
Engedélyköteles élelmiszer-, és takarmány-előállító tevékenység (állati eredetű 

élelmiszer, takarmány) engedélyezése iránti kérelem 
 

 
Az ügy rövid leírása 
 
Az állati eredetű terméket, takarmányt előállító élelmiszer-vállalkozások működéséhez az 
élelmiszerlánc-felügyeleti szerv engedélye szükséges. A működési engedélyt az illetékes megyei 
kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági főosztálya adja ki az ügyfél kérelmére. Előzetes helyszíni 
szemle szükséges. 
 
Először ideiglenes működési engedély kerül kiadásra, a végleges működési engedély kiadásának 
feltétele az üzem működés közbeni ismételt szemléje. Az ideiglenes működési engedéllyel 3 hónapig 
működhet az üzem, ez egyszer meghosszabbítható további három hónapra, de ha ezek után nem 
felel meg az üzem, újra kell indítani az eljárást. Az ideiglenes engedély kiadásának az az oka, hogy 
bizonyos előírásoknak való megfelelést csak üzemelés közben lehet ellenőrizni (pl. HACCP-rendszer, 
önellenőrző laboratóriumi vizsgálatok), és végleges működési engedély csak valamennyi előírásnak 
való megfelelés esetén adható ki. Ideiglenes működési engedély kiadható, ha a létesítmény megfelel 
a berendezésekre vonatkozó és infrastrukturális követelményeknek. Ideiglenes működési engedély 
birtokában az előállított termékek szabadon forgalmazhatók az engedélyben szereplő időpontig. 
 
Takarmányelőállító üzem engedélyezésének feltétele az előzetes szemle és a próbagyártás, amely 
során az üzemekre vonatkozó dokumentációs rendszer, a technológia működésének ellenőrzése, 
előállított takarmány homogenitásának és átszennyeződésének vizsgálata történik. Az üzem az 
engedélyt megkapja, ha a próbagyártás során vett takarmányminta laboratóriumi vizsgálatának 
eredményei megfelelőek, valamint az üzem működése, dokumentációs rendszerei, nyilvántartásai 
jogszabályban foglalt követelményeknek megfelelnek.  
 
Az Európai Unió valamennyi tagállama nyilvános listát vezet az engedélyköteles létesítményekről, ami 
az Internetről elérhető. Az engedélyszámot a NÉBIH adja ki (takarmányvállalkozók esetén a 
főosztály), és a NÉBIH is vezeti az engedélyezett létesítmények listáját. Ez az engedély szám 
feltüntetésre kerül a működési engedélyben, és az üzemnek a címkén is meg kell jelentetnie. 
 
Milyen adatokat kell megadni? 
 
Az engedélyköteles előállító létesítményre vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell, vagy ahhoz 
csatolni kell: 
 
a) a vállalkozó vagy vállalkozás nevét vagy cégnevét, 
b) természetes személy esetén a születési helyet és időt, 
c) cég esetében adószámot, 
d) lakhely (székhely) címét, 
e) telephely címét, 
f) elérhetőséget, 
g) az engedélyköteles létesítmény tevékenységének meghatározását, 
h) szakképesítéshez kötött tevékenység esetén az előírt képesítés igazolását. 
i) technológiai leírást és folyamatábrát 
j) technológiai elrendezési rajzot 
k) anyagmozgatási és személyi forgalmi tervet 
l) épületgépészet szerelvényezési, fűtési, szellőzési, világítási, hűtési terveket 
m) gyártástechnológia szerinti gépjegyzéket 
n) közmű nyilatkozatokat  
o) melléktermék és hulladékkezelési és ártalmatlanítási tervet 
p) ivóvíz minőségét tanúsító 30 napnál nem régebbi vízvizsgálati eredményt. 
 
Milyen adatokat kell megadni takarmányvállalkozási létesítmények engedélyezéséhez / 
nyilvántartásba vételéhez? 
 
Az előállítással is foglalkozó létesítményei engedélyezéséhez, illetve bejelentéséhez benyújtandó 
adatok a 65/2012. (VII. 4.) VM rendelet 5. mellékletében, 



 
a forgalmazással foglalkozó takarmány-vállalkozások létesítményeinek, illetve forgalmazói 
tevékenységének engedélyezéséhez benyújtandó adatok a 65/2012. (VII. 4.) VM rendelet 6. 
mellékletében, 
 
a tárolók, szállítók bejelentésekor a benyújtandó adatok a 65/2012. (VII. 4.) VM rendelet 9. 
mellékletében vannak felsorolva. 
 
 
Milyen költségei vannak az eljárásnak? 
 
igazgatási szolgáltatási díjmentes, eljárási illetékmentes 
 
A kérelem benyújtásának módja: 
e-mail cím: elelmiszerlanc@tolna.gov.hu 
levelezési cím: 7100 Szekszárd, Tormay Béla u. 18. 

hivatali kapu: rövid név:TOLNAEBAI / KRID:109900177 
e papír címzett: TMKH 
 

 
Eljáró szervezeti egység: 
 
Tolna Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály 
 

Ügyfélfogadási idő:  Hétfő, Kedd, Szerda, Csütörtök: 8.00-16.30 
Péntek: 8.00-14.00 

 
Vonatkozó jogszabályok 
 
383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 
kijelöléséről, 
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény, 
Az élelmiszer-higiéniáról szóló 852/2004/EK rendelet, 
Az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról szóló 853/2004/EK 
rendelet; 
Az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek hatósági ellenőrzésének megszervezésére 
vonatkozó különleges szabályok megállapításáról szóló 854/2004/EK; 
A takarmány- és élelmiszerjog, valamint az állat-egészségügyi és az állatok kíméletére vonatkozó 
szabályok követelményeinek történő megfelelés ellenőrzésének biztosítása céljából végrehajtott 
hatósági ellenőrzésekről szóló 882/2004/EK rendelet; 
Az élelmiszerek forgalomba hozatalának, valamint előállításának engedélyezéséről, illetve 
bejelentéséről szóló 57/2010. (V. 7.) FVM rendelete, 
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény, 
A 852/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint a csírákat termelő létesítmények 
engedélyezéséről szóló 210/2013/EU 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 szóló 63/2012. (VII. 2.) VM 
rendelet, 
65/2012. (VII. 4.) VM rendelet a takarmányok előállításának, forgalomba hozatalának és 
felhasználásának egyes szabályairól, 
 

 

 

 


