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5.1. Technológiai berendezések leszállításának szempontjai:

• A szerződésben, vagy a rendelésben és rendelés visszaigazolásban rögzíteni kell a feltételeket!

 Határidők

 Kinek a feladata a szállításról gondoskodni

 Hogyan kapcsolódnak a szállítási és fizetési határidők

 Külföldi szállító esetén a belföldi vevő feladata az EKÁER szám megkérése!

 Belföldi szállító esetén a szállító feladata az EKÁER szám megkérése

• A szükséges engedélyek beszerzése

 Csak a megfelelő engedélyek birtokában szabad a berendezéseket fogadni!

 Lepárló berendezések esetén új üzemeknek birtokban tartási engedélyt kell kérni, és ennek birtokában 15 

nappal a szállítás előtt be kell jelenteni a berendezés érkezését. A szállítónak is be kell jelenteni a 

berendezés érkezését, és ellenőriznie kell, hogy a vevő rendelkezik-e jövedéki engedéllyel vagy birtokban 

tartási engedéllyel.

 Jövedéki engedélyes vevő esetében is 15 nappal korábban be kell jelenteni a berendezés érkezését



5.2. Technológiai berendezések telepítéséhez szükséges munkakörnyezet biztosítása:

• A szükséges csatlakozási pontok ellenőrzése a terveknek megfelelően

 Víz

 Villany

 Egyéb energiaforrások (gáz, gőz, stb.)

• A munka-, tűz- és balesetvédelmi, valamint a higiéniai előírásoknak megfelelően kell kialakítani és 

előkészíteni a terepet

• Gondoskodni kell a szükséges anyagmozgató berendezésekről (daru, villástargonca, hidraulikus raklapemelő, 

létra, stb.)

• A szükséges képzett munkaerő, szerszámok és védőfelszerelések biztosítása



5.3. Technológiai berendezések telepítése:

• A speciális berendezéseket (pl.: erjesztő hűtőrendszere, lepárló berendezés, gázégő, kazán, vízlágyító, 

címkéző, automata palackozósor, stb.) mindig szakember, lehetőleg a gyártó vagy a forgalmazó szakembere 

telepítse (egyszerűbb berendezéseknél ez nem szükséges)

• A telepítés lehetőleg pontosan, az előzetes terveknek megfelelően történjen.

• Az engedélyezési tervektől való eltérést dokumentálni kell, és a műszaki átadáshoz és a használatba vételi 

eljáráshoz egy ú.n. megvalósulási tervet kell készíteni. Amennyiben nem történt eltérés, erre nincs szükség.

• A telepítéskor ellenőrizni kell, hogy a gépekhez, berendezésekhez rendelkezésre állnak-e a szükséges 

dokumentációk: 

 Szállítólevelek vagy átadás-átvételi jegyzőkönyvek

 Gépkönyv, használati utasítás, karbantartási utasítás

 Megfelelőségi, gyártói és szabványossági nyilatkozatok, CE jelzések

 Esetleg hitelesítési, kalibrálási jegyzőkönyvek, Exx tanusítványok



5.4. Műszaki átadás, használatba vételi eljárás, működési engedély:

• Az installációs munkák befejezése után le kell folytatnia műszaki átadást és a használatbavételi eljárást. 

Ezeket célszerű egy menetben elvégezni:

 Meg kell hívni az összes engedélyező és felügyelő szakhatóságot és közműszolgáltatót. Az eljárás 

keretében be kell mutatni az engedélyezési terveknek megfelelő megvalósítást. Az ettől való eltérést 

dokumentálását, és ebben az esetben a megvalósulási tervdokumentációt.

 Az eljárásról jegyzőkönyvet kell készíteni, amiben a résztvevő szakhatóságoknak nyilatkoznia kell a 

beruházás megvalósulásáról és a működési engedélyhez való hozzájárulásról. Amennyiben a szakhatóság 

nem jelenik meg, a jegyzőkönyvet megküldik hozzá, és a távollétében nyilatkozik.

 Az ÁNTSZ felé 30 napnál nem régebbi, negatív eredményű ivóvíz vizsgálati jegyzőkönyv benyújtása is 

szükséges. Ha a használatbavételi eljárás sikeres, kiadják a használatba vételi engedélyt. Ennek a jogerőre 

emelkedése után lehet kérni a az Élelmiszerlánc Biztonsági Felügylettől a működéshez a regisztrációt. Erre 

a hatóságnak 30 nap áll rendelkezésére. A regisztrációs szám kiadása szükséges a jövedéki engedélyhez.



5.5. Beüzemelés:

• A szükséges engedélyek birtokában már lehet gyümölcsöt feldolgozni, és cefrét készíteni.

• A lepárló berendezést azután lehet beüzemelni, miután a NAV a szeszmérőgépet üzembe helyezte.

• Az összes berendezés beüzemeléséről beüzemelési jegyzőkönyvet kell készíteni. Ebben kell rögzíteni a  

beüzemelés megtörténtének időpontját és eredményességét. Legkésőbb itt lehet dokumentálni a 

berendezésekhez tartozó és szükséges dokumentumok és oktatások átadását és megtörténtét is.

• Legkésőbb a beüzemeléskor ki kell állítani vagy érvényesíteni kell a garanciajegyeket.

• Beüzemeléskor a szerződött paraméterektől való eltérést, a hibás vagy nem megfelelő működést, a 

zavarokat és rendellenességek mind célszerű a jegyzőkönyvben feljegyezni. Ez segít a későbbi esetleges vitás 

esetekben a garanciát és a jótállást érvényesíteni.



Köszönöm
 a 

figyelmet!
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