
Külön engedély köteles élelmiszerek forgalmazásának engedélyezése: 

Hatáskörrel rendelkező 
szervezet

Nógrád Megyei Kormányhivatal járási hivatalainak

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya

Illetékesség Nógrád Megyei Kormányhivatal járási hivatalai

Ügyintézés helye
Nógrád Megyei Kormányhivatal járási hivatalainak

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya

Ügyintézéshez 
szükséges 
dokumentumok

Kérelem tartalmi elemei:

1. Az élelmiszeripari vállalkozó adatai,
2. a kiskereskedelmi létesítmény (üzletek, elosztó központok, 

bevásárló központokat ellátó létesítmények, 
nagykereskedelmi árusító helyek), valamint vendéglátó-ipari 
létesítmények (beleértve közétkeztetők, tálalókonyhák stb.) 
adatai,

3. A külön engedély köteles termékkörök felsorolása.

Becsatolandó irat:

A kérelem formanyomtatványban felsorolt, jogszabályban előírt 
iratok.

Ügyintézés illetéke, 
igazgatási szolgáltatási
díj

Az eljárás illeték- és díjmentes.

Ügyintézési határidő 60 nap.
Eljárást megindító irat 
(kérelem) 
benyújtásának módja

Postai úton, elektronikus úton, vagy személyesen. 

Alapvető eljárási 
szabályok, ügymenetre 
vonatkozó tájékoztatás

 

Azok az élelmiszerforgalmazó létesítmények, amelyek az 
alábbiakban felsorolt élelmiszerféleségek kereskedelmi forgalomba 
hozatalát végzik, ezt a tevékenységet csak az illetékes járási hivatal
által kiadott külön engedély birtokában végezhetik.

-Hús- és hentesáru termékkörön belül: Friss hús. (olyan hús, 
amelyen nem végeztek más tartósítási folyamatot, mint hűtés, 
fagyasztás vagy gyorsfagyasztás, beleértve a vákuumcsomagolt 
vagy a szabályozott nyomás alatt csomagolt húst)

-Hal termékkörön belül: Friss halászati termék („Friss halászati 
termékek”: egész vagy előkészített, feldolgozatlan halászati 
termékek, beleértve a vákuumban vagy módosított nyomás alatt 
csomagolt termékeket, amelyeken a hűtésen kívül semmilyen 
további, tartósítást célzó műveletet nem végeztek)

-Tej, tejtermék termékkörön belül: nyerstej, valamint a hűtést 
igénylő tej és tejtermék.



-Hideg, meleg étel termékkör, kivétel az ital.

-Cukrászati készítmény, édesipari termék termékkörön belül: azon 
hűtést igénylő cukrászati készítmények, amelyek forgalomba 
hozatala az előállítás helyén, illetve házhoz szállítással történik, a 
végső fogyasztó részére

-Egyéb élelmiszer termékkörön belül: békacomb, élő kagyló, élő 
tüskésbőrű, tengeri csiga.

Az illetékes járási hivatal a kérelem és a csatolt dokumentumok, 
továbbá helyszíni szemle alapján a külön engedélyt határozat 
formájában kiadja. A hatóság további ellenőrzéseit a kereskedelmi 
egység külön engedélyben foglalt tevékenységének figyelembe 
vételével végzi.

 

Ügymenet

1. A kérelem vizsgálata.
2. A kérelemmel érintett forgalmazó hely helyszíni szemléje, 

szükség szerint hiánypótlás.

3. A tényállás tisztázása és külön engedély kiadása.

Ügytípushoz 
kapcsolódó 
jogszabályok jegyzéke

 62/2011. (VI. 30.) FVM rendelet a vendéglátó-ipari termékek 
előállításának és forgalomba hozatalának 
élelmiszerbiztonsági feltételeiről.

 210/2009. (IX. 29.) Kormányrendelet a kereskedelmi 
tevékenységek végzésének feltételeiről.

 57/2010 (V.7.) FVM rendelet 
Ügyintézéshez 
használt, letölthető 
nyomtatványok

Külön engedély kérelem

Időpontfoglalás

 
Igen.

Igénybe vehető 
elektronikus 
programok elérése

Nincs.


