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Kérelem 

az állati eredetű élelmiszerek forgalomba hozatalának és az értékesítés helyén történő élelmiszer-
előállításnak élelmiszer-higiéniai feltételeiről 64/2007. (VII.23) FVM-EüM együttes rendelet 11.§. (1) 
bekezdés  alapján bejelentem az alább részletezett tevékenység végzését és kérem annak 
nyilvántartásba vételét: 

 1 Élelmiszeripari vállalkozó 

 1.1 neve: __________________________________________________________________________ 
 1.2 székhely címe: ___________________________________________________________________ 
 1.3 adószáma: ______________________________________________________________________ 
 1.4 cégjegyzék szám / vállalkozói igazolvány szám: _________________________________________ 
 1.5 Elérhetőség (telefon, e-mail): ________________________________________________________ 

 2 Kiskereskedelmi létesítmény 

 2.1 címe: ___________________________________________________________________________ 
 2.2 neve/fantázia neve: ________________________________________________________________ 
 2.3 Kereskedelmi hatóság nyilvántartási száma:  ____________________________________________ 
 2.4 Nyilvántartási végzésben felsorolt termék kör megnevezése (felsorolás): ______________________ 

________________________________________________________________________________ 
 2.5 Elérhetőség (telefon, e-mail): ________________________________________________________ 

 3 Bejelentett tevékenységek: 
- részletes felsorolása a kérelem 2. oldalán található táblázat harmadik oszlopában  X-el jelölve. 

4. Csatolt mellékletek felsorolása:

 az üzlet üzemeltetési technológiai leírása

 Gyártmánylap     ……….  db (előre csomagolt termékeknél nem kell gyártmánylap ! )

 _______________________________________________________________________________
5. Nyilatkozat:

Tudomásul veszem, hogy

 a marginális előállítási tevékenységet végző létesítménynek napi nyilvántartást kell vezetni az általa
előállított, illetve kereskedelmi előrecsomagolt termékekről, azok eredetét, illetve
nyomonkövethetőségét biztosító módon.

 a nyilvántartási dokumentumot a tárgynaptól számítottan két évig meg kell őrizni.

 kiskereskedelmi létesítménynek tilos lefagyasztani húst, darált húst, előkészített húst, húskészítményt

 Darált húst, előkészített húst, húskészítményt fagyasztott húsból nem állíthat elő.

 A fagyasztott halászati termék kiskereskedelmi létesítményben nem engedtethető fel.

 Élő halak kiskereskedelmi létesítményben történő árusítása esetén be kell tartani a külön
jogszabályban foglalt állatvédelmi előírásokat is.

 Nyers tej értékesítése esetén a termék csomagolásán, vagy az értékesítés helyén jól látható módon a
következő szöveget kell feltüntetni: „Fogyasztás előtt fel kell forralni!”.

 az értékesítés a kiskereskedelmi létesítmény helye szerinti megyében, illetve az azzal szomszédos
megyékben működő kereskedelmi egységekben történik, azzal, hogy a fővárosba a Pest megyével
szomszédos megyékből is történhet a beszállítás

 A kereskedelmi előrecsomagolt termékekre a kiskereskedelmi egység által meghatározott
fogyaszthatósági idő vagy minőségmegőrzési idő nem haladhatja meg az előállító által meghatározott
és jelölt fogyaszthatósági időt vagy minőségmegőrzési időt.

 hús előredarálása, előkészített hús, húskészítmény és feldolgozott halászati termék előállítása esetén
a külön jogszabály szerinti gyártmánylapot kell készítenie.

 az előrecsomagolt élelmiszerek jelölésének - tápértékjelölés kivételével – a 1169/2011/EU rendeletben
kötelezően feltüntetendő adatokat kell tartalmaznia

Alulírott élelmiszer-ipari vállalkozó a fentebb részletezett előírásokon túlmenően nyilatkozom, hogy a 
bejelentett tevékenységek végzése tekintetében az összes hazai és nemzetközi jogszabály előírásaival 
tisztában vagyok.  

Kelt, ________________ 202 .__________hó _____nap 

Élelmiszeripari vállalkozó képviselőjének neve (nyomtatott betűkkel):    ______________________________ 

Aláírás :    ________________________________________ 
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A  64/2007.FVM-EüM rendelet  11.§. (1) bekezdés  alapján bejelentem a táblázatban jelzett  tevékenység végzését 
  

Tevékenység ismertetése 
Végzésének 

jelzése           
( X ) 

Marginális mennyiségi 
korlát              

Viszonteladónak átadható 
maximális mennyiség 

Marginális 
területi korlát 

Hetente                               Egyéb korlát      

Emlős Tőkehús (szalonna, 
háj) alapanyag 

felhasználásával 

Hús darabolás, csontozás, szeletelés, kimérése   5 tonna 

 a naptári héten 
beérkezett 
alapanyag 

mennyiségének 
legfeljebb 25%-
a  dolgozható 

fel, max. 5 
tonna (plusz  
500-500 kg) 

kizárólag csak végső 
fogyasztónak 

értékesítő (viszont 
eladó) kiskereskedelmi 
üzletnek, vendéglátó 

helynek, amely az 
előállító üzlet szerinti 
megyében vagy azzal 

szomszédos 
megyében van.   Pl.  
ha az előállító üzlet 
Debrecenben van -

Hajdú-Bihar megye - a 
viszonteladó üzlete 
Szabolcs-Szatmár 

Bereg,  Borsod-Abaúj-
Zemplém,  Jász-

Nagykun-Szolnok vagy 
Békés megyei lehet.   

Magyarország 
területén kívülre nem 

szállítható ! 

hús előre darálása, előkészítése, sütni való kolbász, fűszerezett hús 
készítés   500 kg 

Egyéb:    

  

Főtt húskészítmények (hurka, disznósajt 
stb.)   

500 kg 

főtt, füstölt húskészítmények (kolbász, 
felvágott stb.)   

Pácolt, főtt, füstölt húskészítmények   

Sózott, pácolt, füstölt húsok   

Szárított, érlelt húskészítmények   

Szalonna formázás, sózás, pácolás, 
főzés füstölés   

Egyéb készítmény:    

Zsír sütés, töpörtyű készítés   

Baromfihús (bőrös 
zsiradék, testháj) 

alapanyag 
felhasználásával 

darabolás, csontozás, szeletelés, kimérése   500 kg      
(emlős 

tőkehússal 
együtt) 

hús előre darálása 
  

Baromfi zsiradék sütés     

Egyéb:      

Élőhal, Friss halászati 
termék feldolgozása 

előkészített halászati termék állítása, így különösen hala leölése, 
zsigerelése, filézés, darabolás   1 tonna 

feldolgozott halászati termékeket állítása   

állati eredetű élelmiszer 
kereskedelmi előre 

csomagolása a vevő 
távollétében (értékesítést 
elősegítő részekre osztás) 

Friss előhűtött darabolt baromfi csomagolása   - 

Sertés/szarvasmarha/juh darabolt tőkehús csomagolás   - 

Húskészítmény (darabolt, szeletelt) csomagolás   - 

Étkezési sertészsír kimérése és csomagolása   - 

Egyéb termék kimérése, csomagolása (pl. tepertő  élesztő stb.)  - 

Sajt (darabolt, szeletelt) csomagolása   - 

Nyers tej kimérés csomagolás   - 

Egyéb tejtermék kimérése , csomagolása (juhtúró, túró, tejföl stb.)   - 

Halászati termék  csomagolása   - 

 
Kelt, ....................... 202   ...............hó   ............nap   Élelmiszeripari vállalkozás jogosult képviselőjének  neve:………………………………    Aláírás………………………. 


