
GÉPJÁRMŰ TISZTASÁGI NYILATKOZAT ÉS NEDVES TISZTÍTÁSI ELJÁRÁS 

ESETÉN MOSATÁST IGAZOLÓ DOKUMENTUM 

 
 
Felrakó hely:  
Lerakó hely:  
Áru megnevezése:  
Fuvarozó Cég Neve:  
Szállítójármű rendszáma:  
Szállítás dátuma:  
 

Szállítójármű előző három rakománya: (kérjük,hogy időrendben történjen a felsorolás a3.helyre a 

közvetlen rakodás előtti áru szerepeljen)  :  

1.  2.  3.  

Ezen rakományokat követő gépjármű tisztítás módja: 
száraz– A kategória 

nedves -B kategória 

mosás vízzel és tisztítószerrel – C 
kategória 
Fertőtlenítés az A, B vagy C 
kategóriájú tisztítás után – D kategória 

száraz– A kategória 

nedves -B kategória 

mosás vízzel és tisztítószerrel – C 
kategória 
Fertőtlenítés az A, B vagy C 
kategóriájú tisztítás után – D kategória 

száraz– A kategória 

nedves -B kategória 

mosás vízzel és tisztítószerrel – C 
kategória 
Fertőtlenítés az A, B vagy C 
kategóriájú tisztítás után – D kategória 

   *megfelelő tisztítási mód aláhúzandó! 

 
Ha szükséges nedves tisztítás a fuvarozócég által kiállított mosatást igazoló dokumentum: 

Mosatás/Mosás dátuma:  

Szállítójármű rendszáma:   

Nedves tisztításnál alkalmazott technológia 

tiszta vízzel,magasnyomásúval 

(szükség esetén forró vizes öblítéssel)történt:  

igen   nem 

 

Nedves tisztításnál  a hálózati vizet 

használtam: 

igen                            nem 

ha szükséges vegyszeres tisztításnál használt 

vegyszerek: 

(melyek használatát követően a gépjármű raktere 

leöblítésre, majd szárításra került, 

élelmiszer és takarmánybiztonsági (ezen belül 

higiéniai) követelményeknek megfelelően. ) 

 

 

Száraz tisztítási mód szükséges: gabona ,olajos mag,hüvelyesek,műtrágya, kavics,tégla,fém,fa 

kéreg,hulladék papír stb..szállítása után 

Nedves tisztítási mód szükséges: szója,valamint a száraz tisztításban felsorolt anyagok után,ha száraz 

tisztítás végén maradt a raktérben szennyeződés-szag. 

Ömlesztett áru szállítása előtt tilos állati eredetű trágyát,kerti földet,azbesztet, aszfaltot 

,gázolajat,ásványi anyagot,petróleumot,szenet,háztartási hulladékot,mérgező összetevőket,szerves 

komposztot ,állati és tengeri zsírokat,hallisztet ,csontlisztet,húsliszteket(1774/2002 EK rendelet és 

1831/2003-as rendelet szerint) szállítani,ha mégis szállításra kerül forró vizes vegyszeres nedves 

tisztítás szükséges ,valamint a rakodó teret egy független felülvizsgáló társaság által ellenőriztetni 

kell, valamint mikrobiológiai és kémiai analízist szükséges ,és a rakodótér tisztaságáról kiállított 

igazolás ,melyet a független felülvizsgáló társaság állít ki ,hogy a rakodótér alkalmas humán ill. állati 

célra szánt fogyasztási termékek szállítására. 

Mikrobiológiai vizsgálatot:ÁNTSZ Kémiai:csak vizuálisan elvégezhető független minőségellenőr 

által 

Megjegyzés:külső céggel történő mosatás esetében kérjük a tisztasági nyilatkozat mellé csatolni a 

hivatalos mosójegyet 
 

Dátum:  

             Cégszerű aláírás 


