455d-8ae7-06ff5f9d59f1  
 

Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: nincs 

http://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/379191/Kerelem_mehanyanevelo_telep_uzemeltetese_irant.pdf/77a4186b-9f37-455d-8ae7-06ff5f9d59f1
http://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/379191/Kerelem_mehanyanevelo_telep_uzemeltetese_irant.pdf/77a4186b-9f37-455d-8ae7-06ff5f9d59f1
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12. Mesterséges termékenyítő állomás engedélyezése  

 

Hatáskörrel rendelkező hivatal: Heves Megyei Kormányhivatal (Heves megyére kiterjedő 

illetékességgel). 

 

Eljáró szervezeti egység: Agrárügyi Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi 

Osztály 

 

Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok:  

A kérelem tartalmi elemei:  

- A létesítmény és a mesterséges termékenyítő állomást üzemeltető adatai  

- A rendeletben meghatározott személyi és tárgyi feltételek mellett szükséges az elismert tenyésztő 

szervezettel kötött együttműködési megállapodás.  

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, határideje):  

Agrárügyi Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály 

(3300 Eger, Szövetkezet utca 4.) 

 

Elektronikus ügyintézés: lehetséges 

 

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak:  

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 alapján 45.000,- Ft  

 

Az ügymenet leírása:  

A mesterséges termékenyítő állomás üzemeltetési engedélyét az ügyfél kérelmére a tenyésztési 

hatóságként eljáró kormányhivatal adja ki. Az engedély kiterjed a szarvasmarha, juh, kecske, ló, 

sertés, valamint a zárt térben tenyésztett vadfajok közül a szarvas művi szaporítás útján történő, 

köztenyésztést szolgáló egyedeinek és szaporítóanyagának előállítására, forgalmazására, 

felhasználására. A kérelem vizsgálata és a tényállás tisztázását követően a hatóság dönt a 

kérelemről. 

 

Alapvető eljárási szabályok: az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény  

 

Az ügyintézés határideje: 60 nap  

 

Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok:  

- az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről. 2008. évi XLVI. törvény 

- az állattenyésztésről szóló 188/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet 

 

Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye:  

http://ekozig.mo.hu/ugyintezes/25/K%C3%B6zigazgat%C3%A1s   

 

Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: nincs 

http://ekozig.mo.hu/ugyintezes/25/K%C3%B6zigazgat%C3%A1s


20 
 

13. Tenyészetek és tartási helyek bejelentése, módosítása  

 

Hatáskörrel rendelkező hivatal: Heves Megyei Kormányhivatal (Heves megyére kiterjedő 

illetékességgel). 

 

Eljáró szervezeti egység: Agrárügyi Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi 

Osztály 

 

Az ügyintézéshez szükséges okmányok, dokumentumok:  

Alapfeltétel, hogy az ügyfél előzetesen regisztrálva legyen a Magyar Államkincstár által működtetett 

Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben.  

Az ENAR honlapjáról letölthető TIR 2150,- 2151,- 2152, - 2153 dokumentumok.  

 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, határideje):  

Agrárügyi Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály 

(3300 Eger, Szövetkezet utca 4.) 

 

Elektronikus ügyintézés: lehetséges 

 

Eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak: illetékmentes 

 

Az ügymenet leírása:  

Állattartási helyet, állattartási tevékenységet a tevékenység megkezdését vagy a változás 

bekövetkezését követő 14 napon belül be kell jelenteni az illetékes járási hivatalnak.  

1. A letöltött, kitöltött, aláírt dokumentumok benyújtása  

2. A bejelentés vizsgálata, tényállás tisztázása majd a nyilvántartásba vételről az ügyfél TENYÉSZET 

IGAZOLÓ LAPOT kap postai úton.  

 

Alapvető eljárási szabályok: az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény  

 

Az ügyintézés határideje: 8 nap  

 

Az ügytípushoz kapcsolódó fontosabb jogszabályok:  

az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 

a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási 

rendszeréről szóló 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet  

 

Útmutatók, formanyomtatványok letöltésének helye:  

http://www.enar.hu   

https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/az-ugyfelszolgalat-adatai  

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

 

Igénybe vehető elektronikus programok elérhetősége: nincs 

http://www.enar.hu/
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/az-ugyfelszolgalat-adatai
http://portal.nebih.gov.hu/ugyintezes/allat/nyomtatvanyok

