
Kérelem – Első magyarországi betárolási hely nyilvántartásba vételéhez

Hatáskörrel
rendelkező szervezet

A  létesítmény  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

Kérelem tartalmi elemei:

1. Első  magyarországi  betárolási  helyet  üzemeltető élelmiszer-
vállalkozás neve,

2. első  magyarországi  betárolási  helyet  üzemeltető  élelmiszer-
vállalkozás székhelye,

3. első  magyarországi  betárolási  helyet  üzemeltető  élelmiszer-
vállalkozás telephelye,

4. első  magyarországi  betárolási  helyet  üzemeltető  élelmiszer-
vállalkozás felelős képviselőjének neve és elérhetősége,

5. első  magyarországi  betárolási  helyet  üzemeltető  élelmiszer-
vállalkozás adószáma vagy cégjegyzékszáma,

6. a behozni kívánt termék megnevezése

Csatolandó irat: nincs

Ügyintézés  illetéke,
igazgatási
szolgáltatási díj

Illeték- és díjmentes.

Ügyintézési határidő 60 nap

Eljárást  megindító
irat  (kérelem)
benyújtásának módja

Személyesen, postai úton, elektronikusan az Eüsztv. szerint

Alapvető  eljárási
szabályok,
ügymenetre
vonatkozó
tájékoztatás

Az  olyan  élelmiszer-vállalkozónak,  aki  első  magyarországi  tárolási
helyet  üzemeltet  –  ideértve  a  bértárolási  tevékenységet  is  –
tevékenységét  be kell  jelentenie  a létesítmény helye  szerinti  járási
hivatalhoz.  A  bejelentett  tevékenységet  a  hatóság  nyilvántartásba
veszi, és további ellenőrzéseit ennek megfelelően végzi.

Az élelmiszer-vállalkozónak a továbbiakban, mint első magyarországi
betároló  helyet  üzemeltető  élelmiszeripari  vállalkozónak  minden
élelmiszer biztonsági szempontból kiemelt kockázatú élelmiszer tétel
várható érkezése előtt 2 munkanappal be kell jelenteni a szállítmány
érkezését az illetékes járási hivatalnak.

Ügymenet:

1. A kérelem vizsgálata.
2. Alkalmasság esetén regisztrációba vétel.
3. A bejelentkezés teljesítéséről szóló hatósági bizonyítvány ki-



adása.

Ügytípushoz
kapcsolódó
jogszabályok
jegyzéke

 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági fel-
ügyeletéről.

 3/2010. (VII. 5.) VM rendelet az élelmiszer-előállítással- és for-
galmazással kapcsolatos adatszolgáltatásról és nyomonkövet-
hetőségről.

 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

Ügyintézéshez
használt,  letölthető
nyomtatványok

Élelmiszer-vállalkozó  által  üzemeltetett  első  magyarországi  tárolási
hely bejelentése ELELM00047  
Utójelentő ELELM00047  
Előjelentő ELELM00047      

Időpontfoglalás
Előzetesen  telefonon  történő  időpont  egyeztetés  szerint,
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.

https://szerkesztoseg.kormanyhivatal.hu/admin/download/0/04/26000/ELELM00047%20El%C5%91jelent%C5%91%20nyomtatv%C3%A1ny.pdf
https://szerkesztoseg.kormanyhivatal.hu/admin/download/1/04/26000/ELELM00047%20Ut%C3%B3jelent%C5%91%20nyomtatv%C3%A1ny.pdf
https://szerkesztoseg.kormanyhivatal.hu/admin/download/f/f3/26000/ELELM00047%20%C3%89lelmiszer-v%C3%A1llalkoz%C3%B3%20%C3%A1ltal%20%C3%BCzemeltetett%20els%C5%91%20magyarorsz%C3%A1gi%20t%C3%A1rol%C3%A1si%20hely%20bejelent%C3%A9se%20nyomtatv%C3%A1ny.pdf
https://szerkesztoseg.kormanyhivatal.hu/admin/download/f/f3/26000/ELELM00047%20%C3%89lelmiszer-v%C3%A1llalkoz%C3%B3%20%C3%A1ltal%20%C3%BCzemeltetett%20els%C5%91%20magyarorsz%C3%A1gi%20t%C3%A1rol%C3%A1si%20hely%20bejelent%C3%A9se%20nyomtatv%C3%A1ny.pdf
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