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Customs representative authorisation 
 (VÁMKÉPVISELETI MEGHATALMAZÁS) 

This assignment has been reached on one hand: 

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….Tax number: 

…………………………Hungarian Customs Identity Number (VPID): ……………………………. 

IBAN Account number: ……………………………………………………….. as consigner and on 

the other hand PINTÉR VÁM KFT. VÁMÜGYNÖKSÉG (PINTÉR CUSTOMS AGENCY LTD.) 

Nagykőrös, Téglagyári u. 2/a as delegate/agent.  
(Ezen megbízás létrejött egyrészről a: ………………..…………………….. 
adószám:…………………...………………….………VPID:………..………….…. 
Bankszámlaszám  IBAN…………………………………………….mint megbízó, 
valamint a PINTÉR VÁM KFT. VÁMÜGYNÖKSÉG Nagykőrös,Téglagyári u. 2/a,  

mint megbízott között.) 

 

Subject of assignment:  Customs clearance of foreign trade goods (arriving as import) 

    and starting of goods as export by the consigner, according to 

    the 952/2013/EU council order, 2015/2446/2447/EU and  

    2016/341/EU implementig  provisions as well as law nr.  

    XIII/2016 and 11/2016 NGM regulations of  impementing 

    provisions in the name of the consigner and to its  account.   

A megbízás tárgya: a megbízó külkereskedelmi áruforgalmában importban érkező, exportban indításra 
   kerülő árujának (áruinak) vámkezelése, a megelőző jogszabályi rendelkezések, a 
   jelenleg érvényes Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU és  
   2015/2446/2447EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, az uniós vámjog  
   végrehajtásáról szóló  2016. évi XIII. törvény, és a nemzetgazdasági miniszter  
   11/2016. (IV. 29.) NGM rendelete valamint a későbbiekben ezeket a jogszabályokat 
   módosító, felülíró rendelkezések alapján megbízó nevében és számlájára megbízott 
   által. 
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Validity of the assignment:  - permanent 
A megbízás érvényessége:  - folyamatos 

- valid for one occasion (attached goods declaration with copy 

declaration 
- egy alkalomra szól (melléklet árunyilatkozat másolat nyilatkozattal 

 

Content of the assignment:  - total issuing documents with the procedure of the customs 

        authorities 

         -     teljes okmányolás vámeléállítással 

- data completion with the procedure of the customs 

authorities 
- adatpótlás vámeléállítással 

- procedure of the customs authorities 
- adat kiegészítés vámeléállítással 

- co-operation at checking of goods and taking of samples 
- közreműködés áruvizsgálatnál, mintavételnél 

- direct representation at EUR1 authentication 
- közvetlen képviselet EUR1 hitelesítésnél 

- operations of public customs and fiscal warehouse 
- közvám-, áfaraktári műveletek 

- settlement of rates and taxes from the amount handed over 

and/or remitted 
- átadott, átutalt összegekből közterhek kiegyenlítése 

- takeover of decision 
- határozat átvétel 

- demand of VPID / EORI number 
- VPID / EORI szám kérése 

- subsequent procedure (modification, subsequent 

authentications) 

- utólagos eljárás (modósítás, utolagos hitelesítések 

 
Please circle the appropriate answer. 
  (a megfelelőt kérem bekarikázni) 
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In the lack of different marking, this assignment entitles to DIRECT representation.  

The consigner laden with criminal responsibility declares that the spoken and written data 

announced to the delegate/agent and the documents handed over correspond to the facts and 

assumes the full-scale responsibility of the filled-in goods declaration(s).  

The consigner acknowledges that the discharge of means of transport and surrendering of 

goods does not mean free disposal over the goods.  

  
Eltérő jelzés hiányában jelen megbízás KÖZVETLEN képviseletre jogosít. 
Megbízó büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a vámkezelések során a megbízottal írásban 
és szóban közölt adatok, valamint az átadott okmányok a valóságnak megfelelnek, az azok alapján 
kitöltött árunyilatkozatért (árunyilatkozatokért) teljes körű felelősséget vállal. 

Megbízó tudomásul veszi, hogy a szállítóeszköz felszabadítása, illetve az áruátengedés nem jelent az áru 
felett szabad rendelkezést. 
Ezen megbízás megbízás megerősítés esetén visszamenőlegesen az első eredeti megbízás keltétől érvényes. 

 
 

Enclosures:  - price list 

  - special charges 

 

Melléklet:  - ártájékoztató 
 

 

 

 

Date: …………………………………… 

 

 

 

…………………………………………..      …………………………………………… 

  Consigner      Delegate/Agent 

 

 

 


	Melléklet:  - ártájékoztató

