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Első magyarországi tárolási hely  
üzemeltetési tevékenység  

bejelentése                                 

 
Az élelmiszer-előállítással és -forgalmazással kapcsolatos adatszolgáltatásról és 
nyomonkövethetőségről szóló 3/2010. (VII. 5.) VM rendelet (továbbiakban: rendelet) 4.§. (2) 
bekezdésében előírt bejelentési kötelezettségemnek eleget téve  
 

Élelmiszer-vállalkozó  

Neve: …………………………………………………………………………………............. 

Székhelye:…………………………………………………………………………………….. 
Telefon/Fax száma, e-mail címe:…………………………………………………………… 
Cégjegyzék száma: ………………………………………................................................. 
Adószáma: ……………………………………………………………………………………. 
Állategészségügyi azonosító szám (Hűtőház vagy engedély köteles üzem esetén): ………….. 
Telephely címe: ………………………………………………………………………………. 
Telefon/Fax száma, e-mail címe: …………………………………………………………… 

 
bejelentem és regisztrációmat kérem, hogy az általam üzemeltetett fent nevezett telephelyen 
importból származó élelmiszert és/vagy feldolgozatlan élelmiszert (továbbiakban: élelmiszer)  
tárolok be  

feldolgozási *              -    forgalmazási *         –   bér tárolási *  célból. 

 
Bértárolást                                 igen*       /       nem*               végzek. 
 
Telephelyemen bértárolást az alábbi élelmiszer vállalkozó fog végezni: 

1. Neve: …………………………………………………………………………………............. 

Székhelye:…………………………………………………………………………………….. 
Telefon/Fax száma, e-mail címe:…………………………………………………………… 
Cégjegyzék száma: ………………………………………................................................. 

 Adószáma: ……………………………………………………………………………………. 

2. Neve: …………………………………………………………………………………............. 

Székhelye:…………………………………………………………………………………….. 
Telefon/Fax száma, e-mail címe:…………………………………………………………… 
Cégjegyzék száma: ………………………………………................................................. 

 Adószáma: ……………………………………………………………………………………. 
 
(Bértárolást új igénybe vevő élelmiszer vállalkozás esetén, vagy a bérlők adatokban bekövetkezett 
változást   - a tárolás megkezdése előtt -  a hatóság felé írásban be kell jelenteni !)  
 
A beszerzett import élelmiszer tárolásához az alább felsorolt típusú tárolási kapacitással 
rendelkezem:      
                                       
 Fagyasztva  :                 ,           (kapacitás   mennyisége  tonnában, egy tizedes pontossággal)  

 Hűtve:                            ,           (kapacitás   mennyisége  tonnában, egy tizedes pontossággal) 

 Hűtést nem igényel :      ,           (kapacitás   mennyisége  tonnában, egy tizedes pontossággal) 

                                            
Tudomásul veszem, hogy az élelmiszer szállítmány nyomonkövethetőségét biztosító 
dokumentumokat a rendelet 4. §. (2) bekezdés c) pontjában meghatározott ideig megőrzöm 
(eltarthatósági idő** lejáratát követő 1 évig). 
 

Nyílvántartási szám:    (A hatóság tölti ki) 
 

………………………………………... 
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Bejelentkezésemhez melléklem a tervezett import élelmiszer szállítmányokról szóló 
tájékoztató összefoglaló táblázatot (1. számú melléklet ).  
 
Az előzetes és havi összesítő jelentés elkészítése során minden olyan adatot közlök, amit a  
rendelet 4.§. (3) bekezdés a) pontja előír (élelmiszer megnevezése, beérkező szállítmány 
mennyisége, beszerzési ára, származás helye, állati eredetű élelmiszer előállító létesítmény 
azonosító jele), illetve ami az élelmiszer nyomon-követéséhez szükséges (eltarthatósági idő 
**, szállítási idő, számla szám). 
 
Az előzetes és havi összesítő jelentést elkészítem, de nem küldöm meg a hatóság felé  
abban az esetben, ha az  - rendelet 3. §. (3/a) pontja értelmében – a tagállamok közötti 
kereskedelemből származó szállítmányt az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző 
Rendszerben bejelentettem.  
 

Az első magyarországi tárolási hely üzemeltetője kinyilatkozom, hogy az élelmiszer 
szállítmányok  előzetes és/vagy havi összesítő jelentés elkészítésére és megküldésére 
meghatalmazom, az alábbi élelmiszer vállalkozást: * 
 

Behozott import élelmiszer megnevezése (felsorolás):…………………………………… 
      …………………………………………………………………………………………………... 

Neve: …………………………………………………………………………………............. 
Székhelye:…………………………………………………………………………………….. 
Telefon/Fax száma, e-mail címe:…………………………………………………………… 
Cégjegyzék száma: ………………………………………................................................. 
Adószáma: ……………………………………………………………………………………. 
Állategészségügyi azonosító szám (Hűtőház vagy engedély köteles üzem esetén): ………….. 
Telephely címe: ………………………………………………………………………………. 
Telefon/Fax száma, e-mail címe: …………………………………………………………… 

 
 

 
Az import élelmiszer betárolásával kapcsolatos ügyekben a felelős ügyintézőnk neve, 
elérhetősége: 
 

Behozott import élelmiszer megnevezése (felsorolás):……………………............... 
….. ………………………………………………………………………………………........... 

 
 
 Neve                        : ………………………………………………………………………… 
 Telefon/Fax száma  : ………………………………………………………………………… 
  E-mail címe             : …………………………………………………………………………. 
 
…….……………..,   201….      ………………….. hó ………………… nap 
 

 
PH  

 
                                               Aláírás :                              ………………………………….. 

 
                                   Nyomtatott betűkkel kiírva: …………………………………… 

élelmiszer-vállalkozás jogosult 
              képviselője 

                                                   
Melléklet:  
1 db.  excel  táblázatban tervezett import élelmiszer szállítmányokról tájékoztatás  

 
   * nem kívánt rész áthúzandó 
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** eltarthatósági idő = fogyaszthatósági vagy minőség-megőrzési idő 

mailto:elelmiszerfold@hajdu.gov.hu


Élelmiszer-vállalkozás:

Neve, székhelye:

Telephelye (betárolási hely):

Első magyarországi tárolási hely

üzemeltetési tevékenység bejelentés melléklete

1. sz. melléklet

20 t mennyiséget meghaladó 

nem állati eredetű élelmiszer    

(11)***

5 t mennyiséget meghaladó 

állati eredetű élelmiszer        

(10) ***

élelmiszer biztonsági 

szempontból kiemelt élelmiszer  

(1-9; 12)***

Nem állati eredetű élelmiszer Állati eredetű élelmiszer

1.

2.

3.

4.

5.

Kitöltési tájékoztató:

- Soronként az egy szállítmányra tervezett adatokat kell közölni.

- Az élelmiszer származási hely megadható  a megfelelő oszlopba az ország név röviditésének beírásával

Jelmagyarázat:

** az előzetes bejelentést, a rendelkezésre álló adatok hiányos tartalma miatt, a havi összesítő jelentésben  - kiegészített adatokkal - meg kell ismételni !!!

*** A 3/20110.(VII.25.) VM rendelet melléklete szerint, az 1-12. pontban felsorolt élelmiszerek:

10. Szállítmányonként 5 tonna feletti húsra, halászati-, húsipari termékek,

baromfihús, vadhús, nyúlhús, tenyésztett vadhús, tej és tejtermék, tojás;

Előzetes bejelentés küldésre kötelezett élelmiszer**

12. Ionizáló sugárzással kezelt élelmiszerek.

**** Az összesítő jelentést el kell készíteni, de nem kell megküldeni a hatóság felé abban az esetben, ha az - a 3/20110.(VII.25.) VM rendelet 3. §. (3/a) pontja 

értelmében – a tagállamok közötti kereskedelemből származó szállítmányt az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszerben bejelentették. 

11. Szállítmányonként 20 tonna feletti 10. ponttól eltérő valamennyi a feldolgozatlan és feldolgozott élelmiszerek szállítmány, az elsődleges termelésből származó nem állati alaptermék,

illetve az élelmiszerként történő forgalmazási és feldolgozási céllal beszállított élő állat.

* élelmiszer és/vagy feldolgozatlan élelmiszer

Havi összesítő jelentés küldésre  kötelezett élelmiszer  

****

5. Kezelt vagy kezeletlen gyomor, hólyag és belek, amely nem előrecsomagolt;

7. 3 hónapnál hosszabb minőség megőrzési idővel rendelkező fagyasztott „Csontokról mechanikusan

lefejtett hús” vagy „MSM”;

8. Olyan élelmiszer, amelynek fogyaszthatósági ideje a Magyarországra érkezését

vagy a nagykereskedelmi forgalmazását követően 2 napon belül lejár;

9. Olyan élelmiszer, amelynek minőség megőrzési ideje a Magyarországra érkezését vagy a

nagykereskedelmi forgalmazását követően 14 napon belül lejár;

1. Nyers, hűtött vagy fagyasztott állati belsőség;    2. Nyers, hűtött vagy fagyasztott nyesedék hús;

3. Nyers, hűtött vagy fagyasztott fej vagy fejhús;    4. Nyers, hűtött vagy fagyasztott baromfi far-hát;

6. 1 évnél hosszabb minőség megőrzési idővel rendelkező fagyasztott állati eredetű

élelmiszer;
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Import élelmiszer 

származása
Az import élelmiszer*  bejelentés jelllege                   

Harmadik 

országból 

Eu 

tagállamból

az élelmiszer-válllalkozás felelős vezető nyomtatott betűkkel kiírva és  

 aláírása



Éllelmiszer-vállalkozás:

Neve, székhelye:

Telephelye (betárolási hely):

Kitöltésre 

M I N T A

(Csak a regisztrációhoz kell kitölteni ! )

1. sz. melléklet

20 t mennyiséget meghaladó 

nem állati eredetű élelmiszer    

(11)***

5 t mennyiséget meghaladó 

állati eredetű élelmiszer  

(10)***

élelmiszer biztonsági 

szempontból kiemelt élelmiszer  

(1-9; 12)***

Nem állati eredetű élelmiszer Állati eredetű élelmiszer

1. BR X  x

2. SK,CZ X

3. PL 1,3,4 x

4. X X x

5. FR X x

Kitöltési tájékoztató:

- Soronként az egy szállítmányra tervezett adatokat kell közölni.

- Az élelmiszer származási hely megadható  a megfelelő oszlopba az ország név röviditésének beírásával

Jelmagyarázat:

** az előzetes bejelentést, a rendelkezésre álló adatok hiányos tartalma miatt, a havi összesítő jelentésben  - kiegészített adatokkal - meg kell ismételni !!!

*** A 3/20110.(VII.25.) VM rendelet melléklete szerint, az 1-12. pontban felsorolt élelmiszerek:

* élelmiszer és/vagy feldolgozatlan élelmiszer

12. Ionizáló sugárzással kezelt élelmiszerek.

**** Az összesítő jelentést el kell készíteni, de nem kell megküldeni a hatóság felé abban az esetben, ha az - a 3/20110.(VII.25.) VM rendelet 3. §. (3/a) pontja 

értelmében – a tagállamok közötti kereskedelemből származó szállítmányt az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszerben bejelentették. 

11. Szállítmányonként 20 tonna feletti 10. ponttól eltérő valamennyi a feldolgozatlan és feldolgozott élelmiszerek szállítmány, az elsődleges termelésből származó nem állati alaptermék,

illetve az élelmiszerként történő forgalmazási és feldolgozási céllal beszállított élő állat.

7. 3 hónapnál hosszabb minőség megőrzési idővel rendelkező fagyasztott „Csontokról mechanikusan

lefejtett hús” vagy „MSM”;

8. Olyan élelmiszer, amelynek fogyaszthatósági ideje a Magyarországra érkezését

vagy a nagykereskedelmi forgalmazását követően 2 napon belül lejár;

9. Olyan élelmiszer, amelynek minőség megőrzési ideje a Magyarországra érkezését vagy a

nagykereskedelmi forgalmazását követően 14 napon belül lejár;
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Import élelmiszer 

származása
Az import élelmiszer*  bejelentés jelllege                   

Harmadik 

országból 

Eu 

tagállamból

Előzetes bejelentés küldésre kötelezett élelmiszer** Havi összesítő jelentés küldésre  kötelezett élelmiszer****

10. Szállítmányonként 5 tonna feletti húsra, halászati-, húsipari termékek,

baromfihús, vadhús, nyúlhús, tenyésztett vadhús, tej és tejtermék, tojás;

1. Nyers, hűtött vagy fagyasztott állati belsőség;    2. Nyers, hűtött vagy fagyasztott nyesedék hús;

3. Nyers, hűtött vagy fagyasztott fej vagy fejhús;    4. Nyers, hűtött vagy fagyasztott baromfi far-hát;

5. Kezelt vagy kezeletlen gyomor, hólyag és belek, amely nem előrecsomagolt;
6. 1 évnél hosszabb minőség megőrzési idővel rendelkező fagyasztott állati eredetű

élelmiszer;

........................................

aláírás     



Éllelmiszer-vállalkozás:

Neve, székhelye:

Telephelye (betárolási hely):

Kitöltésre 

M I N T A

(Csak a regisztrációhoz kell kitölteni ! )

1. sz. melléklet

........................................

aláírás     


