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Kitöltési útmutató 

 

Az „5050” - „Kérelem borászati üzem működésének engedélyezésére” 

űrlap kitöltéséhez 

 

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 kérelemhez egy külön „Adatok” blokkot kell kitölteni, kérelmenként egyet. 

A rovatokat olvashatóan, lehetőleg nyomtatott nagybetűvel kell kitölteni. 

A NÉBIH honlapján történt regisztráció után, lehetőség van az űrlap elektronikus beküldésére. 

 

Kérelem 

Új eljárás, Meglévő engedély kiegészítése: egyszerre csak egyet lehet megjelölni. 

 

Altevékenység 

Előállítás, Kannatöltés, Palackozás, Kannatöltő vagy palackozó azonosító kód igénylése: 

egyszerre mind a négy tevékenység megjelölhető, az igénynek megfelelően. 

 

 

250 hl/év jelölése, amennyiben az évente előállított bormennyiség nem haladja meg a 250 hl-t.  

 

Üzemeltető 

Üzemeltető Partner azonosítója, Ügyfél reg. szám (MVH), Üzemeltető neve, címe: rovatba annak 

a személynek vagy cégnek az adatait kell megadni, aki a kérelmet megrendeli. A megrendelő neve, 

címe mező kitöltése mindig kötelező. Ha a megrendelőnek van az Élelmiszerlánc-biztonsági 

rendszerben nyilvántartott (NÉBIH) 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. 

 

Borászati üzem 

Borászati üzem megnevezése, tevékenységi hely címe: kitöltése mindig kötelező új eljárás esetén. 

 

Tevékenységi hely azonosító: amennyiben új eljárás esetén már meglévő tevékenységi helyre kérik 

az engedélyt, akkor a tevékenységi hely azonosító megadása szükséges. 

 

Borászati üzem regisztrációs szám: Meglévő engedély kiegészítése esetén a borászati üzem 

regisztrációs számot kell megadni. Kitöltése ilyenkor kötelező. 

 

Levelezési cím 

A jelen eljárás során, ha eltér a regisztrációkor megadott címtől. 

 

Borvidék, hegyközség 

Kitöltése mindig kötelező, a Hegyközség által kiadott „Adatlap a nyilvántartásba vételről” alapján. 

 

Adóraktár 

Abban az esetben kell megadni, ha érvényes adóraktári engedéllyel rendelkezik. 

 

Szakmai kapcsolattartó 

Kitöltése mindig kötelező. 

 

Kapcsolódó dokumentumok 

A kérelemhez csatolt mellékletek: a 25/2010. (III. 19.) FVM rendelet előírásai 

alapján. 
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Üzemeltető megjegyzése 

szükség esetén. 

 

Számlázási cím 

a jelen eljárás során, ha eltér a regisztrációkor megadott címtől.  

 

Üzemeltető 

Üzemeltető aláírása: kötelező kitölteni 

Dátum: az aláírás dátuma (éééé.hh.nn.) 

 


