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Érkeztető hatóság tölti ki!Beérkezés
időpontja: . .

Beérkezés
módja: NÉBIH iktatószám: Forgalomba hozatali

azonosító:

Kérelem❍ Forgalomba hozatali engedély ❍ Célvizsgálat ❍ Támogatott lepárlás vagy must javítás ❑ Angol nyelvű vizsgálati jegyzőkönyvet igényel?

Forgalomba hozatal❑ Forgalomba hozatali engedély kérelem származási bizonyítvány nélkül ❑ Forgalomba hozatali engedély kérelem csatolt vizsgálati eredmények alapján

❑ Meglévő forgalomba hozatali engedély kiegészítése ❑ OBB ❑ Forgalomba hozatali engedély kérelem csak akkor, ha OBB-n megfelel ❑ Soron kívüli eljárás

Megrendelő partnerMegrendelő/feladó Partner
azonosítója:

Ügyfél reg.
szám (MVH) :

Gazdasági
aktaszám: -

Partner bejelentő
lap csatolva? ❑

Megrendelő/feladó neve, címe:

Tétel származásaBor származási bizonyítvány
azonosítója: BV+HK: Hitelesítés dátuma: . . Mennyiség (liter): .

Forgalomba hozatal
engedély száma: azonosítója: Hitelesítés dátuma: . . Mennyiség (liter): .

engedély száma: azonosítója: Hitelesítés dátuma: . . Mennyiség (liter): .

engedély száma: azonosítója: Hitelesítés dátuma: . . Mennyiség (liter): .

Előállító borászati üzem regisztrációs száma: Külföldi telephelyű borászati üzem? ❑

Előállító borászati üzem üzemeltető neve, címe:

Az importőr/külföldi borászati üzemmel rendelkező üzemeltető partner megegyezik a Megrendelővel? ❑

Importőr/külföldi borászati üzemmel rendelkező
üzemeltető Partner azonosítója:

Ügyfél reg.
szám (MVH) :

Gazdasági
aktaszám: -

Partner bejelentő
lap csatolva? ❑

Importőr/külföldi borászati üzemmel rendelkező
üzemeltető neve, címe:

Megmintázott tételTermék kategória:

Palackos? ❍ igen ❍ nem Szín: Édességi kategória:

Eredetvédelmi kategória: ❍ védett eredetű oltalom alatt álló eredetmegjelölésű ❍ oltalom alatt álló eredetmegjelölésű ❍ oltalom alatt álló földrajzi jelzésű ❍ földrajzi jelzés nélküli

Tétel
mennyisége: liter Évjárat:

Összes alkoholtartalom
térfogatszázalékban: .

Származási ország
kódja, megnevezése:
Borvidék/Földrajzi
név megnevezése:
Település
megnevezése:

Egyéb kisebb földrajzi
egység megnevezése:

Hagyományos kifejezés
megnevezése:

Egyéb kifejezés
megnevezése:

Fantázianév:
Előállítási eljárásra
utaló kifejezés:
Fajta
megnevezése:

Fajta
megnevezése:

Fajta
megnevezése:

Fajta
megnevezése:

Fajta
megnevezése:

Fajta
megnevezése:

Fajta
megnevezése:

Fajta
megnevezése:

Tétel szám: Töltési idő: . .

Tárolási helyTárolási hely: irsz. helység Azonos az előállító borászati üzem
regisztrált tevékenységi hellyel? ❑

közterület neve közterület jellege
(út, utca, tér, stb.)

házszám emelet/ajtó

Földrajzi hely Földrajzi hely
megnevezése

Földrajzi
koordináták: . szélesség (fok) . hosszúság (fok) . magasság/mélység (méter)

Tárolási hely pontosítás:

Hordó (tartály) elhelyezése,
űrtartalma, számozása:

Mintavétel idejeMintavétel ideje: . . Vett minták mennyisége (db):
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Minta azonosítókMegrendelő által adott
minta azonosító:

HBB érzékszervi bírálat
minta azonosító:

Minta tartósításTartósítószer
megnevezése:

Tartósítószer
megnevezése:

Megrendelő kérelmére mérendő paraméterekMérendő paraméter kódja, megnevezése Vizsgálati módszer megnevezése

Kapcsolódó dokumentumok
Dokumentum megnevezése Dokumentum azonosítója Hitelesítés dátuma Csatolva?

1 . Akkreditált laboratóriumi eredmény - - ❑

2 . Borászati Igazgatóság Laboratórium által kiállított vizsgálati jegyzőkönyv - - ❑

3 . Borbíráló bizottság érzékszervi vizsgálat eredménye vagy jegyzőkönyv - - ❑

4 . Termékkísérő okmány (külföldi behozatal esetén) - - ❑

5 . Meghatalmazás a forgalomba hozatali engedély tulajdonosától a Megrendelő számára - - ❑

6 . - - ❑

7 . - - ❑

Megrendelő megjegyzése

Hegybíró megjegyzése

Számlázási cím (jelen eljárásban)Számlázási cím: irsz. helység

közterület neve közterület jellege
(út, utca, tér, stb.)

házszám emelet/ajtó

Hegybíró (P. H.)Dátum: - - Hegybíró aláírása:
Hegybíró azonosí-
tója (BV + HK), neve:

Megrendelő (P. H.)Dátum: . .
Aláíró
jogállása: Aláírás:

Aláíró neve:
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