
Etethetőségi, felhasználhatósági vagy minőségmegőrzési idő lejárta után a 

takarmány forgalomba hozatalának engedélyezése 

 

Hatáskörrel rendelkező szervezet: Pest Megyei Kormányhivatal élelmiszerlánc-

biztonsági és állategészségügyi hatáskörrel rendelkező járási hivatalai 

 

Illetékesség: A takarmány forgalmazásának helye szerinti illetékes élelmiszerlánc-

biztonsági és állategészségügyi hatáskörrel rendelkező járási hivatal. 

 

Kérelem tartalmi elemei: 

1. Etethetőségi, felhasználhatósági vagy minőségmegőrzési idő lejárta után a 

takarmány tulajdonosának adatai, 

2. etethetőségi, felhasználhatósági vagy minőségmegőrzési idő lejárta után a 

takarmányra vonatkozó információ. 

 

Becsatolandó irat:  

Takarmányozási célú felhasználási szándékra vonatkozó írásbeli nyilatkozat az 

alábbi tartalommal: 

1. a bejelentő nevét és telephelyét, 

2. a lejárt takarmány tárolási helyét, 

3. a lejárt takarmány nevét és tömegét (mennyiségét), 

4. a lejárt takarmány előállításának idejét, helyét vagy a jelölésért felelős 

személy nevét, címét, 

5. a lejárt takarmány eltarthatósági idejének lejárati időpontját, 

6. a kérelmezett minőség megőrzési idő, és a felhasználás tervezete. 

 

Igazgatásszolgáltatási díj: Etethetőségi, felhasználhatósági vagy minőség 

megőrzési idő lejárta után a takarmány forgalomba hozatalának engedélyezése: 

20.000,- Ft 

 

Ügyintézési határidő: 30 nap 

 

Eljárás megindításának módja: Postai úton, elektronikus úton 

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

Állategészségügyi Osztályán személyesen. 

 

Eljárási szabályok: A takarmány eltarthatósági idejének lejártakor (a továbbiakban: 

lejárt takarmány) a tulajdonosa vagy forgalomba hozója takarmányozási célú 

felhasználás szándéka esetén köteles a lejárt takarmánytételt a járási 

állategészségügyi hivatalnak írásbeli nyilatkozatban bejelenteni. 

A bejelentett lejárt takarmány további forgalmazásához és felhasználásához a Járási 

Hivatal engedélye szükséges. A Járási Hivatal intézkedéséig a lejárt takarmány 

bejelentőjének biztosítania kell, hogy az ilyen takarmányt ne hozzák forgalomba, 

illetve ne használják fel. A rendelkezésére álló adatok, a helyszíni szemle 

https://epapir.gov.hu/


tapasztalatai, illetve a szükséges vizsgálatok alapján a Járási Hivatal a lejárt 

takarmány felhasználhatóságáról a bejelentés időpontjától számított tizenöt napon 

belül – amennyiben laboratóriumi vizsgálat is szükséges, harminc napon belül – dönt. 

 

Ügymenet:  

1. A kérelem vizsgálata. 

2. Helyszíni szemle lefolytatása. 

3. Szükség esetén laboratóriumi vizsgálat elrendelése. 

4. A tényállás tisztázása esetleges hiánypótlás. 

5. Hatósági engedély kiadása/megtagadása a további forgalmazáshoz. 

 

 

 

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke: 

 65/2012. (VII. 4.) VM rendelet a takarmányok előállításának, forgalomba 

hozatalának és felhasználásának egyes szabályairól. 

 Ákr. 

 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, 

valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt 

kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, 

valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól. 

 

Ügyintézéshez használt, letölthető nyomtatvány: nincs 

 

Igénybe vehető elektronikus program: nincs 

 

Az ügyfél tájékoztatása az Ákr. alapján történik. 

 


