Kérelem
élelmiszerek forgalomba hozatalának külön engedélyéhez
(57/2010. (V.7.) FVM rendelet)
I. A kereskedő és a kereskedelmi tevékenység adatai
1. a kereskedő neve: ……………………………………….…………………………………
székhelye: …………………………………………………..………………………..
telefonszáma: …………………………………………………………………………
2. a kereskedő cégjegyzékszáma: ………………………….…………………………………
adószáma: …………………………………………………………………….
az egyéni vállalkozó nyilvántartási száma: ..…………………………………………
az egyéni vállalkozó szül. helye, ideje, anyja neve:
.…………………………………………………….…………………………………
a kistermelő regisztrációs száma: .…………………………………………………...
4. a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység helye az alábbiak szerint:
4.1. a kereskedelmi tevékenység címe: ……………………..…………………………..
több helyszín esetében címek: …………………………..………………………….
4.2. mozgóbolt esetében a működési terület és az útvonal jegyzéke:
………………………………………………………………………………….……..
4.3. üzleten kívüli kereskedés és csomagküldő kereskedelem esetében a működési
terület jegyzéke, a működési területével érintett települések, vagy - ha a tevékenység
egy egész megyére vagy az ország egészére kiterjed - a megye, illetve az országos
jelleg megjelölése;……………………………………………………………………..
5. a kereskedelmi tevékenység helye szerinti bontásban a folytatni kívánt kereskedelmi
tevékenység formája a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint,
a) automatából történő értékesítés;
c) internetes kereskedelem;
d) kereskedelmi ügynöki tevékenység;
f) közterületi értékesítés;
h) piaci és vásári értékesítés, a külön jogszabályban meghatározott termékkörök
kivételével;
i) a külön jogszabályban meghatározott üzleten kívüli kereskedés;
j) a külön jogszabályban meghatározott kistermelői termékértékesítés;
k) a külön jogszabályban meghatározott egyetemes postai szolgáltató által végzett
kereskedelmi tevékenység.
6. amennyiben a kereskedelmi tevékenység üzletben történik, az üzlet
6.1. a napi/heti nyitva tartási ideje:…………………………………………………….
6.2. tulajdonosa:………………………………………………………………………...
6.3. címe, helyrajzi száma:……………………………………………………………..
6.4. használatának jogcíme:…………………………………………………………….
6.5. elnevezése:…………………………………………………………………………
6.6. alapterülete (m2):…………………………………………………………………..
6.7. vendéglátó üzlet esetén befogadóképessége:………………………………………

7. az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a forgalmazni kívánt termékek
megnevezése és sorszáma a 6. melléklet alapján:
vendéglátó-ipari termék: olyan étel, cukrászati,
hidegkonyhai készítmény, amelyet az előállítás
helyén, ideiglenes árusítóhelyen, tálalókonyhán
vagy házhoz szállítva értékesítenek a végső
fogyasztó számára
azon hűtést igénylő cukrászati készítmények,
amelyek forgalomba hozatala az előállítás helyén,
illetve házhoz szállítással történik, a végső
fogyasztó részére
friss (előhűtött) hús

tőkehús, baromfihús, vadhús

friss (előhűtött) halászati termék

tisztított / tisztítatlan

nyerstej, valamint a hűtést igénylő tej és
tejtermék
békacomb, élő kagyló, élő tüskésbőrű, tengeri csiga

helyben darabolás, szeletelés

8. az egyes kereskedelmi formák és helyek szerinti bontásban a folytatni kívánt
kereskedelmi tevékenység jellege:
8.1. kereskedelmi ügynöki tevékenység (Kertv. 2. § 10. pont)
8.2. kiskereskedelem (Kertv. 2. § 13. pont), megjelölve a vendéglátást (Kertv. 2. §
30. pont), amennyiben ilyen tevékenységet folytat,
8.3. nagykereskedelem (Kertv. 2. § 18. pont);
1. Üzletben történő forgalomba hozatal esetén a külön engedély iránti kérelemhez csatolni
kell:
a) közmű nyilatkozatokat,
b) technológiai leírást és elrendezési rajzot,
c) anyagmozgatási és személyforgalmi és göngyölegtárolási tervet,
d) az áruszállítás tervezett módját,
e) tervezett alkalmazotti létszámot,
f) szakképesítéshez kötött tevékenység esetén az előírt képesítés igazolását,
g) tisztítási, mosogatási, takarítási utasítást,
h) melléktermék és a hulladék-kezelési és ártalmatlanítási tervet,
i) az ivóvíz megfelelőségét tanúsító, 30 napnál nem régebbi vízvizsgálati eredményt,
j) vendéglátó létesítmény esetében nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a létesítményben
szándékoznak-e előkészítetlen lőtt vadat feldolgozni.
2. Mozgóboltban vagy közterületen történő forgalomba hozatal esetén a külön engedély iránti
kérelemhez csatolni kell:
a) az ivóvízellátás, szennyvízelvezetés, illetve elhelyezés, energiaellátás leírását,
b) technológiai leírást, mely tartalmazza az árusító helyeket, árusítási módot és a telephelyet,
c) a kézmosási, WC-használati lehetőség ismertetését,
d) a mosogatási, takarítási, fertőtlenítési utasítást,
e) a hulladékszállítás, elhelyezés leírását,
f) szakképesítéshez kötött tevékenység esetén az előírt képesítés igazolását.
Dátum:
………………………………
bejelentő aláírása (bélyegzője)

