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- A tevékenység engedélyezése iránti kérelem benyújtása

A kérelem tartalma:
Az  57/2010.  (V.  7.)  FVM  rendelet  4.  §  (2)  bekezdés  alapján  az
engedély  iránti  kérelemnek  tartalmaznia  kell  az  1.  melléklet  „A”
részében meghatározott dokumentumokat és adatokat:

 a) az élelmiszer-vállalkozó vagy -vállalkozás nevét vagy cég-
nevét,

 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 meghatá-

rozását,
 h) szakképesítéshez kötött tevékenység esetén az előírt képe-

sítés igazolását,
 i) technológiai leírást és folyamatábrát,
 j) technológiai elrendezési rajzot,
 k) anyagmozgatási és személyforgalmi tervet,
 l) az épületgépészet szerelvényezési, fűtési, szellőzési, világí-

tási, hűtési terveket,
 m) gyártástechnológia szerinti gépjegyzéket,
 n) közmű nyilatkozatokat,
 o) melléktermék és a hulladék kezelési és ártalmatlanítási ter-

vét,
 p) az ivóvíz minőségét tanúsító, 30 napnál nem régebbi víz-

vizsgálati eredményt.

Vágóhíd engedélyezése esetében az 1099/2009/EK rendelet 14. cikk
alapján  az  alábbi  adatokat  is  be  kell  nyújtani  az  engedélyező
hatósághoz:

 a) az egyes vágóvonalakon óránként levágható állatok maxi-
mális száma;

 b) azon állatkategóriák és súlycsoportok, amelyekre a rendel-
kezésre álló, féken tartásra szolgáló vagy kábító berendezés
alkalmazható;



 c) az egyes elhelyezésre szánt területek maximális kapacitása

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

Az  állati  eredetű  élelmiszert  előállító,  valamint  a  növényi  csírákat
termelő  élelmiszer-vállalkozások  működéséhez  az  élelmiszerlánc-
felügyeleti  szerv  engedélye  szükséges.  Engedélyköteles
létesítmények:  vágóhidak,  húsdaraboló  üzemek,  húskészítmény
előállítók,  tejüzemek,  tojás  csomagolók  és  tojástermék  előállítók,
halászati termék előállítók, vadfeldolgozók, hűtőházak, bélüzemek. Az
élelmiszerláncról  és  hatósági  felügyeletéről  szóló  2008.  évi  XLVI.
törvény 23. § (1) bekezdésének előírását figyelembe véve az Európai
Unió  általános  hatályú,  közvetlenül  alkalmazandó  jogi  aktusában
meghatározott  esetekben,  valamint  hazai  jogszabályban  előírt
esetekben az élelmiszerlánc-felügyeleti  szerv engedélye szükséges
az  élelmiszer-létesítmény  működtetéséhez,  illetve  az  élelmiszer-
vállalkozási  tevékenység  folytatásához.  Az  Európai  Unión  kívüli,
úgynevezett  harmadik  országokba  való  állati  eredetű  élelmiszer-
szállításhoz  az  adott  ország  illetékes  hatóságának  erre  vonatkozó
engedélye is  szükséges.  Az illetékes szerv a kérelem és a csatolt
dokumentumok,  továbbá  helyszíni  szemle  alapján  az  engedélyt
határozat formájában ideiglenesen, vagy véglegesen kiadja. 

Csíráztatott magvakat előállító létesítmények engedélyezése:

Az illetékes hatóság csak abban az esetben engedélyezi ezeket a
létesítményeket, ha azok megfelelnek a 852/2004/EK rendelet I.
mellékletében,  és  a  210/2013  EU  rendelet  mellékletében



meghatározott  előírásoknak.  Az  engedélyezései  eljárás
keretében helyszíni szemle lefolytatására kerül sor.
A  határozat ellen  közigazgatási  úton  további  jogorvoslatnak  helye
nincs.  A  határozat  a  közléssel  véglegessé  válik. A  döntést
sérelmesnek  tartó  ügyfél  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 
jogszabályok 
jegyzéke

 Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi
XLVI. törvény 35. § (1) és (2) bekezdése.

 Az 57/2010. (V. 7.) FVM rendelet 4. § (1) bekezdése szerint az
engedélyköteles létesítményeket  az élelmiszer-vállalkozó ké-
relmére a létesítmény telephelye szerint illetékes élelmiszer-
lánc-biztonsági  és állategészségügyi  hatáskörben eljáró me-
gyei kormányhivatal engedélyezi.

 Az élelmiszerek forgalomba hozatalának, valamint előállításá-
nak engedélyezéséről, illetve bejelentéséről szóló 57/2010. (V.
7.) FVM rendelet 4. § (1) bekezdése.

 Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 178/2002/EK ren-
delete az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről,
az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság létrehozásáról és az
élelmiszer-biztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról

 Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 852/2004/EK ren-
delete az élelmiszer-higiéniáról

 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 853/2004/EK ren-
delete az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai sza-
bályainak megállapításáról

 Az élelmiszer- és takarmányjog, valamint az állategészségügyi
és állatjóléti szabályok, a növény-egészségügyi szabályok, és
a növényvédő szerekre vonatkozó szabályok alkalmazásának
biztosítása céljából  végzett  hatósági  ellenőrzésekről  és más
hatósági tevékenységekről szóló EURÓPAI PARLAMENT ÉS
A TANÁCS  2017/625 Rendelete

 34/2018 (XII.3.) AM rendelet az élelmiszer-vállalkozás műkö-
déséhez szükséges szakképesítésekről

 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
EUR-Lex

Ügyintézéshez 
használt, letölthető 
nyomtatványok

nincs

Időpontfoglalás nincs

http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=hu
http://www.njt.hu/


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.
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