
Külön engedély köteles élelmiszerek forgalmazásának engedélyezése 

 

Hatáskörrel rendelkező szervezet: Pest Megyei Kormányhivatal élelmiszerlánc-

biztonsági és állategészségügyi hatáskörrel rendelkező járási hivatalai 

 

Illetékesség: Az ügyfél tevékenységi helye szerinti illetékes élelmiszerlánc-

biztonsági és állategészségügyi hatáskörrel rendelkező járási hivatal 

 

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 bejelentett külön engedély köteles tevékenységek felsorolása. 

 

Becsatolandó irat: A kérelem nyomtatványban felsorolt, jogszabályban előírt iratok. 

 

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: 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. 

https://epapir.gov.hu/


Az illetékes járási hivatal a kérelem és a csatolt dokumentumok, továbbá helysíni 

szemle alapján a külön engedélyt határozat formájában kiadja. A még nem jogerős 

határozatban foglalt döntés ellen a döntésben részletezett tájékoztatás szerint 

fellebbezés nyújtható be. 

A hatóság további ellenőrzéseit a kereskedelmi egység külön engedélyben foglalt 

tevékenységének figyelembe vételével végzi. 

 

Ügymenet:  

1. A kérelem vizsgálata. 

2. A kérelemmel érintett terület 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. 

 Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszer-

biztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 

178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet. 

 Az élelmiszer-higiéniáról szóló, 2004. április 29-i 852/2004/EK európai 

parlamenti és tanácsi rendelet. 

 Az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak 

megállapításáról szóló, 2004. április 29-i 853/2004/EK európai parlamenti és 

tanácsi rendelet. 

 Ákr. 

57/2010 (V.7.) FVM rendelet  

2. melléklet az 57/2010. (V. 7.) FVM rendelethez 

  A B 

1. 
Termékkör 

Élelmiszer, melynek kiskereskedelmi forgalomba hozatalához külön 

engedély szükséges 

2. Hús- és hentesáru friss hús* 

3. Hal friss halászati termék, az élő hal kivételével* 

4. Tej, tejtermék nyerstej, valamint a hűtést igénylő tej és tejtermék* 

5. Meleg, hideg étel az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi 

XLVI. törvény Mellékletének 71. pontjában meghatározott 

vendéglátó-ipari termék, az italok kivételével 

6. Cukrászati 

készítmény, 

édesipari termék 

azon hűtést igénylő cukrászati készítmények, amelyek forgalomba 

hozatala az előállítás helyén, illetve házhoz szállítással történik, a 

végső fogyasztó részére 

7. Egyéb élelmiszer békacomb, élő kagyló, élő tüskésbőrű, tengeri csiga* 

 

2008. évi XLVI. törvény: 



71.vendéglátó-ipari termék: olyan étel, ital (az ivóvíz kivételével), cukrászati, 

hidegkonyhai készítmény, beleértve a közétkeztetés keretében előállított ételt 

is, amelyet elsősorban az előállítás helyén, illetve ideiglenes árusítóhelyen 

vagy tálalókonyhán szolgálnak ki, valamint közvetítő vállalkozás nélkül, 

fogyasztói kiszerelésben házhoz szállítva értékesítenek vagy egyéb 

jogszabályban megadott korlátok szerint kiskereskedelmi létesítményen 

keresztül értékesítenek a végső fogyasztónak; 

62/2011. (VI. 30.) VM rendelet a vendéglátó-ipari termékek előállításának és 

forgalomba hozatalának élelmiszerbiztonsági feltételeiről 

18. vendéglátó-ipari termék: az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 

szóló 2008. évi XLVI. törvény mellékletének 71. pontja szerinti fogalom; 

A külön engedély kérelem beadásakor az ügyfélnek az 57/2010 rendelet 3. 

mellékletében rögzített dokumentumokat csatolni kell.  

 

Ügyintézéshez használt, letölthető nyomtatvány: Külön engedély kérelem 

 

Igénybe vehető elektronikus program: nincs 

 

Az ügyfél tájékoztatása az Ákr. alapján történik. 

 


