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A kérelem tartalmi elemei:
– a végzett tevékenység megnevezése
a) előállítás,
b) kiszerelés, palackozás,
c) tárolás
– a kérelem mellékleteként csatolni kell:
a) a technológiai folyamatábrát,
b) a technológiai elrendezési rajzot,
c) az anyagmozgatási és személyforgalmi tervet,
d) a műszaki-technológiai leírást,
e) a gyártástechnológia szerinti gépjegyzéket,
f) a tisztítási, takarítási utasítást,
g) a hulladékkezelési utasítást,
h) a személyi higiéniai utasítást,
i)  kisüzemi  bortermelő  –  borászati  terméket  legalább  100  hl/év

mennyiségben előállító – borászati üzeme esetén, az egyszerűsített
személyi higiéniai utasítást,

j) a helyszínrajzot,
k) a szennyvíz jogszabály szerinti elhelyezését,

a 25/2010 (III.19.) FVM rendeletben meghatározottak szerint.

A kérelmezőnek igazolnia kell:
a) a borászati üzem feletti rendelkezési jogát, 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.

Ügyintézés illetéke, 
igazgatási 
szolgáltatási díj

Az eljárás illeték – és díjmentes.

Ügyintézési határidő 60 nap



Eljárást megindító 
irat (kérelem) 
benyújtásának módja

A kérelmet az illetékes hatóságnál írásban lehet előterjeszteni. Az el-
járás a kérelemnek az eljáró hatósághoz történő megérkezését köve-
tő napon indul.
A hatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgálta-
tások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben (a to-
vábbiakban: Eüsztv.) meghatározott elektronikus úton (írásban) vagy
személyesen, tart kapcsolatot az ügyféllel és az eljárásban résztve-
vőkkel. Ha törvény másként nem rendelkezik,  a kapcsolattartás for-
máját  a hatóság tájékoztatása alapján az ügyfél  választja  meg. Az
ügyfél a választott kapcsolattartási módról más – a hatóságnál rendel-
kezésre álló – módra áttérhet.
Az Eüsztv. 9. §-a alapján, amennyiben az ügyfél gazdálkodó szerve-
zet,  valamint  a  gazdálkodó  szervezet  jogi  képviselője  elektronikus
ügyintézésre kötelezett.

Elektronikus  ügyintézésre  a  http://epapir.gov.hu/ elektronikus
ügyintézési felületen keresztül van lehetősége.
Címzett: Nógrád Megyei Kormányhivatal e-papír
Témacsoport: Kormányhivatali ügyek
Ügytípus: Élelmiszerlánc-biztonsági feladatok

Alapvető eljárási 
szabályok, 
ügymenetre 
vonatkozó 
tájékoztatás

Árutermelési  céllal  borászati  terméket  előállítani,  tárolni  –
közfogyasztásra  kiszerelt  borászati  termékek  tárolását  kivéve  –,
kezelni,  kiszerelni  csak  a  borászati  hatóság  által  engedélyezett
borászati  üzemben  lehet.  A  borászati  hatóság  a  2004.évi  XVIII.
törvény  felhatalmazása  alapján  kiadott  rendeletben  meghatározott
feltételek teljesülése esetén ad engedélyt, amelyet a borászati üzem
helye  szerint  illetékes  hegybíróval  is  közöl.  A  borászati  hatóság  a
borászati  üzemet  nyilvántartásba  veszi.  E  nyilvántartás  közhiteles
hatósági  nyilvántartásnak  minősül.  A  borászati  hatóság  a
nyilvántartást honlapján is közzéteszi. A nyilvántartás tartalmazza az
engedélyes  ügyfél  azonosítóját,  nevét,  adószámát,  üzemeltetőjének
nevét,  a  borászati  üzem  címét,  a  borászati  üzemben  végezhető
tevékenységek felsorolását, az előállítható termékek megnevezését,
a nyilvántartásba vételének dátumát.

Az illetékes  szerv a kérelem és a  csatolt  dokumentumok,  továbbá
helyszíni szemle alapján az engedélyt határozat formájában adja ki. A
határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs.
A határozat a közléssel véglegessé válik.
A döntés ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs.
A határozat a közléssel véglegessé válik.
A határozatot sérelmesnek tartó fél a véglegessé vált döntés ellen –
jogszabálysértésre hivatkozással – közigazgatási pert indíthat.

Ügymenet:
1. A kérelem vizsgálata. 
2. A kérelemmel érintett üzem helyszíni szemléje, szükség sze-

rint hiánypótlás. A hatóság határidő megjelölésével a mulasz-
tás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett egy íz-
ben hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt.

3. A tényállás tisztázása és az engedély kiadása.

Ügytípushoz 
kapcsolódó 

 2004. évi XVIII törvény a szőlőtermesztésről és a borgazdálko-
dásról



jogszabályok 
jegyzéke

 25/2010 (III.19.) FVM rendelet a borászati üzemek működésé-
nek engedélyezéséről, valamint a tevékenységükre vonatkozó
higiéniai szabályokról

 Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 852/2004/EK ren-
delete (2004. április 29.) az élelmiszer-higiéniáról

 Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi
XLVI. törvény 2. § (2) bekezdés a) pont.

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

 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
Jogszabálykereső

Ügyintézéshez 
használt, letölthető 
nyomtatványok

nincs

Időpontfoglalás nincs

Igénybe vehető 
elektronikus 
programok elérése

nincs

Tájékoztatás az 
ügyfelet megillető 
jogokról és 
kötelezettségekről

Az ügyfél kérelmével a tárgyában hozott döntés véglegessé válásáig
rendelkezhet.
Ha  a  kérelem melléklete  nem tartalmazza a  jogszabály  által  előírt
további követelményt, akkor az ügyfél a kérelmét visszavonhatja. 
Ha az előírt követelmény teljesítése nem lehetséges a hiánypótlásra a
hatóság által előírt időpontig, akkor kérheti az eljárás szüneteltetését.
Az  ügyfél  az  eljárás  bármely  szakaszában  és  annak  befejezését
követően  is  betekinthet  az  eljárás  során  keletkezett  iratba.  Az
iratbetekintés  során  az  arra  jogosult  másolatot,  kivonatot  készíthet
vagy – kormányrendeletben meghatározott költségtérítés ellenében –
másolatot kérhet, amelyet a hatóság kérelemre hitelesít.
A 2008. évi XLVI. törvény 38/B. § (2a) bekezdés alapján e törvény,
illetve a 38/A. § (3a) bekezdésében megjelölt törvények hatálya alá
tartozó  tevékenységet  csak  FELIR  azonosítóval  rendelkező  ügyfél
folytathat.

http://www.njt.hu/
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