
Nem állati eredetű alapanyagból készült élelmiszer előállító tevékenység 

bejelentés/változás bejelentés 

 

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. az élelmiszer előállító vállalkozás adatai, 

3. az előállítani kívánt termékek, a végzendő tevékenység adatai. 

 

Becsatolandó irat: Szakképesítéshez kötött tevékenység esetén az előírt képesítés 

igazolása 

 

Igazgatásszolgáltatási díj: Az eljárás illeték- és díjmentes. 

 

Ügyintézési határidő: 8 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 élelmiszervállalkozások, amelyek nem állati eredetű 

élelmiszert állítanak elő, élelmiszerrel közvetlenül érintkező anyagot gyártanak, vagy 

forgalmaznak, élelmiszeriparban használható fertőtlenítő szert állítanak elő, a 

tevékenységük megkezdése előtt kötelesek bejelenteni ezt, az illetékes Járási 

Hivatalnak. Ezek a tevékenységek csak nyilvántartási szám birtokában folytathatók. 

A kérelmet az illetékes járási hivatalhoz kell benyújtani, a csatolt dokumentumok 

alapján a nyilvántartásba vételt a megyei kormányhivatal illetékes osztálya végzi, 

amelyről igazolást állít ki. 

További ellenőrzéseit az élelmiszer vállalkozás regisztrált tevékenységének 

figyelembe vételével végzi. 

A vállalkozó/magánszemély a tevékenységét érintő változásokról (pl. névváltozás, 

tevékenységi kör változása stb.) köteles az illetékes hatóságot tájékoztatni – változás 

bejelentés- a nyilvántartásban szereplő adatok módosítása céljából. A változás 

bejelentést követően a hatóság a módosításokat tartalmazó határozatot bocsájt ki. 

 

Ügymenet:  

1. A kérelem vizsgálata. 

2. A tényállás tisztázása és a regisztrációs szám kiadása. 

 

https://epapir.gov.hu/


Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

 47/2011. (V. 31.) VM rendelet az élelmiszer-vállalkozás működéséhez 

szükséges szakképesítés meghatározásáról. 

 57/2010. (V. 7.) FVM rendelet az élelmiszerek forgalomba hozatalának, 

valamint előállításának engedélyezéséről, illetve bejelentéséről. 

 2009 évi LXXVI törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és 

folytatásának általános szabályairól 

 186/2009. (IX. 10.) Kormányrendelet a bejelentés köteles szolgáltatási 

tevékenységek tekintetében a bejelentés elmulasztása esetén fizetendő 

bírságról, továbbá a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságok általános 

kijelöléséről 

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

parlamenti és tanácsi rendelet. 

 Ákr. 

 

Ügyintézéshez használt, letölthető nyomtatvány: nincs 

 

Igénybe vehető elektronikus program: nincs 

 

Az ügyfél tájékoztatása az Ákr. alapján történik. 

 


