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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 minősítő hely működtetési mentességhez  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

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:  szarvasmarha   sertés   juh  

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 és a 

……………………………………………………………….…………….. minősítő 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    van nincs 

Eprom megfelelőségről nyilatkozat     van nincs 

Csatlakozási mód megfelelősége,     igen nem 

Üzembe helyezés előtt helyszíni próbamérés dokumentálása van  nincs 

 

Vágóhíd tenyészet 

kódja ahol 

alkalmazzák 

Műszer 

típusa 

Gyári szám Gyártási 

év 

Tulajdonos Megjegyzés  

      

      

      

      

      

      

      

      

 

      Kelt…………………. év……. hó…… nap 

      ………..…………………….. 

minősítő szervezet 



8 

 

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    sertés    juh         (faj) minősítésének végzéséhez a működési 

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 

 

 

 

 



12 

 

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 Bélyegzők sorozatszáma 

Neve 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:          

 

A jelen kérelemben feltüntetetten kívül vágott állatfajok:      sertés      juh   

 

Heti átlagos vágásszám: db 

 

Kapacitás: db/óra 

 

 

 

 

 



15 

 

Minősítés ideje: Nap(ok) 

Hétfő 

Kedd 

Szerda 

Csütörtök 

Péntek 

Szombat 

Vasárnap 

Óra (tól-ig) 

……-…… 

……-…… 

……-…… 

……-…… 

……-…… 

……-…… 

……-…… 

 

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 
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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:          

 

A jelen kérelemben feltüntetetten kívül vágott állatfajok:  szarvasmarha   juh   

 

Heti átlagos vágásszám: db 

 

Kapacitás: db/óra 
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Minősítés ideje: Nap(ok) 

Hétfő 

Kedd 

Szerda 

Csütörtök 

Péntek 

Szombat 

Vasárnap 

Óra (tól-ig) 

……-…… 

……-…… 

……-…… 

……-…… 

……-…… 

……-…… 

……-…… 

 

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./b. Melléklet) 

4. 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) 

 

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:          

 

A jelen kérelemben feltüntetetten kívül vágott állatfajok: szarvasmarha     sertés 

 

Heti átlagos vágásszám: db 

 

Kapacitás: db/óra 
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Minősítés ideje: Nap(ok) 

Hétfő 

Kedd 

Szerda 

Csütörtök 

Péntek 

Szombat 

Vasárnap 

Óra (tól-ig) 

……-…… 

……-…… 

……-…… 

……-…… 

……-…… 

……-…… 

……-…… 

 

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 


