
Kereskedelmi tevékenység keretében történő élelmiszer előállítás bejelentése 

(marginális tevékenység) „64-es regisztráció” 

 

Hatáskörrel rendelkező szervezet: Pest Megyei Kormányhivatal élelmiszerlánc-

biztonsági és állategészségügyi hatáskörrel rendelkező járási hivatalai 

 

Illetékesség: A kereskedelmi egység telephelye szerinti illetékes élelmiszerlánc-

biztonsági és állategészségügyi hatáskörrel rendelkező járási hivatal. 

 

Kérelem tartalmi elemei: 

1. szolgáltató/élelmiszer-ipari vállalkozó neve, 

2. a szolgáltató/élelmiszer-ipari vállalkozó lakcíme, szervezet esetén székhelye 

3. a folytatni kívánt szolgáltatási tevékenység/változás/megszűnés megjelölése, 

4. az adott szolgáltatási tevékenység megkezdésére és folytatására való 

jogosultságot szabályozó külön jogszabályban meghatározott adatok. 

 

Becsatolandó irat: nincs 

 

Igazgatásszolgáltatási díj: Az eljárás illeték- és díjmentes. 

 

Ügyintézési határidő: 60 nap 

 

Eljárás megindításának módja: Postai úton, elektronikus úton 

(https://epapir.gov.hu/), vagy az illetékes Járási Hivatal Élelmiszerbiztonsági és 

Állategészségügyi Osztályán személyesen. 

 

Eljárási szabályok: Minden élelmiszer-ipari vállalkozó/szolgáltató köteles értesíteni 

a megfelelő hatáskörrel rendelkező hatóságot, az élelmiszerek termelésének, 

feldolgozásának vagy forgalmazásának bármely szakaszát végző valamennyi 

létesítményéről, e létesítmények nyilvántartásba vétele céljából. 

Az élelmiszer-ipari vállalkozónak/szolgáltatónak biztosítani kell, hogy a hatáskörrel 

rendelkező hatóság mindig naprakész információval rendelkezzen a 

létesítményekről, beleértve azt is, hogy értesítést küldenek a tevékenységek bármely 

lényeges változásáról és a meglévő létesítmények esetleges bezárásáról. 

A szolgáltató/élelmiszer-ipari vállalkozó a bejelentést követően a bejelentésben 

foglalt adatokban bekövetkezett változást - ideértve a megszűnést is- haladéktalanul 

köteles bejelenteni a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságnak. 

Ha a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság ellenőrzése során megállapítja, hogy a 

szolgáltató a bejelentésköteles tevékenységet bejelentés nélkül ténylegesen folytatja, 

ideértve azt az esetet is, ha a szolgáltató a bejelentés előírt adataiban bekövetkezett 

változás bejelentését elmulasztotta, bírságot szab ki, és ha a szolgáltató egyébként 

megfelel az adott szolgáltatási tevékenység megkezdésére és folytatására való 

jogosultságra vonatkozó jogszabályi előírásoknak, hivatalból nyilvántartásba veszi, 

vagy az adatváltozást a nyilvántartásba bejegyzi. 

https://epapir.gov.hu/


Ha a szolgáltató nem felel meg az adott szolgáltatási tevékenység megkezdésére és 

folytatására való jogosultságra vonatkozó jogszabályi előírásoknak, az adott 

szolgáltatási tevékenység megkezdésére és folytatására való jogosultság megfelelő 

igazolásáig határozatban megtiltja az adott szolgáltatási tevékenység folytatását. 

A bejelentéssel összefüggő eljárásban a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság a 

szolgáltatót a bejelentés megérkezését követő naptól számított tizenöt napon belül 

hivatalból nyilvántartásba veszi, kivéve, ha a bejelentés alapján folytatott ellenőrzési 

eljárás keretében megállapította, hogy a szolgáltató nem felel meg az adott 

szolgáltatási tevékenység megkezdésére és folytatására való jogosultságot 

szabályozó jogszabályban foglalt előírásoknak. 

  

Ügymenet:  

1. A bejelentés vizsgálata. 

2. A bejelentett változás alapján az adatváltozást/megszűnést a hatóság a 

nyilvántartásba bejegyzi és szükség esetén hatósági ellenőrzést folytat le. 

3. A bejelentés teljesítéséről szóló döntését kiadja. 

 

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

 2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről. 

 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és 

folytatásának általános szabályairól 

 186/2009. (IX. 10.) Kormányrendelet a bejelentésköteles szolgáltatási 

tevékenységek tekintetében a bejelentés elmulasztása esetén fizetendő 

bírságról, továbbá a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságok általános 

kijelöléséről 

 852/2004/EK rendelet az élelmiszerhigiéniáról 

 az Ákr. 

  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. 

Kiskereskedelmi létesítmények az alábbi marginális, helyi és korlátozott 

tevékenységeket végezhetik:  

 - tőkehús darabolás, -szeletelés, -csontozás, kereskedelmi előrecsomagolás  

 - baromfihús darabolás, -szeletelés, kereskedelmi előrecsomagolás (egész 

baromfi is)  

 - előkészített hús előállítás  

 - hús előredarálás, kereskedelmi előrecsomagolás  

 - húskészítmény előállítás, húskészítmény darabolás, szeletelés, 

kereskedelmi előrecsomagolás  

 - sajt darabolás, -szeletelés, kereskedelmi előrecsomagolás  

 - élőhal leölése, haldarabolás, -szeletelés, -filézés  

 - feldolgozott halászati termék előállítása  

 

Ügyintézéshez használt, letölthető nyomtatvány: nincs 



 

Igénybe vehető elektronikus program: nincs 

 

Az ügyfél tájékoztatása az Ákr. alapján történik. 

 


