
Kistermelői tevékenység engedélyezése

Hatáskörrel 
rendelkező szervezet

Gazdaság helye (a termék előállításának helye) szerint illetékes járási
hivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi osztálya.

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

Érvényes egészségügyi kiskönyv, 
állati eredetű termékek értékesítése esetén tenyészetkód megléte.

Ügyintézés illetéke, 
igazgatási 
szolgáltatási díj

Hatósági eljárás díj –és illetékmentes.

Ügyintézési határidő 60 nap, de sommás eljárás lehetősége is fenn áll.

Eljárást megindító 
irat (kérelem) 
benyújtásának módja

személyesen, postai úton, elektronikusan 

Alapvető eljárási 
szabályok, 
ügymenetre 
vonatkozó 
tájékoztatás

A kistermelő:

a  kistermelői  élelmiszer-termelés,  -előállítás  és  -értékesítés
feltételeiről  szóló  52/2010.  (IV.  30.)  FVM rendelet (továbbiakban  :
Rendelet)  1.  melléklet  A.  része  szerinti  kis  mennyiségű,  általa
megtermelt  alaptermékkel  vagy  általa  betakarított,  összegyűjtött
vadon termő alaptermékkel közvetlenül a végső fogyasztót, illetve a
régión  belüli  vagy  a  gazdaság  helyétől  légvonalban  számítva
Magyarország  területén  legfeljebb  40  km  távolságon  belüli
kiskereskedelmi  vagy vendéglátó,  illetve közétkeztetési  létesítményt
(a továbbiakban együtt: vendéglátó létesítmény) látja el,

a  Rendelet  1.  melléklet  A.  része  szerinti  kis  mennyiségű,  általa
megtermelt alaptermékből előállított élelmiszerrel közvetlenül a végső
fogyasztót,  illetve  a  régión  belüli  vagy  a  gazdaság  helyétől
légvonalban  számítva  Magyarország  területén  legfeljebb  40  km
távolságon belüli kiskereskedelmi vagy vendéglátó létesítményt látja
el,

a  Rendelet 1.  melléklet  A.  része  szerinti  kis  mennyiségű,  általa
jogszerűen  kifogott  hallal,  közvetlenül  a  végső  fogyasztót,  illetve  a
régión  belüli  vagy  a  gazdaság  helyétől  légvonalban  számítva
Magyarország  területén  legfeljebb  40  km  távolságon  belüli
kiskereskedelmi vagy vendéglátó létesítményt látja el,

falusi vendégasztalt üzemeltet,

a Rendelet 1. melléklet B. részében meghatározott szolgáltatásokat
végez magánszemélyek és más kistermelők részére.



Ügytípushoz 
kapcsolódó 
jogszabályok 
jegyzéke

a  kistermelői  élelmiszer-termelés,  -előállítás  és  -értékesítés
feltételeiről  szóló  52/2010.  (IV.  30.)  FVM  rendelet;  az  általános
közigazgatási  rendtartásról  szóló  2016.  évi  CL.  törvény
(továbbiakban: Ákr.) 35.-37.§, 41.§, 50. § (1) bekezdés, 80-82.§, az
élelmiszerlánc hatósági felügyeletéről  szóló 2008. évi XLVI. törvény
35.  §  (2)  bekezdés,  38.  §  (1)  bekezdés,  45.  §  (5)  bekezdés;  a
földművelésügyi  hatósági  és  igazgatási  feladatokat  ellátó  szervek
kijelöléséről  szóló  383/2016.  (XII.  2.)  Korm.  rendelet  14.  §  (5);  a
tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok
országos  nyilvántartási  rendszeréről  szóló  119/2007.  (X.  18.)  FVM
rendelet.

Ügyintézéshez 
használt, letölthető 
nyomtatványok

Kérelem

Időpontfoglalás
Előzetes 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 
szerint
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