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Kitöltési útmutató 

 

 

Az „5053 - Minőségi tanúsítvány kérelem 3. országba szállításhoz” 

űrlap kitöltéséhez 

 

 

Az 5053. számú Minőségi tanúsítvány kérelem 3. országba szállításhoz űrlapot a 3. országba történő 

szállításhoz szükséges, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Borászati és Alkoholos Italok 

Igazgatóság (továbbiakban NÉBIH BAII) által kiállított minőségi tanúsítványok igényléséhez kell 

kitölteni. Minőségi tanúsítvány csak forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező tételekhez igényelhe-

tő.  

 

Az űrlap szabadon másolható. 

 

Az egy rovathoz tartozó jelölő körök közül egyszerre csak egyet lehet megjelölni egy X jel beírásával. 

A szürke kerettel jelölt blokkokat az Igazgatóság tölti ki. 

A bizonylat kitöltési dátumok és az aláírások hiányában nem fogadható el Igazgatóságunknál. 

Minden tanúsítványhoz egy külön „Adatok” blokkot kell kitölteni, igényelt tanúsítványonként egyet. 

A rovatokat olvashatóan, lehetőleg nyomtatott nagybetűvel kell kitölteni. 

 

Kérelem 

Kitöltése kötelező! 
 

Minőségi tanúsítvány igénylés, Minőségi tanúsítvány hosszabbítás, Minőségi tanúsítvány érvény-

telenítés: egyszerre csak egyet lehet megjelölni.  

A tanúsítványok 30 napig érvényesek, ez alatt egyszer hosszabbíthatók. Hosszabbítás esetén egy új 

tanúsítvány kerül kiállításra. 

Hosszabbításkor és érvénytelenítéskor az eredeti példányt csatolni kell. Érvénytelenítés esetén nem 

lehet a postázási és a számlázási adatokat kitölteni. 

 

Megrendelő/feladó 

Megrendelő Partner azonosítója, Ügyfél reg.szám (MVH), Megrendelő neve, címe: A blokkban 

annak a személynek vagy cégnek az adatait kell megadni, aki a tanúsítványt igényli, hosszabbítását 

vagy érvénytelenítését kéri. A tanúsítványt a forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező partner nevé-

re kell kérni, vagy a forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező partner meghatalmazását kell a kére-

lemhez csatolni. 

A Megrendelő neve, címe mező kitöltése mindig kötelező. Ha a megrendelőnek van a NÉBIH Közös 

Partnertörzsben nyilvántartott  Partner azonosítója és/vagy az MVH által kiadott ügyfél regisztrációs 

száma, akkor azt a megfelelő rovatban jelezni kell, ellenkező esetben ki kell tölteni egy "T1 - Partner 

bejelentő" bizonylatot és a „Partner bejelentő lap csatolva” mezőt be kell jelölni.  

 

Adatok 

Minőségi tanúsítvány hosszabbítása vagy érvénytelenítése esetén csak a Minőségi tanúsítvány száma 

rovatot lehet kitölteni!  

Minőségi tanúsítvány száma: Érvénytelenítés vagy hosszabbítás esetén kell kitölteni. A NÉBIH 

BAII által adott 10 jegyű szám. 

4 nyelvű vagy japán: Csak egyet lehet választani az X jel beírásával.  

Alanyi jogon kéri, meghatalmazás mellékelve: A tanúsítványt a forgalomba hozatali engedéllyel 

rendelkező partner alanyi jogon kérheti (Alanyi jogon kéri – igen). Ha a forgalomba hozatali engedély 

nem a megrendelő nevére szól (Alanyi jogon kéri – nem) akkor a forgalomba hozatali engedéllyel 

rendelkező partner meghatalmazását a kérelemhez csatolni kell (Meghatalmazás mellékelve – X). 

Célország megnevezése: kitöltése kötelező. 4 nyelvű tanúsítvány esetén csak az EU –n kívüli orszá-

gok jelölhetők meg, japán tanúsítvány esetén csak Japán. 
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Forgalomba hozatali engedély száma: A NÉBIH BAII által kiállított forgalomba hozatali engedély 

száma, megadása minőségi tanúsítvány igényléskor kötelező. 

Forgalomba hozatali azonosító: A NÉBIH BAII által kiállított forgalomba hozatali engedély azono-

sítója, megadása minőségi tanúsítvány igényléskor kötelező. 

Címzett: A célországi kereskedelmi partner neve, megadása minőségi tanúsítvány igényléskor kötele-

ző. 

Feladó hely: A szállítmány induló állomása, megadása minőségi tanúsítvány igényléskor kötelező. 

Rendeltetési hely: A célországbeli partner címe, megadása minőségi tanúsítvány igényléskor kötele-

ző. 

Szállítmány azonosítószáma: Csak minőségi tanúsítvány igénylésekor, japán kérelem esetén adható 

meg. Az ügyfél által feltüntetett, szállítmány egyedi azonosító száma, nem kötelező kitölteni. 

Vámtarifaszám: Vámtarifa szám (KN kód), megadása minőségi tanúsítvány igényléskor köte-

lező a Nemzeti Adó- és Vámhatóság TARIC Web oldalán közölt KN kódok alapján. Meg kell 

egyeznie az egységes vámáru nyilatkozaton szereplő adatokkal. Csak 8 vagy 10 hosszú szám adható 

meg. Megadása minőségi tanúsítvány igényléskor kötelező. 

Tétel mennyisége: Literben, megadása minőségi tanúsítvány igényléskor kötelező. 

Egyéb mennyiség: Kiszerelési egység, (doboz, karton stb.), nem kötelező. 

Termék megnevezése: A tételen feltüntetett alapján, megadása minőségi tanúsítvány igényléskor 

kötelező. Csak olyan adatok adhatók meg, melyek összhangban vannak az NÉBIHBI által kiállított 

forgalomba hozatali engedélyen szereplő adatokkal. 

Megrendelő megjegyzése 

Postázási cím: csak akkor kell kitölteni, ha a tanúsítványt nem személyesen venné át, hanem postai 

úton kéri. Minőségi tanúsítvány érvénytelenítése kérelemtípus esetén nem lehet kitölteni. 

Számlázási cím: csak akkor kell kitölteni, ha a számlát nem az NÉBIH Közös Partnertörzsben regiszt-

rált székhely/lakhely címre kéri. (Csak érvényes cégbíróságon bejegyzett cím adható meg). Mi-

nőségi tanúsítvány érvénytelenítése kérelemtípus esetén nem lehet kitölteni. 

Megrendelő:  
A „Megrendelő” blokk kitöltése, a „Megrendelő aláírása” kötelező. 

Dátum: az aláírás dátumának formátuma (éééé.hh.nn.). 

Aláírás: A Megrendelőnek kötelezően alá kell írnia a kérelmet! 

 


