
 

  KONTÉNER HALFELDOLGOZÓ 

technológiai tervezet 
 

 

A konténer halfeldolgozó célja az élőhal értékesítés arányának csökkentése. A lakosság helyi 

szintű ellátása friss konyhakész, hazai vizekben termelt édesvízi hallal. Jelen tervezet 2 

modult (100 kg/nap és 300-500 kg/nap) részletez igazodva a helyi piac és a haltermelők 

elsődleges feldolgozási igényeihez. A munka a kiviteli tervezéshez szükséges alap 

információkat tartalmazza. 

 

2.Technológiai leírás: 
 

A technológiai folyamat bemutatása: 

Az elsődleges halfeldolgozás munkafolyamatai két övezetben zajlanak.    

Szennyes övezet 

friss hal átvétele mérlegelése kábítás,  kézi, gépi pikkelyezés, uszonyozás  kézi, bontás,  

utótisztítás,  mosás,  

A szennyes övezet munkálataiban  1-2 fő férfi dolgozók alkalmazása javasolt. A 

munkaterületre fekete öltözőben lehet előkészülni. (Ez a meglévő szociális részlegben is 

megtörténhet). 

A szennyes és tiszta övezet határa a két konténer közötti nyílászáró, ahol a tisztított hal nem 

érintkezik a külső környezettel. 

 

Tiszta övezet: 

A konténerben darabolás, szeletelés, filézés, mosás, lecsepegtetés,  mérés, csomagolás, 

címkézés munkafolyamatai követik egymást    

A konyhakész áru hűtése,  mélyhűtése a tároló konténerben valósul meg, ahol egy kis 

kapacitású értékesítő pont is kialakítható. 

 Az elsődlegesen feldolgozott hal a friss hal kiszállítón (értékesítő ponton) át hagyja el a 

feldolgozó egységet.  

A dolgozók konténer öltözőben és szaniter helyiségben készülhetnek a munkavégzéshez, de 

olyan cégeknél ahol ezen létesítmények rendelkezésre állnak megfelelő folyosó 

alkalmazásával a konténerek kiválthatók. A feldolgozó kapacitásától függően 2-3 női dolgozó 

alkalmazása javasolt 

2. Feldolgozandó halfajok: ponty, busa, amur, kárász-keszeg, harcsa  süllő 

 

3. Kapacitás  100-500 kg / műszak igazodva a mellékletben szereplő modul kapacitásához 

 

 

 

 

 



4 Eszközök   
 

A berendezések és gépek irányárait, valamint az egyes  modulokban alkalmazott eszközök 

listáját  az 1. sz. melléklet tartalmazza  A megadott árak átlagos értékek. 

Piszkos övezet: 
 

fogadó kád 1400l                                                                     

mobil kád 300 l 

lapmérleg  TCSB 60-150                         

kábító 

kézi pikkelyező 

uszonyozó pneu olló kompresszorral 

fúró hipofízis szedéséhez  

kések deszkák húsipari kesztyű 

eszközfertőtlenítő 

hasüreg mosó 

ládamosó (külső) 

kötény csizma mosó (külső) 

térdszelepes kézmosó  

műanyag raklap 

klímaberendezés 

 

Tiszta övezet: 
 

filéző asztal 

irdaló gép  

bőrlehúzó gép 

szeletelő gép 

jéggyártó tárolóval 

csomagoló (tálcazáró) 

árszorzós mérleg 

hűtőpult 

O o  0C hűtő 

fagyasztó – 0 24o C 

hűtő hőmérők monitoring rendszer 

Fiókos mélyhűtő 290 l 

O hűtő 400 l 

ipari hűtő 750 l 

ipari hűtő 1300 l 

fagyasztóláda 300 l ( tisztítási hulladék tárolásához) 

műanyag raklap 

húsos láda 

30 cm műanyag rekesz 

13 cm műanyag rekesz 

klímaberendezés 

 

 

 



Konténerek: piszkos övezet 1 db 20 ' terasszal a tároló és kábító kádaknak 

                     tiszta övezet 1 db 20  'filéző szeletelő csomagoló   

1 db 20 ' hűtő tároló és értékesítő pont  hűtő és fagyasztó gépek   

                     1 db öltöző, szaniter konténer 20 '  

                     

                      Konténerek  légkondicionáló berendezései 

 

Villany vízmelegítő 120 vagy 300 l (modultól függően) 

 

ládamosogató nagykonyhai  

 

 

 

 

5. Elhelyezés:  
 

 

 

 

 
1. szennyes övezet:  élő hal fogadás, tárolás, kábítás, pikkelyezés, uszonyozás zsigerelés 

2. tiszta övezet: filézés szeletelés csomagolás 

3.  hűtőtárolás, értékesítő pont (a kisebb kapacitású modul 10' hűtőtárolóval számol) 

4. fagyos hulladék 

5. ládamosó 

6.takarító eszközök szerek 

7. öltöző szaniter 

8.szennyvíz elvezetés 

9. meleg víz boiler (mindkét konténert ellátja a takarításhoz szükséges forró vízzel) 

 

kék nyíl a termék útja 

piros nyíl a hulladék útja 

fekete nyíl szennyes ládák útja 
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zöld nyíl tiszta ládák útja 

vékony fekete nyíl szennyvíz útja 

 

A helyszínrajz a nagyobb kapacitású egységre vonatkozik. A 100 kg/nap kapacitású modul 

esetében az öltöző és szaniter konténerek elhagyhatók amennyiben a telephelyen az 

innfrastruktúra  adott és a feldolgozó konténerbe a dolgozók egyedileg kialakított folyosón 

közlekednek. A kisebb modul nem számol értékesítő lehetőséggel, így a hűtőszekrények 

elhelyezése 10' konténerben is lehetséges. 

 

 

Technológiai alaprajzok: 
 

piszkos övezet 2. sz. melléklet 

tiszta övezet 3 sz. melléklet 

hűtőtárolás értékesítés 4. sz. melléklet 

 

6. Vízigény: 
 

 500 kg/ nap max. 5 m3 víz/nap a tápvíz ivóvíz minőségű. A szennyvizet csatornába, vagy 

tároló tartályba kell elhelyezni. Utóbbi esetében szabványos befogadó helyre kell szállítani. A 

takarításhoz és ládamosáshoz szükséges forró víz elektromos boilerből biztosított. Ahol az 

adottságok biztosítottak napkollektor használata indokolt. 

 

 

7. Energia igény: 

 

Az energia igény az egyes eszközök specifikációban megjelölt értékek alapján lett számolva. 

 

technológia: 840 kwh/szezon 200 nap 

klíma:         4200 kwh/ szezon (8 óra/nap 100 nap)  

hűtés:          4000 kwh/szezon (200 nap) 

meleg víz:   5000 kwh/szezon ( 8 ó/nap 200 nap/év) 

 

8. HACCP rendszer alapelemei 
 

5. sz. melléklet 

 

 

 

 

 

 



9. rendeletek jogszabályok 
 

A modul feldolgozó létesítése és engedélyeztetése során a meghatározó rendeletek az 

alábbiak: 

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 852/2004/EK és  R853/2004 EK 

RENDELETE  

127/2008. (IX. 29.) FVM rendelet 

a tenyésztett víziállatokra és az azokból származó termékekre vonatkozó állat-

egészségügyi követelményekről és a víziállatokban előforduló egyes betegségek 

megelőzéséről és az azok elleni védekezésről 
  

36/2014. (XII. 17.) FM rendelet. az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról.  szóló 

rendelet módosítása 53/2019(XI.25) 
  

A vidékfejlesztési miniszter 45/2012. (V. 8.) VM rendelete a nem emberi fogyasztásra 

szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi szabályok 

megállapításáról 
  

 

      10. Mellékletek: 

 

1.  eszközlista modulok szerint 

2. technológiai alaprajz 

3. technológiai alaprajz 

4. technológiai alaprajz 

5. Útmutató a halfeldolgozás jó higiéniai gyakorlatához 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

 

 
 

 
 

1 szennyes övezet:  élő hal fogadás, tárolás, kábítás, pikkelyezés, uszonyozás zsigerelés 

2 öltözó szaníter 

3 tiszta övezet: filézés szeletelés csomagolás 

4 hűtőtárolás, értékesító pont 

5 fagyos hulladék 

6 takarító eszközök szerek 

7 szennyvíz elvezetés 

8 ládamosó 

 

kék nyíl a termék útja 

piros nyíl a hulladék útja 

fekete szennyes ládák útja 

 

Technológiai alaprajzok: 
 

piszkos övezet 2. sz. melléklet 

tiszta övezet 3 sz melléklet 

hűtőtárolás 

 

5. Vízgény 
 

 500 kg/ nap max 5 m3 víz/nap a tápvíz ivóvíz minőségű. A szennyvizet csatornába, vagy 

tároló tartályba kell elhelyezni. Utóbbi esetében szabványos befogadó helyre kell szállítani.A 

takarításhoz és ládamosáshoz szükséges forró víz elektomos boilerből biztosított. Ahol az 

adottságok biztosítottak napkollektor használata indokolt. 

 

 

6 Energia igény  
 

technológia: 840 kwh/szezon 200 nap 

klíma: 4200 kwo/ szezon (8 óra/nap 100 nap)  

hűtés: 3200 kwo/szezon (200 nap) 

melegvíz:5000 kwh/év ( 8 ó/nap 200 nap/év) 



 

7. HACCP rendszer alapelemei 
 

4. sz. melléklet 

 

8. rendeletek jogszabályok 
 

A modul feldolgozó létesítése és engedélyeztetése során a meghatározó rendeletek az 

alábbiak: 

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 852/2004/EK és  R853/2004 EK 

RENDELETE  

127/2008. (IX. 29.) FVM rendelet 

a tenyésztett víziállatokra és az azokból származó termékekre vonatkozó állat-

egészségügyi követelményekről és a víziállatokban előforduló egyes betegségek 

megelőzéséről és az azok elleni védekezésről 
  

36/2014. (XII. 17.) FM rendelet. az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról.  szóló 

rendelet módosítása 53/2019(XI.25) 
  

A vidékfejlesztési miniszter 45/2012. (V. 8.) VM rendelete a nem emberi fogyasztásra 

szánt állati eredetû melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi szabályok 

megállapításáról 
  

 

  

9. Mellékletek: 

 

1. sz eszközlista modulok szerint 

2. elhelyezés 

3. texhnológiai alaprajz 

4. Útmutató a halfeldolgozás jó higiéniai gyakorlatához 

 


