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 Tájékoztató 

az ellenőrzési díj megfizetésének, valamint az ellenőrző jegy igénylésének rendjéről 

 

1. Az ellenőrzési díj alkalmazása 

Az ellenőrzési díjat a tételt először forgalomba hozó hegyközségi tag fizeti meg, csak abban az 

esetben, ha az alábbi feltételek mindegyike teljesül: 

- a forgalomba hozni kívánt bor, gyöngyözőbor és szén-dioxid hozzáadásával 

készült gyöngyözőbor oltalom alatt álló eredetmegjelölést vagy földrajzi jelzést 

nem visel (azaz földrajzi jelzés nélküli), 

- C-típusú származási bizonyítványát legkorábban 2014. október 14-én 

kérelmezték, vagy (származási bizonyítvány hiányában) a kiterjesztésről szóló 

rendelet hatályba lépését követően hozták be Magyarországra, 

- első bor származási bizonyítványát 2014. január 10-e után igényelték (az 

alkoholtartalom-növeléshez és az édesítéshez felhasznált anyagok kivételével). 

2. Az ellenőrzési díj mértéke 

Az ellenőrzési díj mértéke a kiszerelési egység minden megkezdett litere után 30 Ft. Például: 

- tízezer 0,75 literes palack után 10 000 × 30 = 300 000 Ft, 

- ezer 1,5 literes és kétezer 2 literes palack után 1 000 × 2 ×30 + 2000 × 2 × 30 = 

180 000 Ft. 

3. Az ellenőrzési díj megfizetése 

Az ellenőrzési díjat a forgalomba hozatalt megelőzően, egy összegben kell megfizetni a C-

típusú származási bizonyítvány igénylését követően. 

Ehhez első lépésként a HNT honlapján elérhető bejelentő lapot kitöltve, cégszerű aláírással 

ellátva és a szükséges mellékleteket csatolva kell elküldeni az ellenorzesidij@hnt.hu e-mail 

címre. 

A bejelentés alapján a HNT számviteli bizonylatot állít ki. Az ellenőrzési díjat a 10103173-

40079500-01004008 sz. bankszámlára kell megfizetni. 

4. Az ellenőrzési díj megfizetésének igazolása  

Az 59/2014. (10.27.) T. határozat 7. cikk (1) bekezdése alapján „az adott borászati termék 

tételéhez kapcsolódó ellenőrzési díj megfizetésének igazolhatóságát a forgalmazás minden 

szakaszában, kiszerelési tételenként is hitelt érdemlő módon (azaz palackonkénti vagy egyéb 

egységenként egyedi azonosítással), a forgalmazónak kell biztosítania”. 
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A forgalmazás minden szakaszában az éppen aktuális forgalmazó (pl. borkereskedő) is köteles 

igazolni, hogy az adott tételhez kapcsolódó ellenőrzési díjat befizették. Ennek legkönnyebb 

igazolási módja az ellenőrző jegy elhelyezése az érintett termékek csomagolásán. 

Ellenőrző jegyre térítésmentesen jogosult minden olyan ügyfél, aki megfizette az ellenőrzési 

díjat. Az ellenőrző jegy 1, 2, 5 és 20 literes címletekben készül. 

Amennyiben egy adott tételhez nem igényeltek ellenőrző jegyet, úgy az a kiemelkedő kockázat 

miatt fokozott ellenőrzést von maga után. 

5. Az ellenőrző jegy igényelése  

Az ellenőrző jegy kizárólag az ellenőrzési díj bejelentésével egyidejűleg igényelhető az erre 

rendszeresített formanyomtatványon.  

6. Az ellenőrző jegyek átvétele 

- Az ellenőrző jegyeket a HNT által jelzett időpontban kell átvenni Budapesten, a 

VII. kerület Verseny utca 18. szám alatt. 

- A bortételhez tartozó ellenőrző jegyek adatait a HNT nyilvántartja. 

- Egy adott bortételen csak az ahhoz kiadott sorszámtartományba eső ellenőrző 

jegyek használhatók! (Az ellenőrző jegy nem használható fel bármely 

bortételhez!) 

- Az ellenőrző jegyeket a HNT megbízottja darabra pontosan megszámolva adja 

át az ügyfeleknek. 

- Az esetlegesen fel nem használt (export) ellenőrző jegyeket a HNT megbízottja 

veszi át. (E visszaszolgáltatási szándékot a HNT által rendszeresített 

formanyomtatványon előzetesen be kell jelenteni az ellenorzesidij@hnt.hu e-

mail címen). 

7. Az ellenőrző jegy elhelyezése a termék csomagolásán 

A termékek csomagolásán a kiszerelési egység minden megkezdett litere után, annak 

megfelelő értékű ellenőrző jegyet kell elhelyezni. 

Például: 

- 0,75 literes palackon 1 db 1 literes jegyet, 

- 1 literes palackon 1 db 1 literes jegyet, 

- 1,5 literes palackon 1 db 2 literes jegyet, 

- 3 literes bag-in-boxon 1 db 1 literes és 1 db 2 literes jegyet, 

- 5 literes kannán 1 db 5 literes jegyet. 

8. A Magyarország területén kívülre értékesített borászati termékek 

A Magyarország területén kívülre értékesített termékek után megfizetett ellenőrzési díj összege 

visszajár. 
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Ehhez a HNT honlapján elérhető ellenőrzési díj visszatérítési kérelmet kitöltve, cégszerű 

aláírással ellátva és a szükséges mellékleteket csatolva kell elküldeni az ellenorzesidij@hnt.hu 

e-mail címre. 

A HNT a kiszállítást igazoló szállítási okmányok (számla, kísérőokmány, CMR okmány) 

bemutatását (és a kiszállított tételhez kapcsolódó, sértetlen ellenőrző jegyek 

visszaszolgáltatását) követően visszautalja az előzetesen kifizetett ellenőrzési díjat az ügyfél 

részére. 

9. Szankciók 

Az ellenőrzési díjat meg nem fizető hegyközségi tag tagsági viszonyához kapcsolódó jogainak 

gyakorlását a hegybíró – a főtitkár utasítása alapján – az ellenőrzési díj rendezéséig, de legalább 

30 napra felfüggeszti. 

Az ellenőrzési díj megfizetését más hatóságok a forgalmazás különböző szakaszában (termelő, 

nagykereskedő, kiskereskedő, gasztronómiai egység) is ellenőrzik és a rendelkezések 

megsértését önállóan is szankcionálják! 

10. További kérdések 

Bármilyen, az ellenőrzési díjjal és az ellenőrző jeggyel kapcsolatos kérdést várunk az 

ellenorzesidij@hnt.hu e-mail címen. 

 

Budapest, 2014. október 30. 
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