
Élelmiszert előállító üzemekből származó takarmányként felhasználható 

melléktermékek felhasználásának eseti engedélyezése 

 

Hatáskörrel rendelkező szervezet: Pest Megyei Kormányhivatal élelmiszerlánc-

biztonsági és állategészségügyi hatáskörrel rendelkező járási hivatalai 

 

Illetékesség: Az élelmiszert előállító üzem telephelye szerinti illetékes 

élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörrel rendelkező járási hivatal. 

 

Kérelem tartalmi elemei: 

1. Élelmiszeripari vállalkozó adatai, 

2. a keletkezett és felhasználni kívánt melléktermék gyártási technológiájának 

leírása, 

3. a bejelentett tevékenységek felsorolása, 

4. a melléktermék felhasználásának helye és célja, 

5. a környezetet és az emberi és állati egészséget hátrányosan nem érintheti.  

 

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: Élelmiszer előállítás során keletkezett melléktermék további 

jogszerű felhasználása az élelmiszerlánc-biztonsági hatóság engedélyéhez kötött. 

Valamely anyagot vagy tárgyat, amely olyan előállítási folyamat során képződik, 

amelynek elsődleges célja nem az ilyen anyag vagy tárgy előállítása, a következő 

feltételek együttes teljesülése esetén mellékterméknek (nem hulladéknak) lehet 

tekinteni: 

1. további felhasználása biztosított, 

2. előállítását követően – a szokásos ipari gyakorlattól eltérő feldolgozás nélkül – 

közvetlenül felhasználható, 

3. az előállítási folyamat szerves részeként állítják elő, 

4. a környezetet és az emberi egészséget hátrányosan nem érinti, és 

5. további használata jogszerű, azaz meghatározott módon történő 

felhasználása tekintetében az anyag vagy tárgy megfelel a termékre, a 

környezet- és egészségvédelemre vonatkozó összes jogszabályi előírásnak. 

A hatóság a fentiek együttes vizsgálata után adja ki az erre irányuló engedélyt. A 

kiadott határozattal szemben közigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs. Az 

érdemi döntések felülvizsgálata jogszabálysértésre hivatkozással kérhető a Szegedi 

Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól, a határozatot hozó elsőfokú hatóság elleni 

kereset indításával. 

https://epapir.gov.hu/


 

Ügymenet:  

1. A kérelem vizsgálata. 

2. Szükség szerint helyszíni szemle megtartása. 

3. A tényállás tisztázása esetleges hiánypótlás. 

4. Engedély kiadása. 

 

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:  

 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1069/2009/EK 

RENDELETE(2009. október 21.) a nem emberi fogyasztásra szánt állati 

melléktermékekre és a belőlük származó termékekre vonatkozó egészségügyi 

szabályok megállapításáról és az 1774/2002/EK rendelet hatályon kívül 

helyezéséről (állati melléktermékekre vonatkozó rendelet). 

 56/1997. (VIII. 14.) FM-IKIM-NM együttes rendelet az élelmiszerek 

megsemmisítésének feltételeiről és módjáról. 

 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.  

 A takarmányok előállításának, forgalomba hozatalának és felhasználásának 

egyes szabályairól szóló 65/2012. (VII. 4.) VM rendelet 

 

Ügyintézéshez használt, letölthető nyomtatvány: nincs 

 

Igénybe vehető elektronikus program: nincs 

 

Az ügyfél tájékoztatása az Ákr. alapján történik. 
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