
 

 
 

 

Szingapúrba irányuló baromfihús, húskészítmény és -konzerv exportra 

elfogadott üzemek / 

List of establishments eligible to export poultry meat, meat products or 

canned meat to Singapore 

 

 

 

Megye / 

County 

Engedélyezés

i szám / 

Establishment 

Approval 

Number 

Név és cím / Name and 

Address 
Kategória / Category 

Békés HU 130 
Gallicoop Zrt. 

5540 Szarvas Ipartelep 

531/1 Hrsz. 

Fagyasztott pulykahús; füstölt 

főtt pulykahúskészítmény; 

pulykasonka / Frozen turkey; 

smoked/cooked turkey meat 

products; turkey ham. 

 

Csongrád HU 110 

HUNGERIT 

Baromfifeldolgozó és 

Élelmiszeripari Zrt. 

6600 Szentes, Attila út 

3. 

Fagyasztott kacsa-és libahús; 

előhűtött, hőkezelt, alumínium 

fóliába csomagolt 

májkészítmények / Frozen duck 

and goose meat; chilled heat- 

threated liver products packed in 

aluminium foil. 

 

Bács-Kiskun HU 105 

Holla Baromfi 

Kft. 

6400 Kiskunhalas, 

Kötönyi út 22 

Fagyasztott kacsa- és libahús, 

fagyasztott kacsa- és libamáj / 

Frozen duck and goose, frozen 

duck and goose liver 

 

Szabolcs-

Szatmár-

Bereg 

HU 332 
Tranzit Food Kft. 

4362 Nyírgelse, 

Debreceni út 1. 

Fagyasztott kacsa- és libahús, 

fagyasztott kacsa/liba fej, láb, 

belsőségek és máj, sült kacsa/liba 

féltest és mell / Frozen duck and 

goose, frozen duck/goose head, 

feet, giblets and liver, roasted 

duck/goose halves and breast 

 

Békés HU 1182 

Pannon Fine 

Food Kft. 

5900 Orosháza, 

Október 6. u. 8. 

Fagyasztott kacsa- és libahús, 

fagyasztott kacsa- és libamáj / 

Frozen duck and goose, frozen 

duck and goose liver 

 

Szabolcs-

Szatmár-

Bereg 

HU112 
Master Good Kft 

4600 Kisvárda, 

Ipari út 9. 

Fagyasztott egész csirke és csirke 

részek / Frozen whole chicken and 

chicken cuts 

 



Bács-Kiskun HU 194 

M es K 2000 Kft. 

6120 

Kiskunmajsa, 

Félegyházi út 46. 

Fagyasztott kacsa
1
 és kacsa 

belsőség
2
 és fagyasztott liba

1
 és 

liba belsőség
2
/  

frozen duck
1
 and duck giblet

2
and 

frozen goose
1
 and goose giblet

2
 

Bács-Kiskun HU 131 

AVILAND 2001 

LTD. 

6041 

Kerekegyháza, Arany 

János u. 35. 

Fagyasztott kacsa
1, 

fagyasztott 

kacsa belsőség
2 
és fagyasztott 

csirke
1
/ 

frozen duck
1
, frozen duck giblet

2
 

and frozen chicken
1
 

Hajdú- Bihar HU 907  

Toll 96 Kft. 

4086 

Hajdúböszörmény-

Hajdúvid, Vasút u. 2. 

Fagyasztott liba
1
 és liba 

belsőségek
2 
/ 

frozen  goose
1
 and goose giblets

2 

Bács- 

Kiskun 
HU 43 

Integrál Zrt. 

6100 

Kiskunfélegyháza, 

Csongrádi út 101 

Fagyasztott hízott liba
1
, 

fagyasztott hízott liba belsőség
2
, 

fagyasztott hízott kacsa
1
, 

fagyasztott hízott kacsa belsőség
2
/ 

frozen fattened goose
1
, frozen 

fattened goose giblet
2
, frozen 

fattened duck
1
, frozen fattened 

duck giblet
2 

 

 

 
1 

Ide sorolható a vázizomzat és a féltest további részei. A féltest úgy definiálható, mint az állat 

teste vágást és zsigerelést követően, pl. nyak, láb, bőr, nyesedék./ 

1 This includes skeletal meat cuts and other parts of the carcass. Carcass is defined as the body of an 

animal after slaughter and dressing, e.g. neck, feet, skin, trimmings.   

 
2 
A belsőségek megnevezés a szívre, zúzára és májra vonatkozik/  

2
 Giblet refers to heart, gizzard and liver   
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