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KÉRELEM 

 

 az élelmiszerek forgalomba hozatalának, valamint előállításának engedélyezéséről, illetve 

bejelentéséről szóló 57/2010. (V. 7.) FVM rendelet szerinti 

  külön engedély kiadásához 

 

A kérelmező élelmiszer-vállalkozó neve: 

 

Az élelmiszer-vállalkozó címe (székhelye): 

 

Az élelmiszer kiskereskedelmi forgalomba hozatali helyének címe:  

 

 

Üzlet esetén annak elnevezése: 

 

Mozgóbolt esetén működési terület településenként: 

 

 

  

A kiskereskedelmi forgalomba hozni kívánt élelmiszerek megnevezése:  

(a táblázatban vastagon szedettek közül aláhúzással jelölve)  

 

Termékkör Élelmiszer, melynek kiskereskedelmi forgalomba hozatalához 

külön engedély szükséges 

Hús- és hentesáru friss hús 

olyan hús, amelyen nem végeztek más tartósítási folyamatot, mint 

hűtés, fagyasztás vagy gyorsfagyasztás, beleértve a vákuumcsomagolt 

vagy a szabályozott nyomás alatt csomagolt húst. 

Hal friss halászati termék, az élő hal kivételével 

„Friss halászati termékek”: egész vagy előkészített, feldolgozatlan 

halászati termékek, beleértve a vákuumban vagy módosított nyomás 

alatt csomagolt termékeket, amelyeken a hűtésen kívül semmilyen 

további, tartósítást célzó műveletet nem végeztek. 

Tej, tejtermék nyerstej, valamint a hűtést igénylő tej és tejtermék 

„Tejtermékek”: feldolgozott termékek, amelyek a nyerstej 

feldolgozásából vagy az ilyen feldolgozott termékek további 

feldolgozásából származnak. 

Meleg, hideg étel az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. 

törvény Mellékletének 71. pontjában meghatározott vendéglátó-ipari 

termék, az italok kivételével 

olyan étel, cukrászati, hidegkonyhai készítmény, amelyet az előállítás 

helyén, ideiglenes árusítóhelyen, tálalókonyhán vagy házhoz szállítva 

értékesítenek a végső fogyasztó számára 

Cukrászati 

készítmény, 

édesipari termék 

azon hűtést igénylő cukrászati készítmények, amelyek forgalomba 

hozatala az előállítás helyén, illetve házhoz szállítással történik, a 

végső fogyasztó részére 

Egyéb élelmiszer békacomb, élő kagyló, élő tüskésbőrű, tengeri csiga* 
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A fenti vendéglátó létesítmény előkészítetlen lőtt vadat fel kíván használni / nem kíván 

felhasználni*. 

 

Rendezvényeken     részt kívánok venni/ nem kívánok részt venni* 

 

*Nem kívánt rész törlendő 

 

 

A kérelemhez csatolom  
- a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet A szerinti adatokat 

- valamint az alábbi táblázatban X jellel megjelölt mellékleteket: 

 

(Üzletben történő forgalomba hozatal esetén a külön engedély iránti kérelemhez az alábbiakat 

kell csatolni)  

 

 Közmű nyilatkozatok  

Technológiai leírást és elrendezési rajz  

Anyagmozgatási és személyforgalmi és göngyölegtárolási terv  

Az áruszállítás tervezett módja  

Tervezett alkalmazotti létszám  

Szakképesítéshez kötött tevékenység esetén az előírt képesítés igazolása  

Tisztítási, mosogatási, takarítási utasítás   

Melléktermék és a hulladék-kezelési és ártalmatlanítási terv  

Az ivóvíz megfelelőségét tanúsító, 30 napnál nem régebbi vízvizsgálati eredmény  

Vendéglátó létesítmény esetében nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a 

létesítményben szándékoznak-e előkészítetlen lőtt vadat feldolgozni 

 

 

 

(Mozgóboltban vagy közterületen történő forgalomba hozatal esetén a külön engedély iránti 

kérelemhez az alábbiakat kell csatolni) 

 

Az ivóvízellátás, szennyvízelvezetés illetve elhelyezés, energiaellátás leírása  

Technológiai leírás, mely tartalmazza az árusító helyeket, árusítási módot és a 

telephelyet 

 

A kézmosási, WC-használati lehetőség ismertetése  

A mosogatási, takarítási, fertőtlenítési utasítás  

A hulladékszállítás, elhelyezés leírása  

Szakképesítéshez kötött tevékenység esetén az előírt képesítés igazolása  

 

 

 

Kelt, ………………………………………….. 

 

 

 

                                                                                    ………………………………………… 

                                                                                             Kérelmező aláírása   


