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Tevékenység engedélyezése iránti kérelem benyújtása
-

Kérelem tartalmi elemei:
1. A takarmány-előállító létesítmény adatai,
2. A gyártástechnológiai leírás,
3. Az előállítani kívánt takarmány megnevezése leírása,
4. A raktározási, tárolási körülmények leírása
a) A 65/2012. (VII.4.) VM rendelet 2. § (3) bekezdés alapján a 3.

mellékletben  felsorolt  engedélyköteles  létesítmények
létesítmény-engedély iránti kérelmét az  5. melléklet szerinti
adattartalommal kell benyújtani,

b) A 65/2012. (VII.4.) VM rendelet 2. § (4) bekezdés alapján a 3.
melléklet szerinti takarmány-forgalmazó létesítményeket és az
1.  melléklet  szerinti takarmányt  az  EU-ba  importáló,
magyarországi  székhelyű  vállalkozások  engedély  iránti
kérelmét a 6. mellékletben felsorolt, az adott létesítményre
vonatkoztatható adatok megadásával kell benyújtani.

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 élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI.
törvény 36. § (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  takarmányt-előállító  és  a  takarmányt  forgalmazó  létesítmények
működtetéséhez,  illetve  az  takarmányipari-vállalkozási  tevékenység
folytatásához.

A  működési  engedély  kiadását  megelőző  helyszíni  szemlén
felülvizsgálatra  kerül  a  létesítmény  takarmánybiztonsági  rendszere,
valamint a vonatkozó higiéniai követelményeinek való megfelelés is.
Amennyiben  a  létesítmény  nem  felel  meg  az  összes  idevágó
követelménynek,  az  illetékes  hatóság  ideiglenes  engedélyt  ad.  Az
ideiglenes engedély azonban összességében nem haladhatja meg a
hat hónapot. 

Ha a létesítmény megfelel a takarmányjog idevágó követelményeinek,
végleges engedély kerül kiadásra

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 
jogszabályok 
jegyzéke

 Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi
XLVI. törvény 36. § (1) bekezdés a) pontja.

 A takarmányok előállításának, forgalomba hozatalának és fel-
használásának egyes szabályairól szóló 65/2012. (VII.4.) VM
rendelet 2. §, 3. §, 9. §.

 A  takarmányhigiénia  követelményeinek  meghatározásáról
szóló 183/2005/EK rendelet 10. Cikk, 13. Cikk.

 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

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


Ügyintézéshez 
használt, letölthető 
nyomtatványok

van

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.
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