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Az agrárpiaci rendtartásról szóló 2003. évi XVI. törvény 32. §-a (1) bekezdésének d)
pontjában kapott felhatalmazás alapján a kereskedelmi célú vágóállat-termelés, valamint a
minőségi hús-, hústermék-előállítás és kereskedelem elősegítése érdekében a következőket
rendelem el:
A 75/2003. (VII. 4.) FVM rendelet (továbbiakban Rendelet) 2. § (1) bekezdés alapján a
vágóállatból származó vágott testek és féltestek, illetve az ezekből származó húsrészek
minősítésére e Rendelet előírásait kell alkalmazni. A Rendelet 2. § (2) és (3) bekezdésben
foglalt kivétellel kizárólag az e rendelet alapján minősített vágósertés, valamint kifejlett
szarvasmarha testek és féltestek, illetve az ezekből származó húsrészek hozhatók forgalomba.
A vágójuhból származó vágott testeket csak kérelemre kell minősíteni.
A minősítésre kötelezett vágóállatokat, azok minősítésének módját, valamint osztályba
sorolásának feltételeit – a vágósertésekre, 136/2011. (XII. 22.) VM rendelet a vágómarhákra,
14/1998. (IV. 3.) FM rendelet a vágójuhokra 16/1998. (IV. 3.) FM rendelet és a
vágókecskékre vonatkozó – külön jogszabályok határozzák meg.

Eljáró szervek
A vágóállatok vágás utáni minősítésének irányításával, szervezésével és ellenőrzésével
kapcsolatos feladatokat az agrárpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter),
NÉBIH és PMKH látja el.
A vágóállatok vágás utáni minősítésével és a minősítő tevékenység végzésével kapcsolatos
hatósági feladatokat kizárólagos hatáskörrel és országos illetékességgel a NÉBIH és a PMKH
látja el. Feladatait ellenőrei vagy megbízott szakértők útján végzi.
A PMKH engedélyezi:




a vágóhídi minősítő hely,
a minősítő szervezet,
a minősítő működését.

A NÉBIH és a PMKH felülvizsgálja:

 a vágóhidak minősítő helyeinek minősítő tevékenységét és annak feltételeit;
 a minősítő szervezetek tevékenységét és annak feltételeit.
A NÉBIH és a PMKH közösen biztosítja a Szabályzatot, a hozzá kapcsolódó
jegyzőkönyveket és formanyomtatványokat,
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A minősítő szervezet
A Minősítő szervezet a vágóállatok minősítésére jogosult jogi személy vagy jogi
személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet.
A vágóállatok vágás utáni minősítését működési engedéllyel rendelkező minősítő szervezet
végezheti.
A minősítő szervezet létrehozásának feltételei
A vágóállatok vágás utáni minősítését kizárólag a Rendelet, alapján működési engedéllyel
rendelkező minősítő szervezet keretében, működési engedéllyel rendelkező minősítő,
munkaviszony vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony alapján végezheti.
Az engedélyek kiadásának feltételrendszerét és az ellenőrzéseket a vonatkozó rendelet,
valamint a Rendeletben nevesített jelen Szabályzat részletesen szabályozza.
A minősítő szervezet és tisztségviselői, valamint minősítői nem folytathatnak olyan
tevékenységet, amely a minősítő tevékenységgel összeférhetetlen,




így vágóállat-előállításban, -értékesítésben, -forgalmazásban sem közvetve, sem
közvetlenül nem lehetnek érdekeltek,
nem üzemeltethetnek vágóhidat vagy vágóhelyet,
továbbá a minősítő szervezet munkatársai nem lehetnek tisztségviselői, alkalmazottai
és megbízottai a minősítési tevékenységet ellenőrző hatóságnak.

A minősítő szervezetnek:







legalább 10 vágóhíddal írásbeli szerződéssel kell rendelkeznie,
minimum 2 állatfajt vágniuk kell,
a vágóhidak igényéhez megfelelő számú minősítővel plusz egy fő, írásbeli
szerződéssel kell rendelkezni,
az előbbiek alapján beadott minősítői működési engedély iránti kérelmekben mind a 3
állatfajnak szerepelnie kell,
a kérelemben szereplő minősítőkhöz tartozó bélyegzők listáját beadni szükséges,
azok részére, akiknek nincsen bélyegzője, igényelni kell a kérelem beadásakor.
A működési engedély megkérése:

Az eljárás az ügyfél kérelmére indul.
A tevékenység végzésére vonatkozó működési engedély iránti kérelmet a PMKH-hoz
Cégkapun keresztül (tájékoztatás 22. oldalon) kell benyújtani. (1. Melléklet)
A működési engedélyt a PMKH Állategészségügyi Osztálya adja ki.
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A kérelemhez csatolni kell:











a vágóhidakkal és minősítőkkel kötött szerződések másolatát
a minősítő(k) (név, cím, születési idő, hely, anyja neve) adatainak listáját
a vágóhidakkal közös nyilatkozatot, a minősítés tárgyi feltételeinek teljesítését biztosító
eszközök dokumentálását (ami lehet a minősítő szervezet tulajdonában, bérletében lévő
műszer, eszköz, adatrögzítési eszköz, stb., ill. ezek felsorolása), vagy a tárgyi
eszközöket biztosító minősítő hellyel közös nyilatkozat, amely dokumentálja az
eszközök tulajdonjogára, használatára, ellátására és hasznosítására vonatkozó
kitételeket, feltételeket (2. Melléklet),
az egyes sertés vágóhidakon alkalmazott minősítő műszerek nyilvántartási számát vagy
nyilvántartásba vételi kérelmét (3. Melléklet)
a kérelmező szervezettel munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyban álló minősítők listáját, azok nyilvántartásba vételi kérelmével
(4. Melléklet)
a minősítő szervezetre (5. Melléklet), vonatkozó összeférhetetlenségi nyilatkozatokat
a minősítőkre (6. Melléklet), szükség szerint más szereplőkre vonatkozó
összeférhetetlenségi nyilatkozatokat
a kötelezettségvállalási nyilatkozatot (7. Melléklet), valamint
az ellátási nyilatkozatot (8. Melléklet).
A minősítő szervezet feladata:

a) a vágóhidakkal kötött szerződések alapján ellátja a vágóállatok minősítését;
b) minősítő tevékenységét minősítők útján végzi, ennek keretében biztosítja a minősítők
helyettesítését, vágóhidak közötti cseréjét;
c) a minősítői számára biztosítja







a minősítéshez jogszabályban előírt, gyártó által hitelesített minősítő készüléket,
és gondoskodik azok megfelelő karbantartásáról,
az adatrögzítéshez szükséges eszközöket,
az előírt nyomtatványokat,
a minősítő és hitelesítő bélyegzőket vagy jelölőeszközöket,
valamint a Szabályzat által előírt egyéb feltételeket.

d) nyilvántartja a minősítőket, valamint tevékenységüket és rendszeresen ellenőrzi ezek
feltételeit, továbbá biztosítja a dokumentált belső ellenőrzést és a minősítőkre vonatkozó
felelősségvállalást;
e) a PMKH-nak nyolc napon belül jelentést tesz a működésében, a minősítő
tevékenységének személyi és a tárgyi feltételeiben történt változásról, valamint a vele
szerződéses jogviszonyban álló vágóhídnak a működési engedélyben rögzített állapottól való
eltéréséről;
f) nyilvántartást vezet a minősítőkről, minősítő helyiről, valamint ezekről évente kötelezően
tételes jelentést készít a tárgyévet követő január 31-ig a PMKH részére,
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g) biztosítja a minősítők külön jogszabályokban meghatározott adatszolgáltatását;
h) a minősítő engedélyének felfüggesztése vagy visszavonása esetén negyvennyolc órán
belül átveszi a korábbi minősítésekre vonatkozó nyilvántartásokat, dokumentumokat,
valamint a minősítő és hitelesítő bélyegzőket.
i) az általa használt bélyegzőket köteles nyilvántartani és azokkal a PMKH felé elszámolni.
A használhatatlanná vált vagy a használaton kívüli bélyegzőket a minősítő szervezet köteles a
PMKH-nak nyolc napon belül jegyzőkönyv ellenében visszaszolgáltatni. A PMKH a
visszaadott bélyegzőket a beszolgáltató minősítő szervezet új minősítői részére díjmentesen
visszaadja.
j) a nyilvántartása alapján a bélyegzők használatáról az első használatbavétel alkalmával,
valamint évente kötelezően tételes jelentést készít a tárgyévet követő január 31-ig a PMKH
részére, ezenkívül a bélyegző használatában bekövetkezett változást és a bélyegző
használhatatlanná válását nyolc napon belül bejelenti.
k) a nyilvántartása alapján a minősítő műszerek használatáról az első használatbavétel
alkalmával, valamint évente kötelezően tételes jelentést készít a tárgyévet követő január 31-ig
a PMKH részére, ezenkívül a minősítő műszer használatában bekövetkezett változást és a
bélyegző használhatatlanná válását nyolc napon belül bejelenti.
A PMKH a minősítő szervezet részére határozatlan időre szóló engedélyt ad ki.
A működési engedéllyel rendelkező vágóállat minősítő szervezetek ellenőrzése
A minősítő szervezet vágott test minősítési tevékenysége évente ellenőrzésre kerül.
Az ellenőrzés a vonatkozó rendeletek alapján történik, a működés feltételeinek teljesülése
képezi az ellenőrzés tárgyát.
Az ellenőrzés előre egyeztetett időpontban, hivatalból indul a PMKH kezdeményezésére
Az ellenőrzéskor az engedélyezési eljárás során megadott szempontokon túl vizsgálni kell:
-

-

a szervezet adataiban beállt esetleges változásokat
a jogszabályban meghatározott adatszolgáltatás betartását
a szervezettel szerződésben álló minősítő helyek engedélyezéskori állapottól való
eltérésére vonatkozó bejelentési kötelezettség betartását
a minősítő szervezet keretében a minősítőkkel szemben lefolytatott belső
ellenőrzés végrehajtását, megállapításainak következményeit
a nyomtatványok és bélyegzők rendelkezésre állását és nyilvántartását, valamint
az ellenőrzést megelőzően leadott, erről szóló tételes éves jelentés és a helyben
talált adatok egyezőségét
a hatósági minősítés ellenőrzések észrevételeinek mennyiségét, minőségét, és azok
kijavítását, a belső ellenőrzés tevékenységét.
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Szankciók
Amennyiben a minősítő szervezetnél végzett ellenőrzés során megállapításra kerül, hogy
nyilvántartásait nem megfelelően vezette, a PMKH a kifogásolt tételek kijavítására határidőt
állapít meg.
Amikor a minősítő szervezet a nyolc napon belüli jelentési kötelezettségének Cégkapun
keresztül (tájékoztatás 22. oldalon) a PMKH-nak nem tett eleget, és e tényről bejelentés
alapján, vagy egyéb forrásból a hatóság tudomást szerez, akkor a bejelentés pótlására határidőt
állapít meg.
A hatósági ellenőrzéskor az ellenőrzési jegyzőkönyvben rögzített hiányosságok és meg
nem felelőségek alapján az állattenyésztési felügyelő:
a) határidőt szab a jogszabályban meghatározottakkal ellentétes működés
megszüntetésére, indokolt esetben ennek idejére a minősítő szervezet működési engedélyét
felfüggeszti;
b) a minősítő szervezet működési engedélyét visszavonja az a) pont szerinti
határozatban foglaltak nem megfelelő teljesítése vagy az abban meghatározott határidő
túllépése esetén és az erről szóló határozatát közli a NÉBIH-hel is.
Minősítő szervezet a PMKH minősítésre vonatkozó működési engedélye nélkül, illetve
engedélyt visszavonó határozata alapján minősítési tevékenységet nem végezhet.
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A vágóállat minősítő
A vágóállat vágás utáni minősítője kizárólag e tevékenység végzésére működési
engedéllyel rendelkező, a PMKH által nyilvántartásba vett természetes személy lehet, aki
tevékenységét minősítő szervezet keretében, munkaviszony vagy munkavégzésre irányuló
egyéb jogviszony alapján végzi.
A minősítő nem folytathatnak olyan tevékenységet, amely a minősítő tevékenységgel
összeférhetetlen,





termelővel, kereskedővel, illetve vágóhíd tulajdonosával, üzemeltetőjével
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem állhat,
azoktól munkabért vagy bármilyen más jogcímen juttatást nem kaphat.
aki szarvasmarha, sertés, juh vagy kecske előállítással, illetve kereskedelemmel
hivatásszerűen foglalkozik, minősítési tevékenységet nem végezhet.
nem minősíthet azon a melléklet szerint számított, átlagosan heti 50 állategység
vágásszám feletti vágást végző vágóhídon, amelynek üzemeltetője vagy tulajdonosa.
továbbá nem lehet a minősítési tevékenységet ellenőrző hatóság tisztségviselője,
alkalmazottja vagy megbízottja.
A vágóállat minősítők működési engedélyének megkérése:

A minősítő működési engedélyét a minősítő szervezet kérelmére a PMKH adja ki.
A minősítő tevékenység végzésére vonatkozó működési engedély iránti kérelmet (4.
Melléklet), és az összeférhetetlenségi nyilatkozatokat (6. Melléklet), a minősítő szervezet
adja be a PMKH-hoz Cégkapun keresztül (tájékoztatás 22. oldalon).
A minősítői működési engedély személyi feltételei:
a) az egészségügyi alkalmasságot tanúsító orvosi bizonyítvány;
b) a NÉBIH által szervezett és lebonyolított hatósági jellegű képzésen való részvételt
igazoló dokumentum.
A működési engedély visszavonásig érvényes.
A vágóállat minősítő feladata:





A minősítő a minősítő szervezet által biztosított minősítő és hitelesítő bélyegzőket
vagy jelölőeszközöket köteles használni.
A minősítő a bélyegző elvesztését vagy használhatatlanná válását haladéktalanul
köteles a minősítő szervezetnek bejelenteni.
A minősítő a minősítés során a NÉBIH által jóváhagyott nyomtatványokat köteles
alkalmazni.
A minősítő a felvett és továbbított adatok valódiságáért felelősséggel tartozik.
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A vágóállatok minősítése
A minősítő az elvégzett minősítésről köteles napi jelentést készíteni a minősítő szervezet és
a vágóhíd részére a vágóhíd üzemeltetője által azonosított és jelölt vágóállatokról, a minősítés
eredményéről, adatairól. A minősítő köteles a jelentés mindkét példányát hitelesíteni, annak
egy példányát a vágóhíd üzemeltetőjével átvetetni, a vágás napján a vágóhíd üzemeltetőjének
átadni, valamint a NÉBIH által az erre a célra biztosított webszolgáltatáson keresztül az általa
üzemeltetett vágott test minősítési adatbázisba juttatni.
A dokumentált adatokat a minősítő és a minősítő szervezet köteles a vágást követő hat
hónapig megőrizni, számítástechnikai eszközökkel tárolni és hatósági ellenőrzéshez
rendelkezésre bocsátani.
Ha a termelő, a kereskedő, valamint a vágóhíd üzemeltetője a minősítés eredményével nem
ért egyet – abban az esetben, ha a kifogásolt minőségű testet, féltestet a R.13. §-ban foglaltak
szerint látták el azonosító jellel, és a kifogásolt minősítés tárgya ellenőrizhető –, vizsgálat
lefolytatását kérheti a NÉBIH-től és a PMKH-tól.
Kifogásolt minősítés esetén a termelő, a kereskedő, illetve a vágóhíd üzemeltetője teljes
körű felülvizsgálatot is kérhet a NÉBIH-től és a PMKH-tól.
A működési engedéllyel rendelkező vágóállat minősítők ellenőrzése
A vágóállatok minősítésre vonatkozó és az egyéb rendeletekben foglaltak betartását,
továbbá a működési engedélyhez kötött tevékenységeket (minősítő hely üzemeltetési,
minősítő szervezeti működési, vágóállat minősítői tevékenységet, stb.) rendeleti kötelezés
alapján a PMKH hatósági felügyeletet gyakorló Állategészségügyi Osztálya az éves
rendszeres ellenőrzésen túl szúrópróbaszerűen is ellenőrzi.
Az ellenőrzéseket a PMKH Állategészségügyi Osztályának állattenyésztési felügyelői
végzik az osztályvezető által jóváhagyott ellenőrzési jegyzőkönyvekkel.
A minősítő vágott test minősítési tevékenysége negyedévente kétszer kerül
ellenőrzésre. Az ellenőrzés a vonatkozó rendeletek alapján történik, a működés feltételeinek
teljesülése és a minősítési tevékenység képezi az ellenőrzés tárgyát.
A minősítés ellenőrzése során kiválasztott, ellenőrzés alá vont minta számáról és az
ellenőrzés módjáról a jogszabályi kötelezések betartása mellett a lehetőségek figyelembe
vételével a helyszíni ellenőrzést végző állattenyésztési felügyelő dönt.
Az ellenőrzés előre nem meghatározott időpontban, hivatalból indul a PMKH
kezdeményezésére.
Az ellenőrzéskor az engedélyezési eljárás során megadott szempontokon túl vizsgálni kell:




az adataiban beállt esetleges változásokat
a jogszabályban meghatározott adatszolgáltatás betartását
a szervezettel szerződésben álló minősítő helyek engedélyezéskori állapottól való
eltérésére vonatkozó bejelentési kötelezettség betartását
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a nyomtatványok és bélyegzők rendelkezésre állását, a napi jelentés és a helyben talált
adatok egyezőségét
a minősítés szakszerű, módját, valamint osztályba sorolását– a vágósertésekre,
(136/2011. (XII. 22.) VM rendelet) a vágómarhákra, (14/1998. (IV. 3.) FM
rendelet) a vágójuhokra (16/1998. (IV. 3.) FM rendelet) és a vágókecskékre
vonatkozó – külön jogszabályokban határozottak alapján.
Szarvasmarha minősítés

Hibásnak tekintendő a minősítés, ha az ellenőrzés alapján kor- és ivar tévesztés van, a
húsosság (izmoltság) ± 2 alosztállyal, vagy annál nagyobb értékkel, a faggyússág ± 3
alosztállyal, vagy annál nagyobb értékkel túlosztályozott, vagy alulosztályozott.
Sertés minősítés
1. Szúrószondánál hibának kell tekinteni, ha a jegyzőkönyv mellékletét képező ellenőrzési
lap alapján egy szúrás, összesen 3 ellenőrzési szempontjából bármelyik hibás. Az egyes
hibák önálló hibáknak tekintendők.
2. UltraFom 300 készülék esetében: hibának kell tekinteni, ha a jegyzőkönyv mellékletét
képező ellenőrzési lap alapján
 az ellenőrző mérés eredménye ± 1,5% színhús tartalommal eltér, vagy
 a jelölésre ráhelyezett ellenőrző célzó lap nem a megfelelő mérési pontot mutatja.
3. OptiScan-TP készüléknél hibának kell tekinteni, ha a jegyzőkönyv mellékletét képező
ellenőrzési lap alapján
 az ellenőrző mérés eredménye ± 1,5% színhús tartalommal eltér, vagy
 bármelyik mérési pontja hibás.
Juh minősítés
Az ellenőr által újra minősített 50 db szúrópróbaszerűen kiválasztott vágott testet kell
feltüntetni. Ha 50-nél kevesebb az ellenőrzés napján minősített testek száma, akkor az összest
ellenőrizni kell.
Hibásnak tekintendő a 13 kg feletti vágott testek esetén a minősítés (1.sz. ellenőrzési lap) ha
az ellenőrzés alapján a húsosság (izmoltság) ± 2 alosztállyal, vagy annál nagyobb értékkel, a
faggyússág
± 3 alosztállyal, vagy annál nagyobb értékkel túlosztályozott, vagy
alulosztályozott
Hibásan minősített testek számát és arányát a 13 kg alatti vágott testek esetén az ellenőrzési
lap alapján kell beírni. Ezeknek a vágott testeknek az esetében hibás minősítésnek kell
tekinteni, ha az ellenőrző minősítés alapján a súlykategória eltér, vagy, ha a kategórián belül a
minőségi osztály számjele eltér.
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Amennyiben a vágott test esetében bármelyik értékmérő tulajdonság (húsosság, faggyússág,
súly, szín) tekintetében az ellenőrzés hibás minősítést állapít meg, azt külön-külön hibának
kell tekinteni.
Szankciók
A hibák száma alapján való megfelelőség:
20 % hibásan minősített féltest esetéig a minősítés megfelelő
21-30 % hibásan minősített féltest esetén a minősítés elfogadható
30 % feletti hibásan minősített féltest esetén a minősítés már nem fogadható el. Ebben az
esetben a minősítőt kötelezni kell arra, hogy soron kívüli megújító vizsgát tegyen, és annak
sikeres teljesítéséig a minősítőt a további tevékenység alól fel kell függeszteni. Pecséteit ott
helyben át kell adni jegyzőkönyv ellenében az ellenőrnek.
A százalék kiszámításánál a kerekítést mindig az ellenőrzött javára kell elvégezni.
A helyettes minősítő megérkezéséig a minősítő helyen a vágás TILOS!
A PMKH a minősítő működési engedélyét felfüggeszti:




a minősítő írásbeli kérelmére;
egészségügyi alkalmasság megváltozása esetén;
a minősítő szervezet kérelmére. (indokolt esetben)

A PMKH a minősítő működési engedélyét visszavonja:








a minősítő halála esetén;
a minősítő írásbeli kérelmére;
e rendelet előírásaival ellentétes működés esetén;
egészségügyi alkalmasság végleges megváltozása esetén;
a tevékenységgel összefüggő, külön jogszabályokban meghatározott feltételek nem
teljesítése esetén;
valótlan adatok felhasználása, illetve adatok jogosulatlan kezelése esetén;
a minősítő szervezet kérelmére. (indokolt esetben)(Pl.: nem teljesíti a szerződésben
leírt feltételeket.)

A minősítő az engedélyének felfüggesztésekor vagy visszavonásakor – attól számított
negyvennyolc órán belül – köteles a korábbi minősítésekre vonatkozó nyilvántartásokat,
dokumentumokat, a működési engedélyét, valamint a minősítő és hitelesítő bélyegzőket
jegyzőkönyv ellenében a minősítő szervezetnek átadni.
A minősítő engedélyének felfüggesztésekor, vagy visszavonásakor a minősítő szervezet
jegyzőkönyv alapján 8 napon belül köteles elszámolni a Pest Megyei Kormányhivatal felé.
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Vágóhídi vágóállat minősítő helyek
A Vágóhíd üzemeltetője az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezet, aki értékesítés vagy közfogyasztás céljából szarvasmarhát, sertést,
juhot és kecskét vágó, az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI.
törvény (a továbbiakban: Éltv.) 35. § (1) bekezdése szerint engedélyezett élelmiszer
létesítményben engedélyezett élelmiszer-vállalkozói tevékenységet végez.
A Minősítő hely a vágóhídi vágóvonal oly módon kialakított szakasza, ahol a megfelelően
előkészített vágott testek, illetve féltestek mérlegelése, minősítési előírás szerinti
osztályozása, valamint a minősítési adatok rögzítése zavartalanul biztosítható.
Az a vágóhíd amely köteles minősítő helyet üzemeltetni, annak működését köteles a
PMKH-val engedélyeztetni, a minősítés elvégzésére minősítő szervezettel szerződést kötni.
A NÉBIH által honlapján közzétett Szabályzatban (a továbbiakban: Szabályzat) részletesen
meg kell határozni a minősítő hely előírás szerinti kialakítását. A vágóhíd – a minősítő hely
engedélyeztetése céljából – köteles a Szabályzatban közzétett irányelvek szerinti tárgyi
feltételeket biztosítani.
Vágóhídi vágóállat minősítő hely működési engedélyének megkérése
A tevékenység végzésére vonatkozó működési engedély iránti kérelmet a PMKH-hoz
Cégkapun keresztül (tájékoztatás 22. oldalon) kell benyújtani. A nyomtatványok mintái
a mellékletben találhatók (10/a; 10/b; 10/c).
A működési engedélyt a PMKH Állategészségügyi Osztálya adja ki.
Egy kérelem mindig csak egy vágóállat faj minősítő hely működtetésének engedélyezésére
vonatkozó kérelmet tartalmazhat.
A kérelemhez csatolni kell:






a minősítő szervezettel kötött megbízási szerződés másolatát, ami tartalmazza a tárgyi
feltételek tulajdonjogára, ellátására, illetve használatára vonatkozó megállapítást és a
vágóhídra kijelölt minősítők személyét.
a minősítő hely helyszínrajzát,
a tárgyi feltételek leírását (Melléklet 11.a, 11b, 11c)
a sertés minősítés esetén a minősítő szervezet keretében munkavállaló minősítő által is
aláírt Nyilatkozatot (Melléklet 2) a minősítő műszer(ek) nyilvántartási számát vagy
nyilvántartásba vételi kérelmét.

Amennyiben a benyújtott adatokhoz képest változás történik, úgy azt 8 napon belül a
NÉBIH és PMKH felé írásban bejelenteni köteles a minősítőhely üzemeltetője, vagy a
minősítő szervezet. Amennyiben a változás okán a PMKH határozatot készít, egy példányát a
NÉBIH-nek megküldi, nyilvántartásba vétel céljából.
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Minősítési és minősítő hely üzemeltetésére kötelezett Vágóhíd üzemeltetők feladatai
Az alapvető tárgyi feltételek biztosítása céljából a minősítő helyet úgy kell kialakítani, hogy






a minősítő hely egyenes pályaszakaszán a minősítést a vágósertésnél a szúrást
követő negyvenöt percen belül, a vágómarhánál, a vágójuhnál és a vágókecskénél a
szúrást követő hatvan percen belül el lehessen végezni, és a konvejor haladását meg
lehessen állítani;
a minősítő helyen a mérleg kijelzése és a bevitt adatok leolvasása minden esetben jól
látható legyen;
a minősítő(k) munkavégzése, a minősítéshez szükséges eszközök elhelyezése és
használata, valamint az adatbeviteli eszköz kezelése zavartalan legyen;
a minősítővel szemben lévő oldalon munkavégzés ne történjen.

A vágóhíd üzemeltetője köteles a minősítés tárgyi feltételek biztosítása mellett:
a) haladéktalanul, de legkésőbb nyolc napon belül tájékoztatni az érintett termelőt
vagy kereskedőt a minősítés eredményéről és a kereskedelmi (minőségi) osztályok,
kategóriák szerinti pénzügyi elszámolásról;
b) a vágóhídi állat-egészségügyi ellenőrzés, illetve húsvizsgálat vágóállat minőségével
összefüggő adatait – a minősítés és a kereskedelmi osztályba sorolás adataival együtt – a
termelőnek vagy a kereskedőnek átadni.
c) A minősítés, illetve a kereskedelmi osztályba sorolás adatai a termelő vagy a
kereskedő, illetve a vágóhíd üzemeltetője közötti szerződésben a felvásárlási ár,
valamint a vállalati, üzemi termelés-elszámolás bizonylati alapjául szolgálnak.
A vágóhíd üzemeltetőjének gondoskodnia kell





a minősítő hely megfelelő megvilágításáról,
egytized kilogrammos mérési pontosságú automata mérleg használatáról,
a felvett adatok adatbázisba történő megküldéséről. (megfelelő internet hozzáférés)
valamint arról, hogy a felvett minősítési adatok automatikusan az adatbankba
kerüljenek.

A minősítő hely engedélyezésének alapvető feltétele a minősítő hely előírás szerinti
kialakítása, amit a pályaszakasz adott részének műszaki rajzával (méretarányos, méretadatos
váz- vagy skiccrajz elegendő) is dokumentálni kell, amelyen a lényegi tárgyi elemek
szerepelnek.
A minősítő hely megfelelő kialakítása és rendelkezésre bocsátása a vágóhíd
üzemeltetőjének feladata. A vágóhídnak biztosítania kell a minősítő részére a minősítő
helyen, vagy ahhoz kapcsolódóan olyan zárható helyiséget, ahol a minősítő az
adminisztrációs tevékenységét és a bizonylatolást el tudja végezni, valamint a minősítéshez
szükséges eszközöket, nyomtatványokat, stb. biztonságosan el tudja helyezni.
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A minősítő helyen, vagy annak közelében biztosítani kell szociális helyiséget és meg kell
teremteni a kézmosás és az eszköztisztítás lehetőségét.
A minősítő hely pályaszakasza egyenes és olyan magasságú legyen, hogy kizárja a féltest
padlótól történő szennyeződését. A minősítő helyen biztosítani kell, hogy a konvejor
haladását a minősítő meg tudja állítani, illetve el tudja indítani.
A minősítő helyet úgy kell kialakítani, hogy a minősítendő testek mögött ne legyen
semmi, ami a minősítőt a minősítésben zavarhatja.
Az állategészségügyi vizsgálat a minősítést előzze meg, és csak fogyasztásra feltétel
nélkül alkalmas féltest kerülhet minősítésre. Az állategészségügyi szempontból megőrzésre,
illetve kobzásra ítélt feleket, a pályáról ki kell tolni. A bármilyen okból (ÁEÜ, ENAR)
kobzott felek leválasztására lehetőséget kell teremteni, hogy azok ne is kerülhessenek a
minősítő helyre.
A minősítési helyről a mérleg kijelzése és a bevitt adatok leolvasása mindenkor jól látható,
biztosított legyen.
Minősítő hely megvilágítása
A minősítő hely kialakításánál gondoskodni kell a megfelelő megvilágításról, aminek mért
értéke a hús felületen 540 lux-nál kevesebb nem lehet. A világítótesteket úgy kell elhelyezni,
hogy azok a minősítést ne zavarják, de segítsék elő a mérleg, a féltest és a terminál pontos
leolvashatóságát.
A minősítő helyen alkalmazott mérleg
A minősítő helyen a vágóhídnak olyan OMH által hitelesített egytizedes mérési
pontosságú automata mérleget kell biztosítania, amely automatikusan viszi be a mért
adatokat az adatfeldolgozó terminálba, vagy kijelzője a minősítő számára pontosan látható,
hogy az adatokat tévedésmentesen tudja kézzel bevinni.
A mérlegeket legkevesebb 30 naponta kalibrálni kell. Az eredménynek a mérleg
dokumentáció szerinti hiba határon belül kell lenni.
Mérlegkönyvet kell vezetni, amelyben fel kell tüntetni:







a mérleg gyártmányát, típusát, és gyári mérési pontosságát
a mérleg hitelesítésének dokumentumait és annak érvényességi idejét,
a javításra, illetve karbantartásra vonatkozó dokumentumokat, adatokat és
bejegyzéseket,
az időszakos ellenőrzések, kalibrálások dokumentálását,
a mérleg egységes tárasúlyát,
a szállító csigák egalizáltságának dokumentálását.
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A mérlegkönyv bejegyzéseit a vágóállat minősítőn kívül a vágóhíd üzemeltetőjének, vagy
felelős megbízottjának is aláírásával kell ellátni.
A PMKH a minősítő hely fenntartására a vágóhíd üzemeltetője részére határozatlan időre
szóló engedélyt ad ki.
A vágómarha minősítő hely alkalmasságának feltételei
A mérlegelést (illetve a minősítést) a szúrást követő 1 órán belül el kell végezni.
Amennyiben a vágóhídon a szúrás és a mérlegelés között az 1 órás időkorlát nem tartható, a
PMKH engedélyével ez az időtartam meghosszabbítható. Ez esetben a vágott test hideg súly
meghatározás – ami a meleg súly két százalékos csökkentésével történik -, minden további
engedélyezett negyed órás eltérés után 0,1 százalékkal mérséklődik.
A minősítő hely kialakítása és mérete adjon lehetőséget a minősítő számára, hogy
valamennyi munkavégzéshez szükséges eszközét zavartalanul elhelyezhesse és használhassa,
valamint, hogy az adatfelvitel eszközeihez minősítés közben hozzáférjen, és azokat a
minősítésre adott időn belül tudja kezelni.
A minősítendő féltestektől a minősítő legalább 2,5 méterre lehessen, hogy a két féltestet
teljes nagyságában láthassa, és lehetővé kell tenni, hogy a legrövidebb úton kényelmesen
mehessen oda a minősítendő testhez és azt meg tudja forgatni a bordák közötti faggyúzottság
megtekintése érdekében.
A minősítő helyen biztosítani kell olyan pályaszakaszt, ahol a minősítő a testbélyegzőivel
eléri az elülső és hátulsó test negyedet.
A minősítő hely kialakítása olyan legyen, hogy a minősítő az ellenőrző pálcát
szemmagasságban tudja a comb élére fektetni, és elérhetően kell a testbélyegzők részére
bélyegzőtartót kialakítani, valamint olyan szegéllyel ellátott fém asztalt elhelyezni, ahol a
dokumentumok kitölthetők és az elektronikus adatbevitel biztosított. A rozsdamentes
anyagból készült ellenőrző pálcát a higiénés és munkavédelmi előírások betartásával kell
használni.
A Napi jelentést a minősítőnek aláírásával és a hitelesítő körbélyegzővel kell hitelesítenie.
Kettő, vagy több minősítő egy idejű munkavégzése esetén, mindig annak a minősítőnek a
testbélyegzőjével kell a féltestet megjelölni, aki a minősítést végezte.
Amennyiben több minősítő végzi egy adott nap a minősítést, a váltáskor fel kell tüntetni a
minősítő bélyegző számát, így nyomon követhető, hogy az adott felet ki minősítette. Napi
záráskor elégséges, ha csak az egyik minősítő írja alá a Napi jelentést.
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A vágott testek előkészítés
Az állatokat a vonatkozó rendeleteknek megfelelően kábítani kell és a kábítást követően
függesztve kell elvéreztetni.
A termelő által, a vonatkozó rendeletek szerint, megjelölt állatokat vágóhídi azonosító
számmal kell ellátni oly módon, hogy az lehetővé tegye a vágott testek azonosítását a
feldolgozásig.
A minősítésre kerülő állatokat a vonatkozó rendelet szerint kell előkészíteni.
Részkobzott felek, ha azok fogyasztásra alkalmasak, és a kobzás nem befolyásolja a
minősítést, minősíthetőek.
A minősítéssel kapcsolatos egyéb feltételek
A minősítés elvégzéséhez kellő idő és személyzet álljon rendelkezésre. A minősítéshez
szükséges idő a helyi adottságtól függő, de általában 1-1 minősítéshez 2 perc kell. A 30
db/órásnál nagyobb kapacitású vágóvonalon ezért két minősítő szükséges, a minősítés
maradéktalan végrehajtásához. A minősítők óránkénti váltásának lehetőségét a minősítő
szervezet, illetve a tevékenységét nem minősítő szervezet keretében végző a vágóhíddal
szerződött minősítőnek kell biztosítania
Azokon a vágóhidakon, ahol címkézés történik ott az egyéb jeleken túl, a címkén kell
feltüntetni a minősítő bélyegző számát és a minősítő jeleket. Ebben az esetben a minősítő
hely engedélyezésének feltétele olyan címkéző berendezés, ami a minősítő jelek és a
minősítő bélyegző azonosító befogadására alkalmas és azt a címkén kinyomtatni képes. A
címkét minden esetben a PMKH-nak kell előzetesen megküldeni.
A vágósertés minősítő hely alkalmasságának feltételei
A minősítő hely pályaszakasza egyenes, és a pálya sebességének megfelelően olyan
hosszú kell legyen, hogy a minősítő szabadon és zavartalanul tudjon dolgozni, és egyben
feleljen meg a biztonságos munkavégzés feltételeinek. A minősítő helyet úgy kell kijelölni,
hogy a mérlegelést (illetve a minősítést) a szúrást követő 45 percen belül el lehessen
végezni. Amennyiben a vágóhídon a szúrás és a mérlegelés között a 45 perces időkorlát nem
tartható, a PMKH írásos engedélyével ez az időtartam meghosszabbítható. Ez esetben a
vágott test hideg súly meghatározás – ami a meleg súly két százalékos csökkentésével
történik -, minden további engedélyezett negyed órás eltérés után 0,1 százalékkal
mérséklődik. A minősítő helyen biztosítani kell, hogy a konvejor haladását a minősítő meg
tudja állítani, illetve el tudja indítani.
A minősítő számára a minősítési helyről a mérleg kijelzése és a bevitt adatok leolvasása
mindenkor jól látható legyen.
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Azokon a minősítő helyeken, ahol a szalag sebessége miatt több minősítőnek kell
dolgozni, a minősítő helyet úgy kell kialakítani, hogy a szükséges minősítők zavartalan
tevékenységét biztosítsa.
A minősítő helyen a vágóvonal túlsó oldalán, a minősítővel szemben lévő oldalon
semmiféle munkavégzés nem engedhető meg. A minősítő helynek olyannak kell lennie,
hogy szúrószondás minősítés esetén a minősítő a szúrást természetes testhelyzetben,
meghajlás nélkül tehesse meg. Pódiumon történő minősítés esetén a fentiek elérése
érdekében biztosítani kell a pódium megfelelő magasságát.
Minősítő műszerek és eszközök
2012 július 01-től csak az a műszer használható minősítésre, amelyik a 136/2011. (XII. 22.)
VM rendelet szerinti regressziós egyenlettel ellátott, és a NÉBIH engedélyezte és
nyilvántartásba vette.
2017.11.01-től az új minősítő műszereket a PMKH veszi
nyilvántartásba.
A műszer engedélyezési eljárása során megkövetelt feltételek:
Gyártó általi hitelesítési dokumentáció
Eprom megfelelőségről nyilatkozat
A vágóhídi modulhoz való csatlakozási mód megfelelősége,
Üzembe helyezés előtt helyszíni próbamérés dokumentálása
Adatstruktúra megfelelősége a vágóhídi modulhoz az alábbiak szerint:
Műszer paraméterek

Adatformátum

vágás időpontja
gggg.mm.dd HHMM
vágás sorszáma
6 számjegy
nnnnnn
meleg súly
nnn,n
szalonnavastagság mm
nn,n
izomvastagság
mm
nn,n
színhústartalom
%
nn,n
kereskedelmi osztályok betűjele
2 karakter
minősítő bélyegzőszáma
nnn
műszer azonosítója (típusszám)
16 karakter
Az adatokat CSV formátumban pontosvessző tagolással kell megadni!
Minden minősítő műszerhez műszerkönyvet kell a minősítőnek vezetni, amelyben nyilván
kell tartani:




a műszer gyártmányát, típusát, gyártási évét, gyári számát és nyilvántartási számát,
a karbantartások, a javítások és az alkatrészcserék dokumentumait és adatait,
a használt szoftver és hardver eszközök esetleges meghibásodásait.
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A minősítéssel kapcsolatos egyéb feltételek
A minősítés elvégzéséhez álljon rendelkezésre kellő idő és személyzet.
Minősítésnél a 120 db/órásnál nagyobb kapacitású vágóvonalon egy időben két minősítő
szükséges.
A 250 db/óránál nagyobb kapacitású vonalon a minősítők váltását, óránkénti cseréjét a
minősítő szervezet, illetve a tevékenységét nem minősítő szervezet keretében végző a
vágóhíddal szerződött minősítőnek kell biztosítania.
A vágójuh minősítő hely alkalmasságának feltételei
A minősítő hely pályaszakasza egyenes legyen. A pályakorona magasságát úgy kell
meghatározni, hogy a minősítő szemmagassága egy vonalba essen a vágott test
középvonalával.
A minősítő hely kijelölésénél fontos szempont, hogy a mérlegelést (illetve a minősítést) a
szúrást követően, 1 órán belül el kell végezni. Amennyiben a vágóhídon a szúrás és a
mérlegelés között az 1 órás időkorlát nem tartható, a PMKH engedélyével ez az időtartam
meghosszabbítható. Ez esetben a vágott test hideg súly meghatározás – ami a meleg súly két
százalékos csökkentésével történik -, minden további engedélyezett megyed órás eltérés után
0,1 százalékkal mérséklődik. A minősítő helyet úgy kell kialakítani, hogy gépi mozgatású
vágóvonalon a konvejor haladását a minősítő önállóan meg tudja állítani.
A minősítő hely kialakítása és mérete adjon lehetőséget a minősítő számára, hogy a teljes
testet láthassa és valamennyi munkavégzéshez szükséges eszközét zavartalanul
elhelyezhesse és használhassa, valamint, hogy az adatfelvitel eszközeihez minősítés közben
hozzáférjen, és azt tudja kezelni a minősítésre adott időn belül. A minősítendő testtől a
minősítő olyan messze legyen, hogy a teljes testet láthassa, és lehetővé kell tenni, hogy a
legrövidebb úton kényelmesen mehessen oda a minősítendő testhez, azt megfoghassa, a
mellüreg és a has űr illetve a hússzín vizsgálatához. A minősítendő vágott test és az
adatrögzítés helyének távolsága legfeljebb 3-4 m lehet.
A minősítő helyet úgy kell kialakítani, hogy a minősítendő testek mögött ne legyen
semmi, ami a minősítőt a minősítésben zavarhatja.
A minősítő helyet úgy kell kialakítani, hogy a teljes test láthatósága biztosított legyen. A
minősítő helyen elérhetően kell a testbélyegzők részére bélyegzőtartót kialakítani, valamint
olyan szegéllyel ellátott fém asztalt elhelyezni, ahol a dokumentumok kitölthetőek.
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A minősítéssel kapcsolatos egyéb feltételek
A minősítés elvégzéséhez kellő idő és személyzet kell rendelkezésre álljon. A 120
db/órásnál nagyobb kapacitású vágóhídon ezért két minősítő szükséges. A minősítők
váltását, óránkénti cseréjét a minősítő szervezet, illetve a tevékenységét nem minősítő
szervezet keretében végző a vágóhíddal szerződött minősítőknek kell biztosítania.
A működési engedéllyel rendelkező vágóállat minősítő helyek ellenőrzése
A vonatkozó rendelet értelmében évente ellenőrzésre kerülnek a különböző vágóállatfaji
minősítő helyeket üzemeltető, működési engedéllyel rendelkező vágóhídi minősítő helyek,
amelynek célja a működési engedély fennmaradási feltételek ellenőrzése. A minősítő helyek
ellenőrzését a PMKH Állategészségügyi Osztályának állattenyésztési felügyelői végzik az
osztályvezető által jóváhagyott ellenőrzési jegyzőkönyvekkel.
A PMKH a tárgyi feltételek változása esetén hatósági ellenőrzést rendelhet el.
A hatósági ellenőrzés teljes körűen kiterjed a minősítő tevékenységre és annak feltételeire,
valamint a vágóhídi, a termék előállítási és kereskedelmi tevékenység nyomonkövethetőségét biztosító dokumentációkra és bizonylatokra.
Szankciók
A hatósági ellenőrzéskor az ellenőrzési jegyzőkönyvben rögzített hiányosságok és meg
nem felelőségek alapján az állattenyésztési felügyelő:
a) határidőt szab a jogszabályban meghatározottakkal ellentétes működés megszüntetésére,
indokolt esetben ennek idejére a minősítő hely működési engedélyét felfüggeszti;
b) a minősítő hely működési engedélyét visszavonja az a) pont szerinti határozatban
foglaltak nem megfelelő teljesítése vagy az abban meghatározott határidő túllépése esetén.
A R. 2. § alapján minősítésre kötelezett vágóhíd a PMKH minősítő helyre vonatkozó
engedélye nélkül, illetve engedélyt visszavonó határozata alapján vágási tevékenységet
nem végezhet.
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Mentesség a vágóállatok vágás utáni minősítési kötelezettsége, ill. a minősítő hely
üzemeltetési kötelezettség alól
Ha a vágóhíd üzemeltetőjének kérelmére – engedélyezési eljárás keretében – az
élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal az
Éltv. 35. § (1) bekezdése szerinti engedélyben a vágási kapacitást
a) kifejlett szarvasmarhára vonatkozóan éves átlagban hetente legfeljebb 75 darab,
b) vágósertésre vonatkozóan éves átlagban hetente legfeljebb 200 darab vágóállat
levágásában határozza meg, mentesül a Rendelet 2. § (1) bekezdés szerinti minősítési
kötelezettség, illetve a 4. § (1) bekezdése szerinti minősítő hely üzemeltetésének
kötelezettsége alól.
A testek és féltestek, illetve az ezekből származó húsrészek minősítés nélkül forgalomba
hozhatók.
A mentesség automatikusan jár a fenti jogszabály feltételének teljesülése esetén. Megküldi a
működési engedélyét a PMKH Állategészségügyi Osztályának Cégkapun keresztül
(tájékoztatás 22. oldalon). A jogszabályi előírásoknak való megfelelőség esetén a PMKH
nyilvántartásba veszi a minősítő hely üzemeltetési kötelezettségtől mentesülő sertésvágóhidat.
Az egyik vágóállatfajban mentességgel rendelkező vágóhíd másik vágóállatfajban végezhet a
R. kötelezettség alapján vágás utáni minősítést, üzemeltethet vágóhídi minősítő helyet a R.
előírásainak betartásával.
A csak saját tenyésztelepeiken született és hizlalt sertéseket vágó és az azokból nyert
összes hasított testet fel is daraboló olyan vágóhidak kötelezettségei, feladatai, amelyekre
nem vonatkozik a minősítési és a minősítő hely üzemeltetési kötelezettség
A Rendelet 2. § (3) bekezdése kimondja, hogy a 2. § (1) bekezdés szerinti minősítési
kötelezettség, illetve a 4. § (1) bekezdése szerinti minősítő hely üzemeltetési kötelezettség
nem vonatkozik az olyan vágóhidakra, amelyek csak saját tenyésztelepeiken született és
hizlalt sertéseket vágnak és az azokból nyert összes hasított testet fel is darabolják.
A mentesülési kérelmét (12. Melléklet) köteles a PMKH Állategészségügyi Osztályának
Cégkapun keresztül (tájékoztatás 22. oldalon) benyújtani a mellékletben meghatározott
nyomtatványok, dokumentumok csatolásával.
A benyújtott Nyilatkozat adattartalmát és a mellékletek, dokumentációk adatait a PMKH
ellenőrzi. A jogszabályi előírásoknak való megfelelőség esetén a PMKH nyilvántartásba veszi
a minősítő hely üzemeltetési kötelezettségtől mentesülő sertésvágóhidat. A R. 2. § (3)
bekezdése alapján előírt feltételek hiányában a R. 2. § (1) bekezdése szerint köteles a
sertésvágóhíd működni.
A Rendeletben, előírt feltételek meglétét, illetve betartását a PMKH Állategészségügyi
Osztályának állattenyésztési felügyelői évente legalább egy alkalommal a helyszínen
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ellenőrzik, illetve soron kívüli ellenőrzésre kerülhet sor, ha a PMKH, vagy a NÉBIH tudomást
szerez az előírt feltételek, illetve azok betartásának megváltozásáról.
A vágóállatok vágás utáni minősítése, illetve a minősítő hely üzemeltetése alól mentesült
vágóhidak jelentési kötelezettsége
A Rendelet 2. § (4) bekezdése kimondja, hogy a (2) bekezdés b) pontjában és a (3)
bekezdésben foglaltak alapján felmentést kapott vágóhíd üzemeltetőjének a vágási nap
végén:
- elektronikusan meg kell küldenie a felvásárolt és a levágott állatok Egységes
Nyilvántartási és Azonosítási Rendszer (a továbbiakban: ENAR) szerinti adatait
- és a vágási adatokat a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban:
NÉBIH) vágóhídi kliens programjából a NÉBIH központi adatbázisába.
- valamint a vágóhíd üzemeltetője a NÉBIH központi adatbázisába megküldött
adatokat köteles a vágást követő hat hónapig megőrizni.
A kérelmező által bejelentett és elfogadott adatok, illetve a működési feltételek változását a
vágóhíd 8 napon belül Cégkapun keresztül (tájékoztatás 22. oldalon) kell, hogy bejelentse a
PMKH Állategészségügyi Osztályának illetve a NÉBIH-nek.
Automatikusan elrendeli a soron kívüli ellenőrzést a PMKH vagy a NÉBIH abban az esetben,
ha a vágóhíd a tárgyi feltételek változását 8 napon belül nem jelentette be, a PMKH vagy a
NÉBIH e változások tényéről bejelentés alapján, vagy egyéb forrásból szerez tudomást.
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Tájékoztató E-ügyintézésről

Ezúton szeretnénk tájékoztatni Önöket a következőkről:
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi
CCXXII. törvény ). §-a szerint az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, az ügyfél jogi
képviselője, az ügyfélként eljáró állam, önkormányzat, költségvetési szerv, ügyész, jegyző,
köztestület, valamint egyéb közigazgatási hatóság elektronikus ügyintézésre köteles.
A feltüntetett honlapcím https//: epapir.gov.hu magánszemélyekre vonatkozik.
Minden más esetben a https//:cegkapu.gov.hu honlapot kell használni.
2016.évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról
7.§ [Értelmező rendelkezések]
6. gazdálkodó szervezet: a gazdasági társaság, az európai részvénytársaság, az egyesülés, az
európai gazdasági egyesülés, az európai területi társulás, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, az
európai szövetkezet, a vízgazdálkodási társulat, az erdőbirtokossági társulat, a külföldi
székhelyű vállat magyarországi fióktelepe, az állami vállat, az egyéb állami gazdálkodó szerv,
az egyes jogi személyek vállalata, a közös vállalat, a végrehajtói iroda, a közjegyzői iroda, az
ügyvédi iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a
magánnyugdíjpénztár, az egyéni cég, továbbá az egyéni vállalkozó, emellett gazdálkodó
tevékenységével összefüggő polgári jogi kapcsolataiban az állam, a helyi önkormányzat, a
költségvetési szerv, jogszabály alapján a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó
szabályokat alkalmazó egyéb jogi személy, az egyesület, a köztestület, valamint az
alapítvány;
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Mellékletek

1.

Kérelem vágóállat minősítő szervezet működési engedélyéhez

2.

Nyilatkozat (vágóhíd és minősítő szervezet részére)

3.

Kérelem sertés minősítő műszerek nyilvántartásba vételére

4.

Kérelem a minősítői tevékenységet minősítő szervezet keretében végző
minősítő nyilvántartásba vételére

5.

Összeférhetetlenségi nyilatkozat (minősítő szervezet részére)

6.

Összeférhetetlenségi nyilatkozat (minősítő részére)

7

Kötelezettségvállalási nyilatkozat (minősítő szervezet részére)

8.

Ellátási nyilatkozat (minősítő szervezet részére)

9.

Feljegyzés bélyegzők (gumi hitelesítő és fém minősítő bélyegzők) átadásáról

10./a. Kérelem szarvasmarha vágott test minősítő hely működésének engedélyezéséhez
10./b. Kérelem sertés vágott test minősítő hely működésének engedélyezéséhez
10./c. Kérelem juh vágott test minősítő hely működésének engedélyezéséhez
11./a. Tárgyi feltételek leírása (szarvasmarha)
11./b. Tárgyi feltételek leírása (sertés)
11./c. Tárgyi feltételek leírása (juh)
12.

Nyilatkozat Vágósertés minősítőhely működtetési mentességhez
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1. Melléklet
Kérelem
vágóállat minősítő szervezet működési engedélyéhez

1. Az engedélyt kérő adatai:
Cég neve:
Rövidített név:
Székhely:
Levelezési cím:
A képviseletre jogosult neve:
Telefon/Fax, E-mail:
Cégbírósági bejegyzés száma:
Adószám:
2. A minősíteni kívánt vágóállatok faja:
3. A vágóhídi minősítő helyek felsorolása (a vágóhíd tenyészet kódjának megjelölésével)
faji bontásban, ahol minősíteni kívánnak (külön lapon kérjük csatolni):
A kérelem elbírálásához a hivatkozott rendelet előírásainak megfelelően mellékelten
csatoljuk:
- a vágóhidakkal és minősítőkkel kötött szerződések másolatát
- a minősítő(k) (név, cím, születési idő, hely, anyja neve) adatainak listáját
- a vágóhidakkal közös nyilatkozatok másolatait a 2. Melléklet szerint
- a sertés vágóhidak esetén a műszerek nyilvántartási számát, vagy nyilvántartásba vételi
kérelmét (3. Melléklet)
- a vágóállat minősítők nyilvántartásba vételi kérelmét (4. Melléklet)
- a minősítő szervezetre vonatkozó összeférhetetlenségi nyilatkozatot (5. Melléklet)
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- a minősítőkre vonatkozó összeférhetetlenségi nyilatkozatot (6. Melléklet)
- a kötelezettségvállalási nyilatkozatot (7. Melléklet)
- az ellátási nyilatkozatot (8. Melléklet)
A szervezet tudomásul veszi, hogy engedélyezését követően, amennyiben a benyújtott
adatokban változás történik, úgy azt 8 napon belül a PMKH felé írásban bejelenti.

Kelt…………………… év …………….. hó ………….. nap

…………………
cégszerű aláírás
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2. Melléklet

Nyilatkozat
(vágóhíd és a minősítő szervezet részére)

A………………..…..………………………………………………………………vágóhíd
……………………………………………………………….……………..

minősítő

és

a

szervezet

közösen nyilatkozik, hogy szerződésük szerint, sertés minősítés esetén használt minősítő műszer
típusa: ………...….………………………………………………………………….…,
műszer nyilvántartási száma:…………………………………………..……………………….,
a minősítő műszer tulajdonjoga…………….…………………………..…………………… -é,
használata, valamint karbantartása…………………………………………….……… feladata.
Az adatrögzítéshez és adattovábbításhoz szükséges eszközök a …………………………
………………………..…..………………

tulajdonát

képezik,

használata

és

karbantartása

……………………………………………………………………………………. feladata.
Az adatszolgáltatási kötelezettséget a vonatkozó szerződések szerint vállalják.

A minősítés/vágás ideje (nap, óra -tól;-ig)
Hétfő

……-……

Kedd

……-……

Szerda

……-……

Csütörtök

……-……

Péntek

……-……

Szombat

……-……

Vasárnap

……-……
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Minősítő(k) neve és nyilvántartási száma:
1.)……………………………………………………………

.………………….……….

2.)……………………………………………………………

….………..………………

3.)……………………………………………………………

…………….……………..

A minősítő szervezet a minősítőkre előírt felelősséget vállalja.

Kelt…………………. év………………. hó…… nap

…………………………………..
vágóhíd

……………………………………
minősítő szervezet
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3. Melléklet

Kérelem
sertés minősítő műszerek nyilvántartásba vételére

Kérem a Pest Megyei Kormányhivatalt, hogy az alábbi sertés minősítő hely(ek)en alkalmazott és
felsorolt minősítő műszer(eke)t szíveskedjen nyilvántartásba venni és ezzel egyidejűleg a
minősítésre való alkalmazásukat engedélyezni.
Mellékelt dokumentumok:
Gyártó általi hitelesítési dokumentáció
Eprom megfelelőségről nyilatkozat
Csatlakozási mód megfelelősége,
Üzembe helyezés előtt helyszíni próbamérés dokumentálása
Vágóhíd tenyészet
kódja ahol
alkalmazzák

Műszer

Gyári szám

típusa

Gyártási
év

van
van
igen
van

nincs
nincs
nem
nincs

Tulajdonos

Megjegyzés

Kelt…………………. év……. hó…… nap
………..……………………..
minősítő szervezet
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4. Melléklet

Kérelem

minősítői tevékenységet minősítő szervezet keretében végző minősítő nyilvántartásba
vételéhez

Kérem a Pest Megyei Kormányhivatalt, hogy a …………………………….

……………………………………..minősítő szervezet alkalmazásában álló

………………………………………………………………… (név) részére

szarvasmarha
engedélyt megadni szíveskedjen.
A kérelemhez csatolni kell:
- a NÉBIH által szervezett és lebonyolított hatósági jellegű képzésen való részvételt igazoló
dokumentumot,
- az egészségügyi alkalmasságot tanúsító érvényes orvosi bizonyítványokat,
-

összeférhetetlenségi nyilatkozatot (6. Melléklet).

Kelt…………………. év………………. hó…… nap

…………………………
cégszerű aláírás
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5. Melléklet

Összeférhetetlenségi nyilatkozat
(minősítő szervezet részére)

Alulírott, büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a vágóállatok vágás utáni
minősítéséről szóló 75/2003. (VII.4.) FVM rendeletben leírtak szerinti összeférhetetlenség a
minősítő szervezet részéről nem áll fenn.
A minősítő szervezet és tisztségviselői, valamint minősítői nem folytatnak olyan
tevékenységet, amely a minősítő tevékenységgel összeférhetetlen, így a vágóállat
előállításban – értékesítésben -, forgalmazásban sem közvetve, sem közvetlenül nem
érdekeltek, nem üzemeltetnek vágóhidat vagy vágóhelyet, továbbá a szervezet munkatársai
nem tisztségviselői, alkalmazottai és megbízottai a minősítést ellenőrző hatóságnak.

Kelt. ………………… év……. hó ……………. nap

…….…………………….
cégszerű aláírás
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6. Melléklet

Összeférhetetlenségi nyilatkozat
(minősítő részére)

Alulírott, ……………........................................................................................................... (név,
születési hely és idő, anyja neve) a ………………………………………. minősítő szervezet
keretében ………………………. jogviszony alapján foglalkoztatott minősítő büntetőjogi
felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a vágóállatok vágás utáni minősítéséről szóló 75/2003.
(VII. 4.) FVM rendeletben leírtak szerinti összeférhetetlenségem nem áll fenn.
Nem folytatok olyan tevékenységet, amely a minősítő tevékenységgel összeférhetetlen, így a
vágóállat előállítással, kereskedelemmel hivatásszerűen nem foglalkozom.
Nem vagyok üzemeltetője vagy tulajdonosa átlagosan heti 50 állategység vágásszám feletti vágást
végző vágóhídnak.
Nem vagyok a minősítési tevékenységet ellenőrző hatóság tisztségviselője, alkalmazottja vagy
megbízottja.
Termelővel, kereskedővel, illetve vágóhíd tulajdonosával, üzemeltetőjével munkaviszonyban,
vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem állok, azoktól munkabért vagy bármilyen
más jogcímen juttatást nem kapok.
.
Kelt. ………………… év……. hó ……………. nap ……….

……………………………
minősítő aláírása
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7. Melléklet

Kötelezettségvállalási nyilatkozat

A ………………………………………… minősítő szervezet kötelezettséget vállal arra, hogy
minősítői révén a 75/2003 (VII. 4.) FVM, 14/1998. (IV.3.), 16/1998. (IV. 3.) FM és a
136/2011. (XII. 22.) VM rendeletek előírásait betartja, minősítést csak engedélyezett minősítő
helyen végez, a rendeletekben előírt módszer szerint, sertés minősítés esetén a NÉBIH és a
PMKH által nyilvántartott műszerrel, vagy eszközzel.
Nyilvántartja a minősítőket, valamint tevékenységüket és ezek feltételeit rendszeresen
ellenőrzi, továbbá biztosítja a minősítők dokumentált belső ellenőrzését és a minősítő
tevékenységét illetően felelősséget vállal.
A PMKH-nak jelentést teszt a működésében, a minősítő tevékenységének személyi és tárgyi
feltételeiben történt változásról, valamint a vele szerződéses jogviszonyban álló vágóhidak
működési és minősítő hely engedélyében rögzített állapottól való eltérésről.
Vállalja, hogy minősítőinek engedély felfüggesztése, vagy visszavonása esetén 48 órán belül
átveszi a korábbi minősítésekre vonatkozó nyilvántartásokat és dokumentumokat, valamint a
minősítő és hitelesítő bélyegzőket.
Nyilvántartja a minősítői által használt bélyegzőket és azokról a PMKH felé évente tételes
jelentést készít. A használhatatlanná vált, vagy használaton kívüli bélyegzőket 8 napon belül
jegyzőkönyv ellenében a PMKH-nak visszaszolgáltatja.
A minősítő szervezet a minősítés adatait a rendeletben előírtaknak megfelelően
térítésmentesen, a biztonságos adatvédelemről gondoskodva a rendeletben kijelölt adatbázis
rendelkezésére bocsátja.
Egyben kötelezettséget vállal a minősítő szervezet arra, hogy minősítői révén a termelőnek, a
vágóhídnak, valamint a minősítés ellenőrzésére kijelölt hatóságnak a vonatkozó rendelet
előírásai szerinti minősítési alapadatokról tájékoztatást ad.

Kelt…………………. év………………. hó…… nap

………………………
cégszerű aláírás
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8. Melléklet

Ellátási nyilatkozat
(minősítő szervezet részére)

A……………………………………….. minősítő szervezet, az engedélyezett minősítő hellyel
rendelkező vágóhidakkal kötött szerződések alapján, igény szerint vállalja a vágóállatok
minősítését.
Minősítő tevékenységét a vele munkaviszonyban, vagy szerződéses jogviszonyban álló szakképzett,
engedéllyel rendelkező, a hatóság által nyilvántartásba vett minősítők útján végzi. Ennek keretében
biztosítja a minősítők mindenkori helyettesítését, és a vágóhidak közötti minősítő cserét, amit a
PMKH felé bejelent.
Biztosítja a minősítéshez a jogszabályban előírt és engedélyezett hitelesített sertés minősítő
készülékeket és készülékek esetén gondoskodik azok megfelelő karbantartásáról saját maga, vagy a
vágóhidakkal arra vonatkozóan megkötött szerződések alapján.
Biztosítja minősítői számára a PMKH által rendszeresített és előírt nyomtatványokat, valamint a
minősítő és hitelesítő bélyegzőket.

Kelt…………………. év………………. hó…… nap

………………………
cégszerű aláírás
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9. Melléklet

Feljegyzés
bélyegzők:

a) Minősítő Szervezet részére történő átadásáról,
b) PMKH részére történő visszaadásáról

Minősítő
Neve

Bélyegzők sorozatszáma
Szarvasmarha

Sertés

Juh

A PMKH és a Minősítő Szervezet között átadásra kerül a táblázatban feltüntetett
………….db számú sorszámozott gumibélyegzőt, valamint az annak megfelelő ………….db
számú sorszámozott fém testbélyegző sorozatot (…… db).
Kelt…………………. év………………. hó…… nap

…………………………….
PMKH részéről

………………………………..
Minősítő Szervezet részéről
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10./a. Melléklet
Kérelem
szarvasmarha vágott test minősítő hely működésének engedélyezéséhez
Kérem, hogy 75/2003. (VII.4.) FVM rendelet alapján a Pest Megyei Kormányhivatal
a………………………………………………………………………………………….
vágóhídon szarvasmarha vágott test minősítésre kialakított minősítő hely működését
engedélyezni szíveskedjen.
Az engedélyt kérő neve:
Székhely:
Levelezési cím:
Adószám:
Vágóhíd neve, címe:
A kapcsolattartó neve
Elérhetősége, Telefon/Fax, E-mail:
Működési engedélyének száma, típusa:

Vágóhíd ENAR tenyészetkódja:

Heti átlagos vágásszám:

Kapacitás:

db

db/óra
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Minősítés ideje:

Óra (tól-ig)

Nap(ok)
Hétfő

……-……

Kedd

……-……

Szerda

……-……

Csütörtök

……-……

Péntek

……-……

Szombat

……-……

Vasárnap

……-……

Minősítő szervezet neve

Minősítő engedély száma és neve

Kérelemhez csatolt mellékletek:
1. minősítő hely helyszínrajza,
2. minősítő szervezettel kötött szerződés másolata,
3. minősítő hely tárgyi feltételeinek részletes leírása (11./a. Melléklet)
4. az illetékes Megyei Kormányhivatal a Vágóhíd működését engedélyező határozatának
másolata,
Tudomásul veszem, hogy amennyiben a benyújtott adatokban változás történik, úgy azt 8
napon belül a NÉBIH és a PMKH felé írásban bejelentem.
Kelt…………………. év………………. hó…… nap

……………………………
cégszerű aláírás

37
10./b. Melléklet

Kérelem
sertés vágott test minősítő hely működésének engedélyezéséhez

Kérem, hogy a 75/2003. (VII.4.) FVM rendelet alapján a Pest Megyei Kormányhivatal
a…………………………………………………………………………………………..
vágóhídon sertés vágott test minősítésre kialakított minősítő hely működését engedélyezni
szíveskedjen.
Az engedélyt kérő neve:
Székhely:
Levelezési cím:
Adószám:
Vágóhíd neve, címe:
A kapcsolattartó neve
Elérhetősége, Telefon/Fax, E-mail:
Működési engedélyének száma, típusa:

Vágóhíd ENAR tenyészetkódja:

Heti átlagos vágásszám:

Kapacitás:

db

db/óra
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Minősítés ideje:

Óra (tól-ig)

Nap(ok)
Hétfő

……-……

Kedd

……-……

Szerda

……-……

Csütörtök

……-……

Péntek

……-……

Szombat

……-……

Vasárnap

……-……

Minősítő szervezet neve

Minősítő engedély száma és neve

Kérelemhez csatolt mellékletek:
minősítő hely helyszínrajza,
minősítő szervezettel kötött szerződés másolata
minősítő hely tárgyi feltételeinek részletes leírása (11./b. Melléklet)
az illetékes Megyei Kormányhivatal a Vágóhíd működését engedélyező határozatának
másolata
5. a sertés minősítés esetén a minősítő szervezet keretében dolgozó minősítő által is aláírt
Nyilatkozatot (2. Melléklet) a minősítő műszer(ek) nyilvántartási számát vagy
nyilvántartásba vételi kérelmét (3. Melléklet)
1.
2.
3.
4.

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a benyújtott adatokban változás történik, úgy azt 8
napon belül a NÉBIH és a PMKH felé írásban bejelentem.
Kelt…………………. év………………. hó…… nap
……………………………
cégszerű aláírás
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10./c. Melléklet

Kérelem
juh vágott test minősítő hely működésének engedélyezéséhez

Kérem, hogy a 75/2003. (VII.4.) FVM rendelet alapján a Pest Megyei Kormányhivatal
a…………………………………………………………………………………………..
vágóhídon juh vágott test minősítésre kialakított minősítő hely működését engedélyezni
szíveskedjen.
Az engedélyt kérő neve:
Székhely:
Levelezési cím:
Adószám:
Vágóhíd neve, címe:
A kapcsolattartó neve
Elérhetősége, Telefon/Fax, E-mail:
Működési engedélyének száma, típusa:

Vágóhíd ENAR tenyészetkódja:

Heti átlagos vágásszám:

Kapacitás:

db

db/óra
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Minősítés ideje:

Óra (tól-ig)

Nap(ok)
Hétfő

……-……

Kedd

……-……

Szerda

……-……

Csütörtök

……-……

Péntek

……-……

Szombat

……-……

Vasárnap

……-……

Minősítő szervezet/önálló minősítő

Minősítő engedély száma és neve:

Kérelemhez csatolt mellékletek:
1. minősítő hely helyszínrajza,
2. minősítő szervezettel kötött szerződés másolata
3. minősítő hely tárgyi feltételeinek részletes leírása (11./c. Melléklet)
4. az illetékes Megyei Kormányhivatal a Vágóhíd működését engedélyező határozatának
másolata
Tudomásul veszem, hogy amennyiben a benyújtott adatokban változás történik, úgy azt 8
napon belül a NÉBIH és a PMKH felé írásban bejelentem.

Kelt…………………. év………………. hó…… nap

……………………………
cégszerű aláírás
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11./a. Melléklet

Szarvasmarha minősítő hely tárgyi feltételeinek leírása

Alulírott………………………………………………..………...…….kijelentem, hogy a
minősítő hely kialakításához szükséges alábbiakban felsorolt feltételekkel rendelkezem:
1. Minősítő eszközeinek és az iratainak biztonságos elzárása megoldott.
2. Minősítő helyen vagy közelében szociális helység, illetve a kézmosás és
eszközfertőtlenítési lehetősége biztosított.
3. A minősítő hely pályaszakasza egyenes, a konvejor megállítható.
4. A konvejor magassága megfelelő, a vágott testek a padozattal nem érintkeznek.
5. A vágott test szemrevételezésére az előírt 2,5 m biztosított.
6. A szemrevételezéshez, illetve a jelöléshez megfelelő magasságú emelvény biztosított.
7. A szúrás és a minősítés között eltelt idő ……….. perc (max. 60 perc).
8. A minősítő helyen az adatbevitelhez, a bélyegzők elhelyezéséhez, a dokumentáció
kitöltéséhez asztal rendelkezésre áll.
9. A minősítővel szemben levő munkaoldalon munkavégzés nem folyik.
10. A megvilágítás erőssége min. 540 lux.
11. Az egytizedes pontosságú automata mérleg az OMH által dokumentáltan hitelesített, a
minősítő helyről a mérleg kijelzése jól látható, a bevitt adatok hitelessége
ellenőrizhető.
12. A mérlegek legalább 30 naponkénti kalibrálása megtörténik.
13. Mérlegkönyv vezetése folyamatos, amelyben fel van tüntetve:
- a mérleg gyártmánya, típusa, gyári mérési pontossága,
- a mérleg hitelesítésének dokumentumai és annak érvényességi ideje,
- a javításra, karbantartása vonatkozó dokumentumok,
- időszakos ellenőrzések dokumentációja,
- a mérleg egységes tárasúlya
- szállító csigák egalizáltságának dokumentációja
- mérlegkönyv bejegyzései a vágóhídi felelős személy aláírásával vannak ellátva.
14. A vágóhíd a minősítési adatok biztonságos rögzítése és folyamatos on-line továbbítása
érdekében, megfelelő programmal és internetes hozzáféréssel ellátott számítógépet
biztosít a minősítő részére.
Kelt…………………. év………………. hó…… nap

………………………………….
vágóhíd üzemeltető
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11./b. Melléklet

Sertés minősítő hely tárgyi feltételeinek leírása
Alulírott…………..……….…………….…………….kijelentem, hogy a minősítő hely
kialakításához szükséges alábbiakban felsorolt feltételekkel rendelkezem:
1. Minősítő eszközeinek és az iratainak biztonságos elzárhatósága megoldott.
2. Minősítő helyen vagy közelében szociális helység, illetve a kézmosás és eszköz
fertőtlenítés lehetősége biztosított.
3. A minősítő hely pályaszakasza egyenes, a konvejor megállítható.
4. A konvejor magassága megfelelő, a vágott testek nem érintkeznek a padozattal.
5. A szúrás és a minősítés között eltelt idő…………perc (max. 45 perc).
6. A pályaszakaszon a minősítő hely a munkavégzés szempontjából megfelelő kiképzésű,
a minősítő a méréseket kényelmetlenség nélkül, természetes testhelyzetben tudja
elvégezni.
7. A minősítő helyen az adatbevitelhez, a bélyegzők elhelyezéséhez, a dokumentációk
kitöltéséhez asztal rendelkezésre áll.
8. A minősítővel szemben levő munkaoldalon munkavégzés nem folyik.
9. A megvilágítás erőssége min. 540 lux.
10. Az egytizedes pontosságú automata mérleg az OMH által dokumentáltan hitelesített, a
minősítő helyről a mérleg kijelzése és a bevitt adatok jól láthatóak, leolvasásuk
megfelelő.
11. A mérlegek legalább 30 naponkénti kalibrálása megtörténik.
12. Mérlegkönyv vezetése folyamatos, amelyben fel van tüntetve:
a. a mérleg gyártmánya, típusa, gyári mérési pontossága,
b. a mérleg hitelesítésének dokumentumai és annak érvényességi ideje,
c. a javításra, karbantartása vonatkozó dokumentumok,
d. időszakos ellenőrzések dokumentációja,
e. a mérleg egységes tárasúlya,
f. szállító csigák egalizáltságának dokumentációja,
g. mérlegkönyv bejegyzései a vágóhídi felelős személy aláírásával vannak ellátva.
13. A vágóhíd a minősítési adatok biztonságos rögzítése és folyamatos on-line továbbítása
érdekében, megfelelő programmal és internetes hozzáféréssel ellátott számítógépet
biztosít a minősítő részére.

Kelt…………………. év………………. hó…… nap

……………………………………….
vágóhíd üzemeltetője
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11./c. Melléklet

Juh minősítő hely tárgyi feltételeinek leírása

Alulírott………………………………………………………….kijelentem, hogy a minősítő
hely kialakításához szükséges alábbiakban felsorolt feltételekkel rendelkezem:

1. Minősítő eszközeinek és az iratainak biztonságos elzárása megoldott.
2. Minősítő helyen vagy közelében szociális helység, illetve a kézmosás és
eszközfertőtlenítési lehetősége biztosított.
3. A minősítő hely pályaszakasza egyenes, a konvejor megállítható.
4. A konvejor magassága megfelelő, a csigákon egyes horog található.
5. A vágás és a minősítés között eltelt idő ……. perc (max. 60 perc).
6. A minősítő helyen az adatbevitelhez, a bélyegzők elhelyezéséhez, a dokumentáció
kitöltéséhez 3-4 m-en belül asztal rendelkezésre áll.
7. A minősítővel szemben levő munkaoldalon munkavégzés nem folyik.
8. A megvilágítás erőssége min. 540 lux.
9. Az egytizedes pontosságú automata mérleg az OMH által dokumentáltan hitelesített, a
minősítő helyről a mérleg kijelzése jól látható, a bevitt adatok hitelessége
ellenőrizhető.
10. A mérlegek legalább 30 naponkénti kalibrálása megtörténik.
11. Mérlegkönyv vezetése folyamatos, amelyben fel van tüntetve:
 a mérleg gyártmánya, típusa, gyári mérési pontossága,
 a mérleg hitelesítésének dokumentumai és annak érvényességi ideje,
 a javításra, karbantartása vonatkozó dokumentumok,
 időszakos ellenőrzések dokumentációja,
 a mérleg egységes tárasúlya
 szállító csigák egalizáltságának dokumentációja
 mérlegkönyv bejegyzései a vágóhídi felelős személy aláírásával vannak ellátva.
12. A vágóhíd a minősítési adatok biztonságos rögzítése és folyamatos on-line továbbítása
érdekében, megfelelő programmal és internetes hozzáféréssel ellátott számítógépet
biztosít a minősítő részére.

Kelt…………………. év………………. hó…… nap

………………………………….
vágóhíd üzemeltetője
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12. Melléklet
Nyilatkozat
vágósertés minősítő hely működtetési mentességhez

Alulírott ………………………….……………………………... bejelentem, hogy az általam
üzemeltetett ……………………………………..vágóhídon (tenyészetkódja:
………………..;címe:…………………..………………………………………………)
a vágóállatok vágás utáni minősítéséről szóló 75/2003. (VII. 4.) FVM rendelet (R.) 2.§ (1)
bekezdése szerinti minősítési kötelezettség és a 4.§ (1) bekezdése szerinti vágósertés
minősítő hely üzemeltetési kötelezettség alól mentesülök a R. 2. § (3) bekezdése szerint az
alábbi feltételek meglétéről szóló nyilatkozatom és dokumentumok alapján:
1. Csak az alábbi saját tenyészete(i)mben születetett és hizlalt sertéseket vágom és az
azokból nyert összes hasított testet fel is darabolom.
1/a. ………………………………..Név; …………………………………………Cím;
Saját sertés telep ENAR tenyészetkódja:
1/b. ………………………………..Név; …………………………………………Cím;
Saját sertés telep ENAR tenyészetkódja:
1/c. ………………………………..Név; …………………………………………Cím;
Saját sertés telep ENAR tenyészetkódja:
1/d. ………………………………..Név; …………………………………………Cím;
Saját sertés telep ENAR tenyészetkódja:
1/e. ………………………………..Név; …………………………………………Cím;
Saját sertés telep ENAR tenyészetkódja:
1/f. ………………………………..Név; …………………………………………Cím;
Saját sertés telep ENAR tenyészetkódja:
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Nyilatkozom, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek, s amennyiben a benyújtott
adatokban változás történik, úgy azokat haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül a PMKH
Állategészségügyi Osztályának írásban bejelentem.

Mellékletek:
1. A vágóhíd és a saját telep(ek) 1350. Tenyészetigazolólap másolata;
2. Az illetékes Megyei Kormányhivatal a vágóhíd, a daraboló, a feldolgozó üzem és a
kereskedelmi egység működését engedélyező határozatának másolata.

Kelt: ……………………………, 20

………………….

………………………………………..
vágóhíd üzemeltető cégszerű aláírása

