5051 KÉRELEM ONLINE KITÖLTÉSI SEGÉDLET
1. lépés: upr.nebih.gov.hu oldal felkeresése, majd a bejelentkezés gombra kattintás.

2. lépés: kiválasztjuk az ügyfélkapus belépést.

3. lépés: ügyfélkapus felhasználónév és jelszó megadása.

4. lépés: „Ügyintézés és felügyeleti díj bevallás” lehetőségre kattintsunk.

5. lépés: Élelmiszer fület majd a Borászati és alkoholos ital előállítás fület és végül a
Borászati termék tételenkénti laboratóriumi és érzékszervi vizsgálata…. kezdetű fület
válasszuk.

6. lépés: továbblépni az elektronikus ügyintézéshez.

7. lépés: az ügyfélkérelem (5051) folyamat indítására kattintunk.

8. lépés: kitölteni az 5051 nyomtatványt.

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.

Az adatlap kitöltési dátumok és az aláírások hiányában nem fogadható el.
Minden tételhez egy külön adatlapot kell kitölteni, kérelmenként egyet.
A rovatokat olvashatóan, lehetőleg nyomtatott nagybetűvel kell kitölteni.

Kérelem
Kitöltése kötelező!
Forgalomba hozatali engedély, Célvizsgálat, Támogatott lepárlás vagy mustjavítás:
Adatlaponként csak egyet lehet megjelölni, célvizsgálatnál ki kell tölteni a „Megrendelő
kérelmére mérendő paramétereket”
Angol nyelvű vizsgálati jegyzőkönyv igénylése: Bármelyik kérelem típushoz bejelölhető
Forgalomba hozatal
A blokk csak akkor tölthető ki, ha a „kérelem” blokkban „Forgalomba hozatali engedély”-t
jelölt be.
• Forgalomba hozatali engedély kérelem származási bizonyítvány nélkül: Akkor
jelölje be, ha a terméket külföldről hozta be, és tovább feldolgozás nélkül kívánja forgalomba
hozni, ezért nem rendelkezik a hegyközség által kiállított származási bizonyítvánnyal (külföldi
előállítású termék).
• Forgalomba hozatali engedély kérelem csatolt vizsgálati eredmények alapján:
Akkor jelölje be, ha a jogszabályoknak megfelelően regisztrált külföldi akkreditált vizsgáló
laboratóriumi eredményt csatol a kérelemhez. (Ne felejtse el a kapcsolódó
dokumentumokban megadni a szükséges adatokat!)
• Meglévő forgalomba hozatali engedély kiegészítése: Érvényes forgalomba
hozatali engedéllyel rendelkező termékhez, további vizsgálatok utólagos kéréséhez.
• OBB (Országos Borszakértő Bizottság): A rovatot akkor kell bejelölni, ha a
megrendelő OBB érzékszervi bírálatot is igényel, például ha védett eredetű termékre kéri a
forgalomba hozatali engedélyt és nem rendelkezik Helyi Borbíráló Bizottság érzékszervi
bírálati eredménnyel, vagy azon „nem felelt meg” minősítést kapott.
• Forgalomba hozatali engedély kérelem, csak akkor ha OBB-n megfelel: A rovat
bejelölése esetén analitikai vizsgálat csak kedvező OBB bírálat esetén történik. Ennek
bejelölése mellett az „OBB” jelölése is kötelező.
• Soron kívüli eljárás: Bejelölése esetén a vizsgálatot gyorsított eljárásban
végezzük el külön díj ellenében.
Megrendelő partner
Megrendelő/feladó Partner azonosítója, Ügyfél reg.szám (MVH), Gazdasági aktaszám,
Megrendelő/feladó neve, címe: A blokkban annak a személynek vagy cégnek az adatait
kell megadni, aki a vizsgálatot megrendeli.
A Megrendelő/feladó neve, címe” mező kitöltése mindig kötelező. Ha a megrendelőnek
van a NÉBIH Közös Partnertörzsben nyilvántartott 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.
Tétel származása

Bor származási bizonyítvány azonosítója, BV+HK (Borvidék és Hegyközség
azonosító), Hitelesítés dátuma, Mennyiség (liter): Kötelező kitölteni a származási
bizonyítvány adatait, ha a „Kérelem” blokkban „Forgalomba hozatali engedély”-t kér, és
„Forgalomba hozatal„ blokkban az „OBB”, vagy „Forgalomba hozatali kérelem csak akkor, ha
OBB-n megfelelt” rovatokat jelölte be. Ha a származási bizonyítvány azonosítóját kitölti,
akkor kötelező a BV+HK, a dokumentum „Hitelesítésének dátuma”, a dokumentumban jelzett
„Mennyiség (liter)” megadása is.
Forgalomba hozatali engedély azonosítója, Hitelesítés dátuma, Mennyiség (liter):
Kötelező kitölteni, ha a „Forgalomba hozatal” blokkban a „Meglévő forgalomba hozatali
engedély kiegészítése”-t jelölte be. Ilyen esetben a dokumentum „Hitelesítés dátuma” és az
engedélyhez tartozó termék „Mennyiség (liter)” megadása is kötelező.
„Támogatott lepárlás vagy mustjavítás” esetén vagy a „Bor származási bizonyítvány” vagy a
„Forgalomba hozatali engedély” adatait kötelező kitölteni!
Előállító borászati üzem regisztrációs száma, Előállító borászati üzem üzemeltető
neve, címe: Nem kötelező kitölteni, ha a „Kérelem” blokkban „Célvizsgálatot-t jelölt. Nem
tölthető ki, ha a „Forgalomba hozatal” blokkban a „Forgalomba hozatali engedély kérelem
származási bizonyítvány nélkül” rovatot bejelölte.
Importőr/külföldi borászati üzemmel rendelkező üzemeltető Partner azonosítója,
Ügyfél reg. szám (MVH) , Partner bejelentő lap csatolva, Importőr neve, címe: Ha az
importőrnek van NÉBIH Közös Partnertörzsben nyilvántartott 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.
Az „Importőr neve, címe” megadása kötelező, ha a „Forgalomba hozatal” blokkban
„Forgalomba hozatali engedély kérelem származási bizonyítvány nélkül”-t jelölt be.
Amennyiben az importőr megegyezik a megrendelővel, az adatok megadása helyett
elegendő az „Importőr/külföldi borászati üzemmel rendelkező üzemeltető partner
megegyezik a Megrendelővel” jelölő négyzetet bejelölni.

Megmintázott tétel
Termék kategória kódja,: Megadása kötelező, kivéve a „Meglévő forgalomba hozatali
engedély kiegészítése” esetén.
A palackos?, a Szín és az Édességi kategória megadása forgalomba hozatali engedély
kérelem esetén kötelező.
Évjárat: abban az esetben, ha két különböző évjáratú bor házasítása eset áll fen, úgy (a
rendelet előírásainak megfelelően) a későbbi évjárat töltendő ki! 2009 előtti évjárat esetén
a 2009 előtti termék címkéjén levő besorolás rovatban, 2009 vagy az utáni évjáratú
termék esetén a termék típus rovatban levő egyik érték bejelölése kötelező. Származási
ország mező kitöltése kötelező.
A blokk többi adata értelemszerűen töltendő ki.
Tárolási hely
Tárolási hely kitöltése kötelező, kivéve „Célvizsgálat” kérelem és „Meglévő forgalomba
hozatali engedély kiegészítése” esetén.
Földrajzi koordináták, szélesség, hosszúság, magasság/mélység adatainak megadása
csak együtt lehetséges, de nem kötelező.
Amennyiben a tárolási hely hazai előállítású termék esetén (van származási bizonyítvány)
azonos az előállító borászati üzem tevékenységi helyével, akkor az adatok megadása helyett
elegendő az „Azonos az előállító borászati üzem regisztrált tevékenységi hellyel?”
jelölő négyzetet bejelölni Hordó (tartály) elhelyezése, űrtartalma, számozása: hordós tétel
esetén kötelező
Mintavétel ideje
Mintavétel ideje, Vett minták mennyisége (db): Ha a tétel mennyisége kevesebb, mint 500
hl, kötelező megadni, kivéve „Forgalomba hozatali engedély csatolt vizsgálati eredmények
alapján”, vagy „Célvizsgálat” kérelem esetén.
Minta azonosítók
Megrendelő által adott mintaazonosító: Kötelező kitölteni, amennyiben van csatolt minta.
Az azonosító számot a mintán is fel kell tüntetni.

Minta tartósítás
Tartósítószer megnevezése: pl. Kénessav, szorbinsav tartósítószer(ek) megadására van
lehetőség.

Megrendelő kérelmére mérendő paraméterek
Kötelező kitölteni „Célvizsgálat” kérelem esetén, vagy ha a „Forgalomba hozatal” blokkban
„Meglévő forgalomba hozatali engedély kiegészítése” van bejelölve. Nem lehet kitölteni
„Támogatott lepárlás vagy mustjavítás” kérelem esetén.
Kapcsolódó dokumentumok
Dokumentum megnevezése, Dokumentum azonosítója, Hitelesítés dátuma mezők:
amennyiben a kérelemhez egyéb dokumentum is van csatolva, annak feltüntetésére itt van
lehetőség. Amennyiben a „Forgalomba hozatal” blokkban „Forgalomba hozatali engedély
kérelem csatolt vizsgálati eredmények alapján” mező be van jelölve, akkor kötelező csatolni
akkreditált laboratóriumi eredmény(eke)t és itt feltüntetni azt.
Termékkísérő okmány: kitöltése kötelező, ha „Forgalomba hozatali engedély származási
bizonyítvány nélkül” mező ki van töltve (külföldi előállítású termék esetén).
Meghatalmazás: kitöltése kötelező „Meglévő forgalomba hozatali engedély kiegészítése”
esetén, ha a kiegészítést megrendelő partner meg van adva, és eltér az eredeti forgalomba
hozatalt megrendelő partnertől.
Megrendelő megjegyzése
Hegybíró megjegyzése
Számlázási cím-et csak akkor kell kitölteni, ha nem az NÉBIH Közös Partnertörzsben
regisztrált székhely/lakhely címre kéri a számlát kiállítani.
Hegybíró
OEM és OFJ termékek esetén, amennyiben a termékleírás úgy szabályozza, kötelező, és
csak „Forgalomba hozatali engedély” kérelme esetén van lehetőség kitölteni. Ha kitölti a
blokkot, aláírás, és azonosító nélkül érvénytelen a kérelem.
Megrendelő
A „Megrendelő” blokk kitöltése, a „Megrendelő aláírása” kötelező.

9. lépés: Amennyiben végeztünk a kitöltéssel az ellenőrzés fülre kattintva ellenőrizzük, hogy
hiánytalanul töltöttük e ki a nyomtatványt, ha hibát jelez, azt a lap alján fogjuk találni.

10. lépés: Amennyiben az ellenőrzés nem talált hibát, a beadás fülre kattintva beadhatjuk a
nyomtatványt.

