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Adatbázisok, nyilvántartások: 

 

A közfeladatot ellátó szerv által  
1. fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, 

jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a 
kitöltendő kérdőív),  

2. az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító 
adatai;  

3. a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok 
fajtái,  

4. az adatokhoz való a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei 

 

Az Élelmiszerlánc-biztonsági, Minőség-ellenőrzési és Felügyeleti Osztály, Járványügyi és Állatvédelmi 

Osztály, Növény- és Talajvédelmi Osztály, Vetőmag Felügyeleti Osztály által fenntartott adatbázisok a 

központi szakmai irányító szerv szakrendszereiben történik. Ami ezek közül közérdekűként elérhető, 

azok tartalmazzák a megyei adatokat is, interneten bárki számára ingyenesen hozzáférhető. 

 

Központilag nyilvántartott adatok:  

a.http://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/allatgyogyaszati_igazgatosag/kozerdeku 

 Gyógyszerforgalmazás 

   Nagykereskedők  

Kiskereskedők  

Közforgalmú gyógyszertárak  

b.https://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/aai/kozerdeku_aai/kotelezoen_nyilvantartot 

Nyilvántartott tojótyúk tartó telepek 

Magyarország jóváhagyott állategészségügyi határállomásainak jegyzéke 

Állatkísérleti statisztikai adatok 

97/78/EK irányelv 12. cikkével összhangban jóváhagyott vámraktárak listája 

A 2006/88/EK irányelv 59. cikke szerint előírt információk magyarországi halastavakról 

Információ a 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint nyilvántartásba vett 

vagy engedélyezett üzemek jegyzékéhez 

c. 

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

elelmiszer_uzemlistak 

Élelmiszer üzemlisták 

Engedélyezett létesítmények / Approved Establishments  

Engedélyezett tejtermelő gazdaságok / Approved Dairy FarmsEngedélyezett tejtermelő 

gazdaságok / Approved Dairy Farms 

http://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/allatgyogyaszati_igazgatosag/kozerdeku
http://www.mgszh.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/allatgyogyaszati_igazgatosag/kozerdeku/gyogyszerforgalmazas/nagykereskedok
http://www.mgszh.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/allatgyogyaszati_igazgatosag/kozerdeku/gyogyszerforgalmazas/kiskereskedok
http://www.mgszh.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/allatgyogyaszati_igazgatosag/kozerdeku/gyogyszerforgalmazas/kozforgalmu_gyogyszertarak
https://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/aai/kozerdeku_aai/kotelezoen_nyilvantartot
http://www.mgszh.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/mgszh_aai/kozerdeku_aai/kotelezoen_nyilvantartott/tojotyuktelepek.html
http://www.mgszh.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/mgszh_aai/kozerdeku_aai/kotelezoen_nyilvantartott/aeg_hatarok.html
http://www.mgszh.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/mgszh_aai/kozerdeku_aai/kotelezoen_nyilvantartott/allatkiserleti_statisztika.html
http://www.mgszh.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/mgszh_aai/kozerdeku_aai/kotelezoen_nyilvantartott/jovahagyott_vamraktarak.html
http://www.mgszh.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/mgszh_aai/kozerdeku_aai/kotelezoen_nyilvantartott/halastavak.html
http://www.mgszh.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/mgszh_aai/kozerdeku_aai/kotelezoen_nyilvantartott/1774_2002_EK_info.html
http://www.mgszh.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/mgszh_aai/kozerdeku_aai/kotelezoen_nyilvantartott/1774_2002_EK_info.html
http://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/elelmiszer_takarmanybiztonsag/kozerdeku_adatok/elelmiszer_uzemlistak
http://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/elelmiszer_takarmanybiztonsag/kozerdeku_adatok/elelmiszer_uzemlistak
http://www.mgszh.gov.hu/data/cms/131/410/enged_2012_01_31.pdf
https://www.nebih.gov.hu/data/cms/170/943/Tejtermelo_gazdasagok_2015_04_02.pdf
https://www.nebih.gov.hu/data/cms/170/943/Tejtermelo_gazdasagok_2015_04_02.pdf
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d. 

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

many_letesitmeny 

Engedélyezett és nyilvántartott takarmány-előállító üzemek listája - List of registered and 

approved establishments  

Engedélyezett és nyilvántartott takarmányközvetítők listája - List of registered and approved 

intermediaries   

Felelős képviselők nyilvántartása - Register of establishments manufacturing feed in third 

countries and feed business operators importing feed from third countries (representatives)  

e.  

http://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/obi/kozerdeku_adatok/palack 

 Borászati termékeket palackozó üzemek 

f. 

https://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/obi/kozerdeku_adatok/regisztralt_boraszati_uzeme

k 

Regisztrált borászati üzemek 

 

Tisztelettel: 

 

 

 

 Dr. Gál Zoltán

 főosztályvezető 

http://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/elelmiszer_takarmanybiztonsag/szakteruletek/takarmany_letesitmeny
http://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/elelmiszer_takarmanybiztonsag/szakteruletek/takarmany_letesitmeny
http://www.mgszh.gov.hu/data/cms/128/990/Engedelyezett_es_nyilvantartott_takarmany_eloallito_uzemek.pdf
http://www.mgszh.gov.hu/data/cms/128/990/Engedelyezett_es_nyilvantartott_takarmany_eloallito_uzemek.pdf
http://www.mgszh.gov.hu/data/cms/128/988/Engedelyezett_es_nyilvantartott_takarmanykozvetitok_listaja.pdf
http://www.mgszh.gov.hu/data/cms/128/988/Engedelyezett_es_nyilvantartott_takarmanykozvetitok_listaja.pdf
http://www.mgszh.gov.hu/data/cms/128/989/Felelos_kepviselok_nyilvantartasa.pdf
http://www.mgszh.gov.hu/data/cms/128/989/Felelos_kepviselok_nyilvantartasa.pdf
http://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/obi/kozerdeku_adatok/palack
https://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/obi/kozerdeku_adatok/regisztralt_boraszati_uzemek
https://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/obi/kozerdeku_adatok/regisztralt_boraszati_uzemek

