
Borászati üzemek működésének engedélyezése 

 

Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: Érdi Járási Hivatal Élelmiszerlánc-

biztonsági és Állategészségügyi Osztály 1 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:  

KÉRELEM (borászati termékek előállítását, tárolását, kezelését, illetve kiszerelését 

árutermelési céllal végző borászati üzemekre részére);  

 borászati üzem feletti rendelkezés igazolása; 

 helyszínrajz; 

 kanna- és palackmosás, valamint palackozás esetén, ha nem a helyi ivóvíz 

szolgáltató által szolgáltatott vizet használ, annak igazolása, hogy a 

felhasznált víz minősége megfelel az ivóvíz minőségi követelményeiről és az 

ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendeletben előírtaknak. 

A 250 hl/év mennyiséget meghaladó borászati terméket előállító, illetve kiszerelési 

tevékenységet végző borászati üzem esetében a kérelemhez csatolni kell az 

előzőekben foglaltakon kívül: 

 a technológiai folyamatábrát; 

 a technológiai elrendezési rajzot; 

 az anyagmozgatási és személyforgalmi tervet; 

 a műszaki-technológiai leírást; 

 a gyártástechnológia szerinti gépjegyzéket; 

 a szennyvíz külön jogszabály szerinti elhelyezésének igazolását; 

 a tisztítási takarítási utasítást; 

 a hulladék kezelési utasítást; 

 a személyi higiéniai utasítást; 

 új üzem esetén használatbavételi engedélyt; 

 tevékenység bővítése esetén a korábbi engedélyt. 

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja: Elektronikus (E-papír, 

Ügyfélkapu)  

Eljárási illeték (igazgatási szolgáltatási díj) összege: --  

Ügymenet leírása: Az ügyfél az 5050  és - kérelem borászati üzem működésének 

engedélyezésére adatlap és mellékleteinek beadása után - kedvező eredményű 

hatósági helyszíni szemlét követően – az üzem működésének engedélyezéséről – a 



NÉBIH BAII Borászati szakrendszerén keresztül –  nyilvántartási számmal 

rendelkező engedélyt kap. A kiadott engedélyeket tartalmazó nyilvántartást a PMKH 

honlapján közzé teszi. 

Ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:  

 a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény; 

 az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény; 

 a borászati üzemek működésének engedélyezéséről, valamint a 

tevékenységükre vonatkozó higiéniai szabályokról szóló 25/2010. (III. 19.) 

FVM rendelet; 

 a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 

kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 

Az ügy intézését segítő útmutatók: NÉBIH honlapjáról letölthető.  

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok: 5050 - Kérelem 

borászati üzem működésének engedélyezésére 

Igénybe vehető elektronikus programok letöltése: NÉBIH honlap 

 


