KÉRELEM
az 57/2010. (V.7.) FVM rendelet szerinti külön engedély-köteles élelmiszerek forgalomba hozatalához
Kapcsolattartó neve:

Elérhetősége (telefon, fax):

Vállalkozás adószáma*:

Cégjegyzék szám / e. v. nyilvántartási száma*:

Vállalkozás neve, címe, székhelye*:

Működési engedély/nyilvántartásba vétel száma:
FELIR azonosító:

Az üzlet elnevezése:
Üzlet címe:

BÉLYEGZŐLENYOMAT:

Az üzlet alapterülete:

A végezni kívánt tevékenység megkezdésének időpontja: ……………………………
Kérem, hogy a helyszíni szemlét a következő időpontban megtartani szíveskedjenek: …………………………
Forgalmazni kívánt termékek:
FRISS HÚS, beleértve a gyorsfagyasztott húst
FRISS HALÁSZATI TERMÉK, az élő hal és a gyorsfagyasztott hal
kivételével

IGEN

NEM

IGEN

NEM

NYERSTEJ
HŰTÉST IGÉNYLŐ TEJ ÉS TEJTERMÉK
VENDÉGLÁTÓIPARI TERMÉK, az italok kivételével
Azon hűtést igénylő CUKRÁSZATI KÉSZÍTMÉNYEK, amelyek

IGEN
IGEN
IGEN

NEM
NEM
NEM

forgalomba hozatala az előállítás helyén, illetve házhozszállítással történik
a végső fogyasztó részére

IGEN

NEM

BÉKACOMB, ÉLŐ KAGYLÓ, ÉLŐ TÜSKÉSBŐRŰ, TENGERI CSIGA

IGEN

NEM

Alkalmi rendezvényeken fenti termékekkel részt kívánok venni
Vendéglátó létesítményként előkészítetlen lőtt vad feldolgozását
szándékozom végezni

IGEN

NEM

IGEN

NEM

A végezni kívánt tevékenység rövid leírása:
Mellékletek:
Üzlet esetén
Közműnyilatkozat
Technológiai elrendezési rajz, leírás
Technológiai leírás:
(Anyagmozgatási és személyforgalmi, göngyölegtárolási terv;
Áruszállítás tervezett módja; Tervezett alkalmazotti létszám;
Szakképesítéshez kötött tevékenység esetén az előírt képesítés
igazolása; Tisztítási, mosogatási, takarítási utasítás;
Melléktermék és a hulladékkezelési és ártalmatlanítási terv)
Az ivóvíz megfelelőségét tanúsító, 30 napnál nem régebbi
vízvizsgálati eredmény

Kelt: …………………………………………

Mozgóboltban vagy közterületen történő forgalomba
hozatal
Ivóvíz-ellátás, szennyvíz-elvezetés, elhelyezés, energia-ellátás
leírása
Technológiai leírás, amely tartalmazza az árusítóhelyeket,
árusítási módot és a telephelyet
Kézmosási, WC-használati lehetőség ismertetése
Mosogatási, takarítási, fertőtlenítési utasítás
Hulladékszállítás, elhelyezés leírása
Szakképesítéshez kötött tevékenység esetén az előírt
képesítés igazolása
Működési terület településenként/Budapesten kerületenként

….………………………………………

Kérelmező cégszerű aláírása
*Ha a bélyegzőlenyomaton olvasható, akkor nem kell kitölteni

FORGALMAZOTT ÁRUFÉLESÉGEK
Nyers tőkehús (belsőség)
(marha, sertés, juh)

felezett, negyedelt, iparilag, kereskedelmileg
előrebontott, csomagolt, előhűtött, mélyhűtött

Bélkészítrnény

sózott, szárított, csomagolt

Vágott baromfi (belsőség)

előhűtött, mélyhűtött, iparilag, kereskedelmileg
darabolt, csomagolt

Hal, édesvízi-tengeriállat

élő, friss - élettelen, bontott, darabolt,
előhűtött, mélyhűtött, csomagolt

Lőtt vad, vadhús

előhűtött, mélyhűtött, iparilag, kereskedelmileg
darabolt, csomagolt

Húskészítmények

hűtést igénylő, hűtést nem igénylő, szeletelt,
darabolt, csomagolt, csomagolatlan

Tej-tejtermékek

hűtést igénylő, hűtést nem igénylő, szeletelt,
darabolt, csomagolt, csomagolatlan

Jégkrém
Tojás

csomagolt, csomagolatlan

Méz
Hidegkonyhai készítmények

helyben készített, termelőtől szállított,
csomagolt, csomagolatlan

Cukrászati készítmények

helyben készített, termelőtől szállított,
csomagolt, csomagolatlan

Zöldség-gyümölcs

tisztított, tisztítatlan, csomagolt, csomagolatlan

Száraztészta, konzerv, kenyér, pékáru, édesipari termékek, nehézáru (liszt, cukor, só, étolaj, stb.),
kimért, palackozott dobozolt italok, fűszer, kávé, tea, háztartási vegyiáru, iparcikk, ruházati cikkek
száraz és/vagy konzerv jellegű állateledel, egyéb gyorsfagyasztott áruk
Egyéb, a felsorolásban nem szereplő áruféleség:
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

….………………………………………

Kérelmező aláírása

