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MAGYARORSZÁG HUNGARY 
BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA 
KERESKEDELMI, HADITECHNIKAI, 
EXPORTELLENŐRZÉSI ÉS NEMESFÉMHITELESÍTÉSI 
FŐOSZTÁLY 

GOVERNMENT OFFICE OF THE CAPITAL CITY BUDAPEST 
DEPARTMENT OF TRADE, DEFENSE INDUSTRY, EXPORT 
CONTROL AND PRECIOUS METAL ASSAY 

 

 NEMZETKÖZI IMPORTIGAZOLÁS 
( K et tő s  f e lha sz ná lás ú  t ermé ke k be hoza t a lá ho z )  

 INTERNATIONAL IMPORT CERTIFICATE 
( F o r  t he  i mpo r t  o f  dua l- use  g o ods)  

  

A Hivatal tölti ki (For official use)!  
Igazolás száma (Certificate Number):  
  
 

  

  

 1. Magyar importőr adószáma (Tax Number):  2. Exportőr (Exporter): 
VPID szám (Customs Code):  
Név (Name):  Név (Name): 
  

      Cím (Address) - utca, házszám (Street, number): Cím (Address) - utca, házszám (Street, number): 
   

Helység, ország (City, country):  Helység, ország (City, country): 
  
Irányítószám (Postal Code):  Irányítószám (Postal Code): 

     

 3. A TERMÉK LEÍRÁSA 
(Description of Goods) 

ELLENŐRZÉSI J. SZÁM 
(Control List Number) 

VÁMTARIFA SZ. 
(CN Code) 

MENNYISÉG 
(Quantity) 

 
 
 
 
 
 

 ÖSSZÉRTÉK (Value): 
  

 

4. A Budapest Főváros Kormányhivatala részére fenntartott hely (Reserved for the Authority). 
Igazolás: Igazoljuk, hogy a Budapest Főváros Kormányhivatala a vonatkozó jogszabályokban foglalt felhatalmazás alapján hatósági 
felügyeletet gyakorol a fenti termékek behozatala és felhasználása felett.  
 
(Certification: This is to certify that the Government Office of the Capital City Budapest supervises the import and the use of the above 
products. A copy of this certification is placed in the official files.) 
 

 
dátum (Date) 

 pecsét (Stamp) …………….................................................  
  kormánymegbízott megbízásából 

  osztályvezető 
 
 Ezen igazolás érvényét veszti, ha a kibocsátást követő hat hónapon belül nem mutatják be az illetékes külföldi hatóságnál. 
 (This document ceases to be valid unless presented to the competent foreign authorities within six months from its date of issue.) 
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 S ZÁLLÍTÁSI TANÚSÍTVÁNY  

( K et tő s  f e lha sz ná lás ú  t ermé ke k be hoza t a lá ho z )  

 DELIVERY VERIFICATION CERTIFICATE 
(Fo r  the  i mpo rt  o f  dua l -u se  goods )  

  
 1. Exportőr (Exporter):  2. A hatóság  tölti ki (For official use)! 

 Név (Name):  
  
Cím (Address) - utca, házszám (Street, number): 

Jelen Szállítási Tanúsítvány az alábbiakban felsorolt és az alábbi sz. 
Nemzetközi Import igazolásban szereplő termékekre vonatkozik 

   (This certification applies to the commodities described below, shown on 
IIC No. below): 

 Helység, ország (City, country):    

   3. Beérkezés helye (Arrived at): 
 Irányítószám (Postal Code):   

   

 4. A magyar importőr adószáma:  5. Beérkezés dátuma (Date of arrival): 
 Név (Name):    

    
 Cím (Address) - utca, házszám (Street, number):   

   6. Szállítóeszköz neve, szállítási bizonylatszámok 
 Helység, ország (City, country):      (Name of carrier, numbers on bills of lading, airway bills, etc.): 
  

 Irányítószám (Postal Code):   

 7. A TERMÉK LEÍRÁSA 
(Description of Goods) 

ELLENŐRZÉSI J. SZÁM 
(Control List Number) 

VÁMTARIFA SZ. 
(CN Code) 

MENNYISÉG 
(Quantity) 

 
 
 
 
 

 ÖSSZÉRTÉK (Value): 
  

 8. A vámhatóság tölti ki!  
    (To be completed by Customs) 

Körzetszám:  
(Region No.) 

    
    

 pecsét  
(stamp) 

Tanúsítvány: Tanúsítjuk, hogy a fenti termékeket Magyarország jogszabályainak megfelelően leszállították.  
Certification: It is hereby certified that the goods specified above have been delivered and brought under the Export 
Control Regulations of the Hungary.) 

    
    
    

  .......................................................... 
 dátum (Date)  aláírás (Signature) 

    
    

 


