
Kereskedelmi okmány állati melléktermékek és származtatott termékek 

Magyarországon belül történő szállításához 
 

Iktatási szám: ..........................................  

1. Az elszállítás időpontja:  

 

2. A melléktermék megnevezése*
 
  

……………………………………………. 
3. A melléktermék besorolása :  ……….. kategória, az 1069/2009/EK európai parlamenti és tanácsi 

rendelet ……….. cikke ……….. pontja szerint.** 

4. Állatfaj (ha értelmezhető) 

***  ............................................................................................................................. .................................................................  

4.1. Elhullott állatok esetén azok száma: 

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

4.2. Szarvasmarha, juh vagy kecske hulla esetén ENAR szám(ok),: 

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

5. A melléktermék mennyisége térfogatban, tömegben vagy csomagok számában: 

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

6. A melléktermék származási helye, átadó (állattartó) neve, címe:  

…………………………….. 
6.1. Átadó azonosító száma vagy ENAR tenyészetkódja:  

………………………. 
7. A szállító neve, címe :  

……………………………. 
7.1. Szállító azonosító száma: …………………………… 

7.2. A szállítójármű rendszáma: ............................................................... 

8. Az átvevő (címzett) neve, címe:  

ATEVSZOLG Zrt. Győri komposztáló telephelye külterület 0715; 0716/2;3 
8.1. Az átvevő azonosító száma:  

07-AH-005(K) 
9. Származtatott termék esetén  

A feldolgozás jellege és 

módszerei:*...................................................................................................................................... 

Árukód (KN-kód): …………………………………….Tételszám: .............................................................. ..................... 

Konténer azonosítója: ............................... Csomagolás típusa:............................... Csomagok száma: ........ .................... 

 

10. Az áru rendeltetési helyen történő átvételének időpontja: 

 

Kelt: ..............................., ............ (év) ............ (hónap) ............... (nap)  

 

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

átadó (termelő) 

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

szállító 

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

átvevő (címzett) 

Ez az okmány 3 példányban (egy eredeti és két másolat) készült, melyeket két évig meg kell őrizni.  

Az eredeti példány a rendeltetési helyig kíséri a szállítmányt, a 2. példányt az átadó őrzi meg, a 3. példány a szállítónál marad.  

1.és 2. kategóriába tartozó anyagok és ezek származtatott termékei, valamint ún. feldolgozott állati fehérje esetén az átvevő (címzett) az 

átadónak (termelőnek) az átvételtől számított 8 napon belül visszajuttatja az eredeti kereskedelmi okmány egy másolatát, aláírásával igazolva 

és feltüntetve rajta az átvétel időpontját.  

* A 142/2011/EU rendelet VIII. melléklet III. fejezetében szereplő kereskedelmi okmány minta megjegyzések rovatában szereplő 

megnevezések használatával. 

** A 1069/2009/EK rendelet vonatkozó cikkére és pontjára utalni csak a 3. kategóriájú anyagok esetében kötelező. 

*** Csak 3. kategóriájú és takarmányozásra szánt anyagok, valamint elhullott állatok esetén. 

 

        

        


