
A 64/2007.  (VII.23.)  FVM-EüM  együttes  rendelet  alapján  bejelentésre  kötelezett  tevékenységek
nyilvántartásba vétele

Hatáskörrel 
rendelkező szervezet

A tevékenység helye szerinti élelmiszerlánc-biztonsági és 
állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatal.

Illetékesség
A  tevékenység  helye  szerinti  élelmiszerlánc-biztonsági  és
állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatal.

Ügyintézés helye
A tevékenység helye szerinti élelmiszerlánc-biztonsági és 
állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatal.

Ügyintézéshez 
szükséges 
dokumentumok

HACCP minőségirányítási rendszer (kiterjed-e az élelmiszer 
előállításra) gyártási napló, gyártmánylapok, egészségügyi kiskönyv, 
rovar-, és rágcsálóirtásra kötött szerződés

Ügyintézés illetéke, 
igazgatási 
szolgáltatási díj

Hatósági eljárás díj –és illetékmentes.

Ügyintézési határidő 60 nap

Eljárást megindító 
irat (kérelem) 
benyújtásának módja

Kérelem (személyesen, postai úton, elektronikusan-az Eüsztv. 
szerint)

Alapvető eljárási 
szabályok, 
ügymenetre 
vonatkozó 
tájékoztatás

A bejelentés benyújtásától számított 8 napon belül hatósági helyszíni 
szemle, 

Nyilvántartásba vétel.

Ügytípushoz 
kapcsolódó 
jogszabályok 
jegyzéke

Az állati eredetű élelmiszerek forgalomba hozatalának és az értékesítés
helyén  történő  élelmiszer-előállításnak  élelmiszer-higiéniai  feltételeiről
szóló 64/2007. (VII.23.) FVM-EüM együttes rendelet, az élelmiszerláncról
és hatósági felügyeletről szóló 2008. évi XLVI törvény, a fővárosi és me-
gyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról
szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdése és 1. mellékle-
te és a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek
kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 23. § (1) bekezdés
(a) pontja, az élelmiszer-higiéniáról szóló 852/2004/EK rendelet 6. cikké-
nek (2) bekezdése, a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és foly-
tatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 27.§ (1)
bekezdés,  a bejelentésköteles szolgáltatási tevékenységek tekintetében
a bejelentés elmulasztása esetén fizetendő bírságról, továbbá a szolgál-
tatás felügyeletét ellátó hatóságok általános kijelöléséről szóló 186/2009.
(IX.10.) Korm.rendelet.

Ügyintézéshez 
használt, letölthető 
nyomtatványok

Kiskereskedelmi létesítmények által marginális, helyi és korlátozott 
tevékenységként végzett állati eredetű élelmiszer előállítás 
bejelentése ELELM00046

Időpontfoglalás Előzetes időpont egyeztetés szerint vagy ügyfélfogadási időben

Igénybe vehető 
elektronikus 
programok elérése

nincs

Tájékoztatás az 
ügyfelet megillető 
jogokról és 
kötelezettségekről

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 
(Ákr.) által meghatározottak.

http://www.csmkh.hu/hu/altalanos-ugyfeltajekoztato
http://www.csmkh.hu/hu/altalanos-ugyfeltajekoztato
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