
Élelmiszer kistermelői tevékenység bejelentése, nyilvántartásba vétele/ 

változás bejelentése 

 

Hatáskörrel rendelkező szervezet: Pest Megyei Kormányhivatal élelmiszerlánc-

biztonsági és állategészségügyi hatáskörrel rendelkező járási hivatalai 

 

Illetékesség: Az ügyfél tevékenységének végzése helye szerinti illetékes 

élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörrel rendelkező járási hivatal. 

 

Kérelem tartalmi elemei: 

1. a kistermelő neve, címe, elérhetősége. 

2. a gazdaság vagy élelmiszer-előállítás helye. 

3. értékesíteni kívánt élelmiszer megnevezése 

4. tenyészetkód 

 

Becsatolandó irat: nincs 

 

Igazgatásszolgáltatási díj: Az eljárás illeték- és díjmentes. 

 

Ügyintézési határidő: nem állati eredetű alaptermék, élelmiszer: sommás eljárás, 8 

nap 

állati eredetű alaptermék, élelmiszer: 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: Élelmiszer kistermelői tevékenység folytatására csak 

ügyfélképességgel rendelkező természetes személy regisztrálható. A becsatolt 

dokumentumban foglaltak alapján amennyiben nem merül fel kizáró ok, a hatóság a 

kistermelői élelmiszer előállító tevékenységét nyilvántartásba veszi, regisztrációs 

számmal látja el (a megyei hivatal által koordinálva), és erről egyszerűsített 

határozatot állit ki. Abban az esetben, ha a bejelentett élelmiszer előállító 

tevékenység kizárólag a kistermelő által összegyűjtött, betakarított vadon termő 

alaptermék, valamint kizárólag növény eredetű feldolgozott élelmiszer előállítására 

és értékesítésére, továbbá falusi vendégasztal üzemeltetésére vonatkozik, a 

regisztrációt követően az élelmiszer kistermelői tevékenység megkezdhető. 

A határozatnak minősülő még nem jogerős regisztrációról szóló értesítésben foglalt 

döntés ellen a határozatban részletezett tájékoztatás szerint fellebbezés nyújtható 

be. 

Amennyiben állati eredetű alapterméket, vagy állati eredetű alaptermékből előállított 

feldolgozatlan, vagy feldolgozott élelmiszert kíván előállítani, értékesíteni, a 

tevékenység megkezdéséhez hatósági állatorvosi bizonyítvány szükséges. A 

hatósági állatorvosi bizonyítványt az élelmiszer előállítás helye szerint illetékes 

https://epapir.gov.hu/


hatósági állatorvos megfelelő eredményű helyszíni vizsgálat után adja ki és évente 

az ügyfél kérelmére megújítandó. 

A kistermelő személyét/ tevékenységet érintő változásokat be kell jelenteni az 

illetékes járási hivatalnál, a nyilvántartásban történő átvezetés céljából.  

 

Ügymenet:  

1. A kérelem vizsgálata. 

2. Alkalmasság esetén regisztrációba vétel. 

3. Állati eredetű alaptermék, alaptermékből előállított feldolgozott, vagy 

feldolgozatlan termék előállítása esetén kérelemmel érintett terület helyszíni 

szemléje, szükség szerint hiánypótlás. 

4. A tényállás tisztázása és hatósági állatorvosi bizonyítvány kiadása. 

 

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:  

 52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet a kistermelői élelmiszer-termelés, előállítás és 

értékesítés feltételeiről. 

 Ákr. 

 

Ügyintézéshez használt, letölthető nyomtatvány: nincs 

 

Igénybe vehető elektronikus program: nincs 

 

Az ügyfél tájékoztatása az Ákr. alapján történik. 

 


