
 

 

 

Ügytípus megnevezése: 

Állati eredetű élelmiszert előállító üzem engedélyezése 

 

Ügytípus rövid leírása: 

Az állati eredetű élelmiszert (pl. hús, húskészítmény, tejtermék…stb.) előállító, EU-s engedélyezési 

számmal rendelkező üzemek működtetése engedélyköteles tevékenység. A szükséges működési 

engedélyt a megyei Kormányhivatal adja ki. 

 

Jogosultak köre: 

A vállalkozás méretétől függő képesítési előírások.  

Általában:  

mikro- és kisvállalkozások esetében technikusi, termékgyártói  vagy mesteri végzettség, 

középvállalkozásoknál szakirányú felsőfokú alapképzés,  

középvállalkozásoknál nagyobb vállalkozások esetében pedig szakirányú felsőfokú 

mesterképzés szükséges. 

 

Szükséges iratok: 

Engedélyköteles létesítmény engedélyére vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell, vagy ahhoz 

csatolni kell: 

a) az élelmiszer-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 személyforgalmi tervet, 

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

m) gyártástechnológia szerinti gépjegyzéket 

n) közmű nyilatkozatokat, 

o) melléktermék és a hulladék kezelési és ártalmatlanítási tervét 

p) az ivóvíz minőségét tanúsító, 30 napnál nem régebbi vízvizsgálati eredményt. 

Nyomtatványok elérhetősége: - 

 

Eljárási költségek: 

Az eljárás díjmentes. 



A működés során az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 47/B. § 

alapján élelmiszerlánc-felügyeleti díj fizetési kötelezettség keletkezhet. 

A fizetendő díj mértékét az élelmiszerlánc-felügyeleti díj bevallásának és megfizetésének szabályairól 

szóló 40/2012. (IV. 27.) VM rendelet határozza meg. 

 

Hol intézzem el? 

Zala Megyei Kormányhivatal  

Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény és Talajvédelmi Főosztály  

8900 Zalaegerszeg, Göcseji u. 18. 

 

Ügyintézési idő:  21 nap 

 

Kapcsolódó jogszabályok: 

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 



 

 

Ügytípus megnevezése: 

Állati eredetű élelmiszert előállító üzem engedélyének módosítása. 

 

Ügytípus rövid leírása: 

Az élelmiszer-vállalkozó köteles bejelenteni a megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, 

Növény és Talajvédelmi  Főosztályán, ha változik: 

- az élelmiszer-vállalkozó/vállalkozás neve és/vagy székhelye, 

- a létesítményben végzett tevékenység 

Ha a létesítmény telephelye változik, új engedélyezési eljárást kell lefolytatni. 

 

Jogosultak köre: 

A vállalkozás méretétől függő képesítési előírások.  

Általában:  

mikro- és kisvállalkozások esetében technikusi, termékgyártói  vagy mesteri végzettség, 

középvállalkozásoknál szakirányú felsőfokú alapképzés,  

középvállalkozásoknál nagyobb vállalkozások esetében pedig szakirányú felsőfokú 

mesterképzés szükséges. 

 

Szükséges iratok: 

Kérelem a működési engedély módosítására a változások pontos megjelölésével. Ha üzemeltető-

váltás történik, szükséges az ezt igazoló iratok mellékelése (pl. cégbírósági végzés, bérleti szerződés) 

az üzemeltetői jogviszonytól függően. Tevékenység-változás esetén az üzem dokumentációjában 

(technológiai leírás, folyamatábra, alaprajzok, önellenőrzési terv...stb.) bevezetett változásokat kell 

bemutatni. Mivel ez utóbbi esetben a dokumentumok bekérése egyedi szakmai döntés alapján 

történik, mindenképpen egyeztetés szükséges! 

 

Nyomtatványok elérhetősége: - 

 

Eljárási költségek: 

Az eljárás díjmentes. 

A működés során az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 47/B. § 

alapján élelmiszerlánc-felügyeleti díj fizetési kötelezettség keletkezhet. 

A fizetendő díj mértékét az élelmiszerlánc-felügyeleti díj bevallásának és megfizetésének szabályairól 

szóló 40/2012. (IV. 27.) VM rendelet határozza meg. 

 

Hol intézzem el? 

Zala Megyei Kormányhivatal  

Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény és Talajvédelmi Főosztály  

8900 Zalaegerszeg, Göcseji u. 18. 

 

Ügyintézési idő:  21 nap 

 

Kapcsolódó jogszabályok: 



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 



 

Ügytípus megnevezése: 

Állati melléktermék eltérő felhasználásának engedélyezése 

 

Ügytípus rövid leírása: 

Vágóhídi melléktermékek, kereskedelmi, vendéglátóhelyi élelmiszerhulladékok állati takarmányként 

történő hasznosítására szóló hozzájárulás. 

 

Jogosultak köre: 

Kizárólag állatmenhelyek, állatkertek, regisztrált kutyatenyészetek. 

 

Szükséges iratok: 

Menhely, állatkert működési engedélye, kutyatenyészet esetén ebtenyésztő szervezet igazolása, 

valamint a hatósági állatorvos arra vonatkozó nyilatkozata, hogy az állatok tartási helyén gazdasági 

haszonállatok nincsenek. Élelmiszerhulladék esetén hatósági állatorvos igazolása, hogy a 

felhasználási helyen a szükséges hőkezelés elvégzésének lehetősége adott. 

 

Nyomtatványok elérhetősége: - 

 

Eljárási költségek: - 

 

Hol intézzem el? 

Zala Megyei Kormányhivatal  

Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény és Talajvédelmi Főosztály  

8900 Zalaegerszeg, Göcseji u. 18. 

 

Ügyintézési idő:   21 nap 

 

Kapcsolódó jogszabályok:   

Az Európai Parlament és a Tanács 1069/2009EK rendelete ( 2009. október 21. ) 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 

45/2012. (V. 08.) VM rendelet a nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre 

vonatkozó állategészségügyi szabályok megállapításról   

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 

 



 

Ügytípus megnevezése: 

Állatkiállításra, állatvásárra állatbemutatóra állatorvos kijelölése. 

 

Ügytípus rövid leírása: 

Fenti tevékenységek megtartásához állatorvosra van szükség, melyet a megyei Kormányhivatal 

rendel ki. 

 

Jogosultak köre: 

Tevékenységek szervezői. 

 

Szükséges iratok: Kérelem. 

 

Nyomtatványok elérhetősége: - 

 

Eljárási költségek 

Az eljárás díjmentes. 

Állatkiállítás, állatvásár állatbemutató állatorvosi felügyel 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 alapján 

megkezdett óránként 7000 Ft. 

 

Hol intézzem el? 

Zala Megyei Kormányhivatal  

Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény és Talajvédelmi Főosztály  

8900 Zalaegerszeg, Göcseji u. 18. 

 

Ügyintézési idő:  21 nap 

 

Kapcsolódó jogszabályok: 

41/1997 FM rendelet az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról 

 



 

Ügytípus megnevezése: 

Állatkísérleti hely, ill. állatkísérlet engedélyezése. 

 

Ügytípus rövid leírása: 

Állatkísérletet folytatni csak a Kormányhivatal által engedélyezett helyen, a tevékenységre kiadott 

engedély birtokában lehet. 

 

Jogosultak köre: 

Jogszabályban meghatározott jogosultak. 

 

Szükséges iratok: 

Engedélykérelem.  

 

Nyomtatványok elérhetősége: 

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

 

Eljárási költségek: 

Az eljárás díjmentes. 

A működés során az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 47/B. § 

alapján élelmiszerlánc-felügyeleti díj fizetési kötelezettség keletkezhet. 

A fizetendő díj mértékét az élelmiszerlánc-felügyeleti díj bevallásának és megfizetésének szabályairól 

szóló 40/2012. (IV. 27.) VM rendelet határozza meg. 

 

Hol intézzem el? 

Zala Megyei Kormányhivatal  

Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény és Talajvédelmi Főosztály  

8900 Zalaegerszeg, Göcseji u. 18. 

 

Ügyintézési idő:  21 nap. 

 

Kapcsolódó jogszabályok: 

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

 

http://portal.nebih.gov.hu/web/guest/ugyintezes/allat/nyomtatvanyok
javascript:njtDocument('158951.291238');


 

Ügytípus megnevezése: 

Állatorvosi költségekre támogatás engedélyezése. 

 

Ügytípus rövid leírása: 

Az állattartók kérelemre jogosultságot kapnak a Kormányhivataltól az állattartással kapcsolatos 

költségeik támogatására. 

 

Jogosultak köre: 

Valamennyi állattartó. 

 

Szükséges iratok: 

Formanyomtatvány. 

 

Nyomtatványok elérhetősége:  

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

 

Eljárási költségek: 

Az eljárás díjmentes. 

A működés során az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 47/B. § 

alapján élelmiszerlánc-felügyeleti díj fizetési kötelezettség keletkezhet. 

A fizetendő díj mértékét az élelmiszerlánc-felügyeleti díj bevallásának és megfizetésének szabályairól 

szóló 40/2012. (IV. 27.) VM rendelet határozza meg. 

 

Hol intézzem el? 

Zala Megyei Kormányhivatal  

Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény és Talajvédelmi Főosztály  

8900 Zalaegerszeg, Göcseji u. 18. 

 

Ügyintézési idő: 

Ügytípusonként eltérő határidők. 

 

Kapcsolódó jogszabályok: 

 

148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével 

kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről 

http://portal.nebih.gov.hu/web/guest/ugyintezes/allat/nyomtatvanyok
http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=110512.569488


 

Ügytípus megnevezése: 

Állatrakodó, etető-itató állomás, pihentető állomás engedélyezése. 

 

Ügytípus rövid leírása: 

Fenti létesítmények a Kormányhivatal által kiadott engedély birtokában működhetnek. 

 

Jogosultak köre: 

Üzemeltető. 

 

Szükséges iratok: 

Engedélykérelem. 

 

Nyomtatványok elérhetősége:  Formanyomtatvány nincs 

 

Eljárási költségek: 

Az eljárás díjmentes. 

A működés során az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 47/B. § 

alapján élelmiszerlánc-felügyeleti díj fizetési kötelezettség keletkezhet. 

A fizetendő díj mértékét az élelmiszerlánc-felügyeleti díj bevallásának és megfizetésének szabályairól 

szóló 40/2012. (IV. 27.) VM rendelet határozza meg. 

 

Hol intézzem el? 

Zala Megyei Kormányhivatal  

Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény és Talajvédelmi Főosztály  

8900 Zalaegerszeg, Göcseji u. 18. 

 

Ügyintézési idő: 21 nap. 

 

Kapcsolódó jogszabályok: 

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

 

http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=116438.580490


 

Ügytípus megnevezése: 

Az értékesítés helyén végzett élelmiszer-előállítás bejelentése. 

 

Ügytípus rövid leírása: 

Kiskereskedelmi létesítmények az alábbi marginális, helyi és korlátozott tevékenységeket végezhetik, 

melyek megkezdését be kell jelenteni a megyei Kormányhivatalhoz: 

- tőkehús darabolás, -szeletelés, -csontozás, kereskedelmi előrecsomagolás 

- baromfihús darabolás, -szeletelés, kereskedelmi előrecsomagolás (egész baromfi is) 

- előkészített hús előállítás 

- hús előredarálás, kereskedelmi előrecsomagolás 

- húskészítmény előállítás, húskészítmény darabolás, szeletelés kereskedelmi előrecsomagolás 

- sajt darabolás, -szeletelés, -kereskedelmi előrecsomagolás 

- élőhal leölése, haldarabolás, -szeletelés, -filézés 

- feldolgozott halászati termék előállítása  

 

Jogosultak köre: 

Kereskedelmi tevékenység gyakorlásához szükséges szakképesítési előírások . 

 

Szükséges iratok: 

Az értékesítés helyén végzett élelmiszer-előállítási tevékenység bejelentése  

 

Nyomtatványok elérhetősége:  Formanyomtatvány nincs 

 

Eljárási költségek: 

Az eljárás díjmentes. 

A működés során az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 47/B. § 

alapján élelmiszerlánc-felügyeleti díj fizetési kötelezettség keletkezhet. 

A fizetendő díj mértékét az élelmiszerlánc-felügyeleti díj bevallásának és megfizetésének szabályairól 

szóló 40/2012. (IV. 27.) VM rendelet határozza meg. 

 

Hol intézzem el? 

Zala Megyei Kormányhivatal  

Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény és Talajvédelmi Főosztály  

8900 Zalaegerszeg, Göcseji u. 18. 

 



Ügyintézési idő:  21 nap 

 

Kapcsolódó jogszabályok: 

64/2007. (VII.23.) FVM-EüM rendelet az állati eredetű élelmiszerek forgalomba hozatalának, valamint 

az értékesítés helyén történő élelmiszer-előállításnak élelmiszer-higiéniai feltételeiről  

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

szükséges képesítésekről 

 



 

Ügytípus megnevezése: 

Baromfikeltető állomás engedélyezése. 

 

Ügytípus rövid leírása: 

Baromfikeltető állomás létesítése a Kormányhivatal engedélyéhez kötött. 

 

Jogosultak köre: 

Valamennyi állattartó.  

 

Szükséges iratok: 

Az üzemelést irányító személy végzettségét igazoló dokumentum hiteles másolata. 

 

Nyomtatványok elérhetősége:  A 121./ 2007.(X.18.) FVM rendelet 

 

Eljárási költségek: 45.000 Ft  

 

Hol intézzem el? 

Zala Megyei Kormányhivatal  

Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény és Talajvédelmi Főosztály  

8900 Zalaegerszeg, Göcseji u. 18. 

 

Ügyintézési idő: 21 nap. 

 

Kapcsolódó jogszabályok: 

121/2007. (X. 18.) FVM rendelet a baromfikeltető állomások üzemeltetésének engedélyezéséről és 

működésüknek rendjéről 

63/2012. (VII. 2.) VM rendelet 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 

http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=110173.155284


 

Ügytípus megnevezése: 

ENAR regisztráció. 

 

Ügytípus rövid leírása: 

Állatok azonosításával, mozgásával kapcsolatos adatkezelés. 

 

Jogosultak köre: 

Valamennyi állattartó. 

 

Szükséges iratok: 

ENAR nyomtatványok. 

 

Nyomtatványok elérhetősége: www.enar.hu 

 

Eljárási költségek: - 

 

Hol intézzem el? 

Zala Megyei Kormányhivatal  

Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény és Talajvédelmi Főosztály  

8900 Zalaegerszeg, Göcseji u. 18. 

 

Ügyintézési idő: 

Ügytípusonként eltérő határidők. 

 

Kapcsolódó jogszabályok: 

 

99/2002 FVM rendelet és a többi állatfajonkénti ENAR rendelek 

http://www.enar.hu/


 

Ügytípus megnevezése: 

Engedély állati melléktermék begyűjtésére, szállítására, ártalmatlanítására. 

 

Ügytípus rövid leírása: 

Állati eredetű melléktermeket begyűjteni, szállítani, ártalmatlanítani kizárólag az állategészségügyi 

hatóság által kiadott engedély birtokában lehet. 

 

Jogosultak köre: 

Egyéni vállalkozók, társas vállalkozások. 

 

Szükséges iratok: 

Kérelem a tevékenység engedélyezésére. Mellékletként csatolni: cégbejegyzés, tervezett 

tevékenység pontos leírása. (Milyen módon történik a melléktermék kezelése, ki végzi az 

ártalmatlanítást, szállítóeszközök fertőtlenítése, stb.) Szállítói tevékenység esetén: szállító jármű 

alkalmasságát igazoló járási főállatorvosi engedély. 

 

Nyomtatványok elérhetősége: Nincs formanyomtatvány. 

 

Eljárási költségek: 

Az eljárás díjmentes. 

A működés során az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 47/B. § 

alapján élelmiszerlánc-felügyeleti díj fizetési kötelezettség keletkezhet. 

A fizetendő díj mértékét az élelmiszerlánc-felügyeleti díj bevallásának és megfizetésének szabályairól 

szóló 40/2012. (IV. 27.) VM rendelet határozza meg. 

 

Hol intézzem el? 

Zala Megyei Kormányhivatal  

Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény és Talajvédelmi Főosztály  

8900 Zalaegerszeg, Göcseji u. 18. 

 

Ügyintézési idő: 21 nap  

 



Kapcsolódó jogszabályok: 

Az Európai Parlament és a Tanács 1069/2009EK rendelete ( 2009. október 21. ) 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 

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

vonatkozó állategészségügyi szabályok megállapításáról 

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 



 

Ügytípus megnevezése: 

Gyepmesteri, ebrendészeti tevékenység engedélyezése. 

 

Ügytípus rövid leírása: 

Fenti tevékenységek a Kormányhivatal által kiadott engedély birtokában végezhetők. 

 

Jogosultak köre: 

Egyéni vállalkozók, társas vállalkozások. Megfelelő végzettség, valamint a tevékenység végzésére 

alkalmas telephely szükséges.  

 

Szükséges iratok: Engedélykérelem. 

 

Nyomtatványok elérhetősége: Formanyomtatvány nincs 

 

Eljárási költségek: 

Az eljárás díjmentes. 

A működés során az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 47/B. § 

alapján élelmiszerlánc-felügyeleti díj fizetési kötelezettség keletkezhet. 

A fizetendő díj mértékét az élelmiszerlánc-felügyeleti díj bevallásának és megfizetésének szabályairól 

szóló 40/2012. (IV. 27.) VM rendelet határozza meg. 

 

Hol intézzem el? 

Zala Megyei Kormányhivatal  

Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény és Talajvédelmi Főosztály  

8900 Zalaegerszeg, Göcseji u. 18. 

. 

 

Ügyintézési idő: 21 nap. 

 

Kapcsolódó jogszabályok: 

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

http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=116438.580490


 

Ügytípus megnevezése: 

Gyűjtőállomás engedélyezése. 

 

Ügytípus rövid leírása: 

Az EU szabályozás által előírt állatok összegyűjtésére szolgáló létesítmény engedélyezése. 

 

Jogosultak köre: 

Megfelelő telephellyel rendelkező üzemeltető. 

 

Szükséges iratok: Engedélykérelem. 

 

Nyomtatványok elérhetősége:  Formanyomtatvány nincs 

 

Eljárási költségek: 

Az eljárás díjmentes. 

A működés során az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 47/B. § 

alapján élelmiszerlánc-felügyeleti díj fizetési kötelezettség keletkezhet. 

A fizetendő díj mértékét az élelmiszerlánc-felügyeleti díj bevallásának és megfizetésének szabályairól 

szóló 40/2012. (IV. 27.) VM rendelet határozza meg. 

 

Hol intézzem el? 

Zala Megyei Kormányhivatal  

Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény és Talajvédelmi Főosztály  

8900 Zalaegerszeg, Göcseji u. 18. 

 

Ügyintézési idő: 21 nap. 

 

Kapcsolódó jogszabályok: 

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

 

http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=116438.580490


 

Ügytípus megnevezése: 

Halkeltető állomás engedélyezése. 

 

Ügytípus rövid leírása: 

Halkeltető állomás létesítése a Kormányhivatal engedélyéhez kötött. 

 

Jogosultak köre: 

Valamennyi állattartó.  

 

Szükséges iratok: Kérelem.  

 

Nyomtatványok elérhetősége:  Formanyomtatvány nincs 

 

Eljárási költségek: 50. 000 Ft.. 

 

Hol intézzem el? 

Zala Megyei Kormányhivatal  

Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény és Talajvédelmi Főosztály  

8900 Zalaegerszeg, Göcseji u. 18. 

 

Ügyintézési idő: 21 nap. 

 

Kapcsolódó jogszabályok: 

34/2011. (IV. 28.) VM rendelet a halkeltető állomások üzemeltetéséről, valamint a tenyészhalak és hal 

szaporítóanyag felajánlásáról, értékesítéséről 

63/2012. (VII. 2.) VM rendelet 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 

http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=137143.576748


Ügytípus megnevezése: 

Kereskedői tevékenység regisztrációja. 

 

Ügytípus rövid leírása: 

Állatkereskedői tevékenység regisztrálása, kereskedői teleppel vagy a nélkül. 

 

Jogosultak köre: 

Üzemeltető. 

 

Szükséges iratok: Engedélykérelem. 

 

Nyomtatványok elérhetősége:  Formanyomtatvány nincs 

 

 

Eljárási költségek: 

Az eljárás díjmentes. 

A működés során az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 47/B. § 

alapján élelmiszerlánc-felügyeleti díj fizetési kötelezettség keletkezhet. 

A fizetendő díj mértékét az élelmiszerlánc-felügyeleti díj bevallásának és megfizetésének szabályairól 

szóló 40/2012. (IV. 27.) VM rendelet határozza meg. 

 

Hol intézzem el? 

Zala Megyei Kormányhivatal  

Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény és Talajvédelmi Főosztály  

8900 Zalaegerszeg, Göcseji u. 18. 

 

Ügyintézési idő: 21 nap. 

 

Kapcsolódó jogszabályok: 

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

 

http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=116438.580490


Ügytípus megnevezése: 

Kereskedőtelep engedélyezése. 

 

Ügytípus rövid leírása: 

Állattartó helyről állatok forgalmazására szolgáló létesítmény engedélyezése. 

 

Jogosultak köre: 

Üzemeltető. 

 

Szükséges iratok: Engedélykérelem. 

 

Nyomtatványok elérhetősége:  Formanyomtatvány nincs 

 

Eljárási költségek: 

Az eljárás díjmentes. 

A működés során az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 47/B. § 

alapján élelmiszerlánc-felügyeleti díj fizetési kötelezettség keletkezhet. 

A fizetendő díj mértékét az élelmiszerlánc-felügyeleti díj bevallásának és megfizetésének szabályairól 

szóló 40/2012. (IV. 27.) VM rendelet határozza meg. 

 

Hol intézzem el? 

Zala Megyei Kormányhivatal  

Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény és Talajvédelmi Főosztály  

8900 Zalaegerszeg, Göcseji u. 18 

 

Ügyintézési idő: 21 nap. 



Kapcsolódó jogszabályok: 

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

http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=116438.580490


Ügytípus megnevezése: 

Lóverseny engedélyezése. 

 

Ügytípus rövid leírása: 

Lovak részvételével rendezett kiállítás, verseny. 

 

Jogosultak köre: 

Lovasverseny szervezői. 

 

Szükséges iratok: Kérelem. 

 

Nyomtatványok elérhetősége:  Formanyomtatvány nincs 

 

Eljárási költségek: 

Az engedélyezési eljárás díjmentes. 

A verseny hatósági állatorvosi felügyeletének 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 alapján megkezdett óránként 7000 

Ft. 

 

Hol intézzem el? 

Zala Megyei Kormányhivatal  

Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény és Talajvédelmi Főosztály  

8900 Zalaegerszeg, Göcseji u. 18 

 

Ügyintézési idő: 21 nap 

 

Kapcsolódó jogszabályok: 

41/1997 FM rendelet az Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról 

 



Ügytípus megnevezése: 

Méhanya nevelő telep engedélyezése. 

 

Ügytípus rövid leírása: 

Méhanya nevelő telep létesítése a Kormányhivatal engedélyéhez kötött. 

 

Jogosultak köre: 

Valamennyi állattartó. 

 

Szükséges iratok: Kérelem. 

 

Nyomtatványok elérhetősége:  Formanyomtatvány nincs 

. 

 

Eljárási költségek: 50 000 Ft. 

 

Hol intézzem el? 

Zala Megyei Kormányhivatal  

Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény és Talajvédelmi Főosztály  

8900 Zalaegerszeg, Göcseji u. 18 

 

Ügyintézési idő: 21 nap. 

 

 

Kapcsolódó jogszabályok: 

67/2010. (V. 12.) FVM rendelet a méhanyanevelő telep üzemeltetéséről, valamint a méhanya és 

szaporítóanyag előállításáról, felhasználásáról 

63/2012. (VII. 2.) VM rendelet 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 

http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=130376.186177


Ügytípus megnevezése: 

Nagy létszámú állattartó telep működésének engedélyezése. 

 

Ügytípus rövid leírása: 

Újonnan létesített, más állatfajjal újraindított nagy létszámú állattartó telep működésének, 

benépesítésének engedélyezése 

 

Jogosultak köre: 

Valamennyi állattartó. 

 

Szükséges iratok: Engedélykérelem. 

 

Nyomtatványok elérhetősége: Nincs formanyomtatvány. 

 

Eljárási költségek: 

Az eljárás díjmentes. 

A működés során az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 47/B. § 

alapján élelmiszerlánc-felügyeleti díj fizetési kötelezettség keletkezhet. 

A fizetendő díj mértékét az élelmiszerlánc-felügyeleti díj bevallásának és megfizetésének szabályairól 

szóló 40/2012. (IV. 27.) VM rendelet határozza meg. 

 

Hol intézzem el? 

 

Zala Megyei Kormányhivatal  

Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény és Talajvédelmi Főosztály  

8900 Zalaegerszeg, Göcseji u. 18 

 

Ügyintézési idő: 21 nap. 

 

Kapcsolódó jogszabályok: 

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

 

http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=116438.580490


Ügytípus megnevezése: 

Önálló tenyészet engedélyezése. 

 

Ügytípus rövid leírása: 

Állattartók tenyészeteit önállóvá minősítheti az állategészségügyi hatóság. 

 

Jogosultak köre: 

Valamennyi állattartó. 

 

Szükséges iratok: 

Kérelem. 

 

Nyomtatványok elérhetősége: Formanyomtatvány nincs 

 

Eljárási költségek: 

Az eljárás díjmentes. 

A működés során az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 47/B. § 

alapján élelmiszerlánc-felügyeleti díj fizetési kötelezettség keletkezhet. 

A fizetendő díj mértékét az élelmiszerlánc-felügyeleti díj bevallásának és megfizetésének szabályairól 

szóló 40/2012. (IV. 27.) VM rendelet határozza meg. 

 

Hol intézzem el? 

Zala Megyei Kormányhivatal  

Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény és Talajvédelmi Főosztály  

8900 Zalaegerszeg, Göcseji u. 18 

 

Ügyintézési idő: 21 nap 

 

Kapcsolódó jogszabályok: 

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

adatok országos nyilvántartási rendszeréről 

http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=110148.155238


Ügytípus megnevezése:  

Takarmány előállító üzem működési engedélyezése, nyilvántartásba vétele. 

 

Ügytípus rövid leírása: 

A nem magánfogyasztásra szánt élelmiszertermelő állatok takarmánykeverékeit, valamint 

kedvtelésből tartott állatok takarmányait engedélyezett ill. nyilvántartott létesítményekben szabad 

előállítani. Engedélyköteles létesítmény: pl. premix-előállító üzem, állatgyógyászati készítményt 

felhasználó üzem, kokcidiosztatikumot és hisztomonoszatikumot felhasználó üzem. Nyilvántartásba 

vételre kötelezett üzem: a nem engedélyköteles létesítmény. 

 

Jogosultak köre: 

Egyéni vállalkozók, társas vállalkozások. 

 

Szükséges iratok: 

Kérelem a tevékenység engedélyezésére, nyilvántartásba vételére.  

Mellékletként csatolni kell a 65/2012 VM rendelet 5. melléklete szerinti dokumentációt. 

 

Nyomtatványok elérhetősége: Nincs formanyomtatvány. 

 

Eljárási költségek: 

Az eljárás díjmentes.  

(Az engedélyezési eljárásban homogenizáló képesség és átszennyeződés megállapítására 

laboratóriumi vizsgálatokat kell elvégezni, ennek ügyfelet terhelő díja kb. 300.000-800.000 Ft, az 

elvégzendő vizsgálatok száma és milyensége, valamint az esetleges ismétlések alapján) 

A működés során az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 47/B. § 

alapján élelmiszerlánc-felügyeleti díj fizetési kötelezettség keletkezhet. 

A fizetendő díj mértékét az élelmiszerlánc-felügyeleti díj bevallásának és megfizetésének szabályairól 

szóló 40/2012. (IV. 27.) VM rendelet határozza meg. 

 

Hol intézzem el? 

Zala Megyei Kormányhivatal  

Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény és Talajvédelmi Főosztály  

8900 Zalaegerszeg, Göcseji u. 18 

 

 



Ügyintézési idő: 

21 nap (Az engedélyköteles létesítmények engedélyezési eljárása során a laboratóriumi vizsgálati 

eredmények kiadásáig eltelő idő az ügyintézési időbe nem számít bele.) 

 

Kapcsolódó jogszabályok: 

Az Európai Parlament és a Tanács 183/2005/EK rendelete (2005. január 12.) a takarmányhigiénia 

követelményeinek meghatározásáról 

2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 

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

felhasználásának egyes szabályairól 

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 



Ügytípus megnevezése: 

Takarmányközvetítő nyilvántartásba vétele 

 

Ügytípus rövid leírása: 

Takarmánnyal kereskedelmi tevékenységet folytatni csak takarmányközvetítői nyilvántartásba vétel 

után lehet. (A közvetítői kereskedelem nem azonos a takarmányok üzletben történő árusításával.) 

 

Jogosultak köre: 

Egyéni vállalkozók, társas vállalkozások. 

 

Szükséges iratok: Kérelem a tevékenység nyilvántartásba vételére.  

65/2012. (VII. 4.) VM rendelet 6. melléklete szerinti dokumentáció 

 

Nyomtatványok elérhetősége: Nincs formanyomtatvány. 

 

Eljárási költségek: 

Az eljárás díjmentes. 

A működés során az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 47/B. § 

alapján élelmiszerlánc-felügyeleti díj fizetési kötelezettség keletkezhet. 

A fizetendő díj mértékét az élelmiszerlánc-felügyeleti díj bevallásának és megfizetésének szabályairól 

szóló 40/2012. (IV. 27.) VM rendelet határozza meg. 

 

Hol intézzem el? 

Zala Megyei Kormányhivatal  

Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény és Talajvédelmi Főosztály  

8900 Zalaegerszeg, Göcseji u. 18 

 

Ügyintézési idő: 21 nap 

 

Kapcsolódó jogszabályok: 

Az Európai Parlament és a Tanács 183/2005/EK rendelete (2005. január 12.) a takarmányhigiénia 

követelményeinek meghatározásáról 

2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 

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

felhasználásának egyes szabályairól 

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 

40/2012. (IV. 27.) VM rendelet az élelmiszerlánc-felügyeleti díj bevallásának és megfizetésének 

szabályairól 

 


