
 

 

 

A Hegyközségek Nemzeti Tanácsa a 2011. évi CXII. törvény, az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról 1. mellékletének II/1. pontja 

alapján az alábbiakban ezúton közzéteszi: 

 

2004. évi XVIII. törvény a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról 

2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről 

2012. évi CCXIX. törvény a hegyközségekről 

2015. évi XCVII. törvény a mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a termelői és a 

szakmaközi szervezetekről  

2016. évi LXVIII. törvény a jövedéki adóról 

97/2009. (VII. 30.) FVM rendelet a borszőlő termőhelyi kataszterének felvételezéséről, kiegészítéséről és 

módosításáról 

127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet a szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási 

bizonyítványok kiadásának rendjéről, továbbá a borászati termékek előállításáról, forgalomba hozataláról és 

jelöléséről 

178/2009. (IX. 4.) Korm. rendelet a borászati termékek eredetmegjelöléseinek és földrajzi jelzéseinek 

közösségi oltalmára irányuló eljárásról, valamint ezen termékek ellenőrzéséről 

27/2011. (IV. 12.) VM rendelet a borászati termékek egységes bizonylatolási, nyilvántartási és elszámolási 

rendjéről 

142/2012. (XII. 27.) VM rendelet a szőlőültetvények szerkezetátalakításához és -átállításához a 2012/2013 

borpiaci évtől igényelhető támogatás feltételeiről 

56/2014. (IV. 30.) VM rendelet a borkészítésre alkalmas szőlőfajták osztályba sorolásáról 

9/2017. (III. 6.) FM rendelet a borszőlő telepítésére és kivágására vonatkozó szabályokról 

 

törvény és rendelet hatályos gyűjteményét. 

 

A dokumentum hatályos 2017. szeptember 8-i állapot szerint. 

 

 Dr. Brazsil Dávid s.k., 

 HNT főtitkár 

  



 

 

2004. évi XVIII. törvény 
Hatályos: 2017.08.01 - 2017.12.31 

2004. évi XVIII. 

törvény 

a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról1 

Az Országgyűlés a szőlőtermesztésnek és a borgazdálkodásnak az Európai Unió jogrendszerébe illeszkedő, nemzeti hatáskörbe 

tartozó szabályozása érdekében a következő törvényt alkotja: 

I. Fejezet 

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 

A törvény tárgya 

1. §2 (1) Ez a törvény szabályozza a borszőlő telepítését, művelését, kivágását, a borászati termékek előállítását, forgalomba 

hozatalát, nyilvántartásuk rendszerét, továbbá a szőlőtermesztéssel és bortermeléssel kapcsolatos szakigazgatási feladatokat és 

hatásköröket. 

(2) A borászati termékekre az e törvényben, illetve e törvény felhatalmazása alapján kiadott rendeletekben meghatározott 

eltérésekkel az élelmiszerekre vonatkozó előírásokat kell alkalmazni. 

Fogalommeghatározások 

2. §3 E törvény és e törvény felhatalmazása alapján kiadott rendeletek vonatkozásában: 

1. házikerti szőlő: az a borszőlővel beültetett szőlőterület, amely az 1000 négyzetmétert nem haladja meg. 

2. árutermő szőlő: az 1000 négyzetméternél nagyobb területű borszőlővel beültetett szőlőültetvény. 

3. termőhely: ökológiai szempontból minősített, egyértelműen körülhatárolt terület, amelyet a borszőlő termőhelyi kataszterében 

tartanak nyilván (a továbbiakban: termőhelyi kataszter). 

4.4 borvidék: olyan termőhelyek összessége, amely több település közigazgatási területére kiterjedően hasonló éghajlati, 

domborzati, talajtani adottságokkal, jellemző fajtaösszetételű és művelésű ültetvényekkel, sajátos szőlő- és bortermelési 

hagyományokkal rendelkezik, és amelyről sajátos jellegű borászati termékek származnak. 

5. borvidéki dűlő: borvidéki településen belül pontosan körülhatárolt, mikroökológiájában egységes termőhely, amelynek 

adottságai a bor karakterére jelentős hatással vannak. 

6. borszőlőfajta: olyan szőlőfajta, amelyet borkészítés céljára osztályba soroltak. 

7. szőlőfajták osztályba sorolása: a borszőlőfajták e törvény felhatalmazása alapján kiadott rendeletben engedélyezett vagy 

ideiglenesen engedélyezett kategóriába sorolása. 

8.5 törzsszőlő: a szaporítóanyag-termelés céljából létesített, termőre fordulás után prebázis, bázis vagy certifikált kategóriában a 

növénytermesztési hatóság által – a szaporítóanyagokra vonatkozó jogszabályok szerint – elismert borszőlő. 

9. kísérleti szőlő: az osztályba sorolást megalapozó vizsgálat vagy a szőlőtermesztés fejlesztése céljából telepített 

borszőlőültetvény. 

10. telepítés: a földterület beültetése borszőlővel, ideértve a terület előkészítését, az ültetvény ápolását az ültetvény termőre 

fordulásáig, illetve a támrendszer létesítését is. 

11. pótlás: a borszőlőültetvény hiányzó tőkéi helyének beültetése, ideértve a döntést és a bujtást is. 

12. kivágás: a borszőlőültetvény felszámolása, amelynek során a tőkéket és a támrendszert a földterületről eltávolítják. 

13.6 VINGIS: a szőlőágazati kataszterek közösségi szabályozásnak megfelelő térinformatikai rendszere, amely a borszőlő 

termőhelyi kataszterének, a kivágási, szerkezetátalakítási és -átállítási támogatások kifizetésének, valamint az oltalom alatt álló 

földrajzi jelzést, illetve az oltalom alatt álló eredetmegjelölést viselő borok termőhelyei földrajzi lehatárolásának térképi ellenőrzési 

alapja. 

14. borászati üzem: borászati termékek előállítására, kiszerelésére és tárolására vonatkozó működési engedéllyel rendelkező 

üzem. 

15.7 borászati termék: a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 

1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai 

parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1308/2013/EU rendelet) VII. melléklet II. részében szereplő szőlőből készült 

termékek. 

16.8 gazdasági akta: a 479/2008/EK tanácsi rendeletnek a szőlőkataszter, a kötelező bejelentések, a piaci felügyelethez szükséges 

információgyűjtés, a borászati termékek fuvarozásához szükséges kísérőokmányok, valamint a borágazatban vezetendő 

nyilvántartás tekintetében történő alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2009. május 26-i 

436/2009/EK rendelet I. melléklet 1. pontja szerinti adattartalmú, egy természetes személyre, jogi személyre vagy jogi személyiség 

nélküli szervezetre vonatkozó, azonosító számmal ellátott nyilvántartás. 
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17.9 telepítési jog: olyan vagyoni értékű jog, amely az 1234/2007/EK tanácsi rendelet 85h–85i. cikke szerint új telepítési jog vagy 

újratelepítési jog. 

18.10 új telepítési engedély: az 1308/2013/EU rendelet 64. cikke szerinti új szőlőtelepítésekre vonatkozó telepítési engedély. 

19.11 újratelepítési engedély: az 1308/2013/EU rendelet 66. cikke szerinti engedély. 

20.12 átváltott telepítési engedély: az 1308/2013/EU rendelet 68. cikke szerint a telepítési jog átváltása alapján adott engedély. 

II. Fejezet 

A SZŐLŐTERMESZTÉS 

Termőhelyi kataszter 

3. §13 (1) A borszőlő termőhelyi katasztere a termőhelyek egységes nyilvántartási rendszere, amely borszőlő termesztésére való 

alkalmasság szempontjából ökológiailag minősített, osztályozott és lehatárolt határrészek nyilvántartása külterületi átnézeti 

térképeken és adatlapokon. A térképeken a környezeti tényezők alapján értékelt területeket (ökotópok) be kell határolni, és azonosító 

kódszámmal, valamint osztályjelöléssel kell ellátni. 

(2) A borszőlő termőhelyi kataszterét e törvény felhatalmazása alapján kiadott rendeletben kijelölt szerv vezeti (a továbbiakban: 

termőhelyi katasztert vezető szerv). 

(3) A termőhelyi kataszterbe sorolás, a kataszteri osztály módosítás, vagy a kataszterből való törlés iránti kérelmet a termőhely 

szerint illetékes hegyközség hegybírójához kell benyújtani. A hegybíró a kérelmet véleményével továbbítja a termőhelyi katasztert 

vezető szervnek. A termőhelyi katasztert vezető szerv új kataszteri besorolásról, módosításról vagy törlésről az e törvény 

felhatalmazása alapján kiadott rendeletben meghatározott szakértő szakvéleménye alapján hoz döntést. 

(4)14 A (3) bekezdés szerinti döntést nyilvánosan közzé kell tenni. 

(5) Ha a települési önkormányzat helyi építési szabályzata a termőhelyi kataszterben nyilvántartott területet érinti, a települési 

önkormányzat indokolt esetben a (3) bekezdésben meghatározott eljárásban kezdeményezheti a termőhelyi kataszter módosítását, 

vagy a kataszterből történő törlést. 

(6) Termőhelyi kataszterbe sorolás kezdeményezéséről a termőhelyi katasztert vezető szerv a termőhely szerinti települési 

önkormányzat jegyzőjét értesíti. A jegyző a kezdeményezést a települési önkormányzat hirdetőtábláján, honlapján vagy a helyi 

lapban nyilvánosan közzéteszi. 

(7) Borszőlőültetvényt telepíteni csak termőhelyi kataszterbe sorolt területen lehet. 

4. § (1)15 A borszőlő termőhelyi kataszterébe tartozó terület a kataszteri osztályozás szerint 

a)16 I. osztályú, borszőlőtermesztésre kiváló adottságú, 

b)17 II. osztályú, 1. borszőlőtermesztésre kedvező adottságú, 2. borszőlőtermesztésre alkalmas 

terület lehet. 

(2)18 A borszőlő termőhelyi kataszterbe sorolt területeken gyümölcsös – a csemegeszőlő-telepítést kivéve –, erdő telepítése, 

fásítás, halastó és nádas létesítése, valamint a termőföld más célú hasznosítása csak az illetékes hegyközség hozzájárulását megadó 

hegybírói határozat alapján lehetséges. Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló törvény rendelkezéseitől 

eltérően erdő telepítéséhez, fásításhoz 0,5 ha-nál nagyobb területen, az ingatlan határától legalább 10 méteres védősáv 

megtartásával, gyümölcsös telepítéséhez 0,5 ha-nál nagyobb területen, az ingatlan határától legalább 5 méteres védősáv 

megtartásával adható hozzájárulás. 

(3)19 A hegybíró kezdeményezi az arra jogosult szervnél az eredeti állapot helyreállításának elrendelését, ha megállapítja, hogy a 

hegyközség hozzájárulása nélkül került sor a termőhelyi kataszterbe sorolt területen a (2) bekezdés szerinti, csemegeszőlő 

kivételével gyümölcsös, erdő telepítésére, fásításra vagy halastó, nádas létesítésére. 

(4)20 Borszőlő termőhelyi kataszterbe sorolt zártkertként nyilvántartott ingatlan művelési ágának az ingatlan-nyilvántartásról 

szóló 1997. évi CXLI. törvény 89/A. §-a alapján művelés alól kivett területként történő átvezetésének kezdeményezéséhez 

mellékelni kell a hegybíró igazolását arról, hogy az ingatlanon az ültetvény kivágásra került. 

Telepíthető fajták 

5. §21 (1) Árutermő szőlőültetvény létesítésére és pótlására az e törvény felhatalmazása alapján kiadott rendeletben meghatározott, 

engedélyezettként osztályba sorolt borszőlőfajta használható fel. 

(2)22 

(3)23 Törzsszőlő létesítésére vagy az osztályba sorolást megalapozó kísérleti szőlőültetvény létesítésére bármely fajta 

szaporítóanyaga felhasználható, amely 

a) a Nemzeti Fajtajegyzékben vagy a Közösségi Fajtajegyzékben szerepel, vagy 

b) állami elismerésre bejelentett és egyedi szaporítási engedéllyel rendelkezik, 

c)24 a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet Kárpát-medencei szőlőfajta 

gyűjteményében szerepel. 

(4) Az a borszőlőfajta sorolható osztályba engedélyezett fajtaként, amely 

a) államilag elismert, 

b) a Nemzeti Fajtajegyzékben, illetve a Közösségi Fajtajegyzékben szerepel, vagy 

c) állami elismerésre bejelentett és egyedi szaporítási engedéllyel rendelkezik. 
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(5) Ideiglenesen engedélyezett borszőlőfajtaként kell osztályba sorolni azt a borszőlőfajtát, amely már nem telepíthető. 

6. §25 

Telepítés, kivágás 

7. § (1)26 Árutermő borszőlőültetvényt, ideértve a törzsültetvényt és a kísérleti célú borszőlőt, csak engedéllyel lehet telepíteni. 

Borszőlőültetvény telepítése abban az esetben is engedélyköteles, ha annak területe az 1000 m2-t nem haladja meg, de a telepítő 

használatában lévő borszőlőültetvény és az új telepítésű ültetvényrész összefüggő ültetvényt képez, és együttes nagysága eléri az 

árutermő ültetvény méretét. Összefüggő ültetvénynek kell tekinteni a hegybírótól telepítési engedélyt kérő használatában lévő, akár 

több helyrajzi számon nyilvántartott területet, amelyet – az út, csatorna, árok kivételével – telepítéssel nem érintett terület vagy más 

gazdálkodó használatában álló terület nem szakít meg. Az ültetvény más fajtára történő cseréje esetén a telepítésre vonatkozó 

rendelkezéseket kell alkalmazni. Az engedélyezési eljárás részletes szabályait e törvény felhatalmazása alapján kiadott rendelet 

állapítja meg. 

(2)27 Az új telepítési engedély kiadására irányuló eljárásban az ügyintézési határidő 70 nap. 

(3)28 A telepítési jogok tulajdonosa az 1308/2013/EU rendelet 68. cikke szerint a kérelem benyújtásának időpontjában érvényes 

telepítési joga alapján az átváltott telepítési engedélyt 2020. december 31-ig kérelmezheti a hegybírónál. 

(4)29 Az új telepítési engedély, az újratelepítési engedély és az átváltott telepítési engedély (a továbbiakban együtt: telepítési 

engedély) feltételeire és az engedélyezési eljárásra vonatkozó részletes szabályokat e törvény végrehajtására kiadott rendelet 

tartalmazza. 

8. §30 (1) Az árutermő borszőlőültetvény – ideértve a törzsültetvényt és a kísérleti célú borszőlőt – kivágásának tényét a kivágást 

követő 15 napon belül be kell jelenteni a hegybírónak. A telepítés és a kivágás megtörténtét a hegybíró ellenőrzi. Ha a hegybíró az 

ellenőrzés során jogszabálysértést állapít meg, akkor az erről készült jegyzőkönyvet megküldi a növénytermesztési hatóságnak. 

(2) A hegybíró megfelelő határidő tűzésével felszólítja a telepítőt a telepítési engedély módosításának kezdeményezésére, ha a 

borszőlőültetvényt a telepítési engedélyben foglaltaktól eltérően telepítették. 

9. §31 Európai borszőlőfajta saját gyökerű szaporítóanyagával való telepítés és pótlás kizárólag filoxérának ellenálló homoktalajra 

engedélyezhető. A talaj e tulajdonságát laboratóriumi vizsgálattal kell igazolni. 

10. §32 (1)33 

(2)–(3)34 

Nyilvántartások35 

11. §36 (1) Aki 1000 m2-nél nagyobb területen borszőlőt művel vagy területnagyságtól függetlenül borszőlőültetvényének termését 

értékesíti, illetve értékesítésre bort készít, továbbá, aki borszőlőt, mustot, illetve bort továbbfeldolgozás vagy továbbfeldolgozásra 

értékesítés céljából vásárol (a továbbiakban együttesen: adatszolgáltató), köteles a borszőlőterületéről, a bor tárolására alkalmas 

eszközeiről, tárolóteréről, szüretelési, feldolgozási, értékesítési, felhasználási tevékenységéről nyilvántartást vezetni, adatot 

szolgáltatni a hegyközségnek. 

(2)37 A hegybíró az adatszolgáltatóról gazdasági aktát vezet. A gazdasági akta tartalmazza az adatszolgáltató nevét, lakcímét, 

illetve székhelyét, adószámát, adóazonosító jelét, gazdasági akta számát, valamint a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási 

szerv által adott ügyfél-azonosítót, ha az adatszolgáltató azzal rendelkezik. A gazdasági aktára vonatkozó adatközlés módját, a 

gazdasági akta vezetésének szabályait, adattartalmának felhasználását e törvény felhatalmazása alapján kiadott rendelet tartalmazza. 

(3) Az adatszolgáltató a gazdasági aktában szereplő adataiban történő változást minden borpiaci év végéig köteles a hegybírónak 

bejelenteni. 

(4) A gazdasági akta adattartalmához hatósági ellenőrzés és hatósági eljárás céljából a borászati hatóságnak és a vámhatóságnak, 

támogatás elbírálása céljából a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervnek hozzáférést kell biztosítani. A hozzáférés 

részletes szabályait e törvény felhatalmazása alapján kiadott miniszteri rendelet tartalmazza. 

(5) A hegybíró a gazdasági aktából a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv számára a VINGIS-ben való rögzítés 

céljából a szőlőültetvényekre vonatkozó adatokat továbbítja. 

(6) A gazdasági akta adattartalma statisztikai célra felhasználható, abból adatok a Központi Statisztikai Hivatal részére egyedi 

azonosításra alkalmas módon statisztikai célból átadhatóak. 

12. §38 Az adatszolgáltatónak az adatszolgáltatás során meg kell adnia a nevét és gazdasági akta számát. A nem hegyközségi 

településeken végzett tevékenységek esetén az adatszolgáltatási kötelezettséget, e törvény felhatalmazása alapján kiadott 

rendeletben meghatározott hegyközség részére kell teljesíteni. Az adatszolgáltatási kötelezettséggel érintett adatok körét e törvény 

felhatalmazása alapján kiadott rendelet határozza meg. 

A művelésre vonatkozó előírások 

13. §39 (1) A borszőlőültetvényt az ültetvény rendeltetésének megfelelően kell megművelni. 

(2) Amennyiben a borszőlőültetvény egy éven keresztül nem áll művelés alatt, a hegybíró felszólítja a borszőlőültetvény 

tulajdonosát a borszőlőültetvény rendeltetésszerű művelésére. A felszólítás alapján a tulajdonosnak harminc napon belül 

nyilatkoznia kell arról, hogy az ültetvény rendeltetésszerű művelését megkezdte. Az ültetvény tulajdonosa a nyilatkozattétel helyett 

bemutathatja az ültetvény megfelelő hasznosítását biztosító szerződést. 
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(3) Ha a borszőlőültetvény tulajdonosa a (2) bekezdésben foglalt kötelezettségének nem tesz eleget, a hegybíró a művelés 

elmulasztása miatt hektáronként kétszázezer forint bírságot szab ki. A művelés elmulasztása miatt kiszabott bírság az ültetvény 

fekvési helye szerinti hegyközség bevétele. 

(4) A hegybíró a felszólítást követő év május 1. napjának hatályával a tulajdonos költségére az ültetvény kivágását rendeli el, ha 

a borszőlőültetvény tulajdonosa a (2) bekezdésben foglalt kötelezettségének a (3) bekezdés alapján kiszabott bírság ellenére sem 

tesz eleget. 

II/A. Fejezet40 

BORÁSZATI TERMÉKEK EREDETMEGJELÖLÉSEI ÉS FÖLDRAJZI JELZÉSEI41 

13/A. §42 (1)43 Az 1308/2013/EU rendelet alapján oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel rendelkező bort az ott meghatározott 

feltételek mellett lehet készíteni, amennyiben: 

a)44 meghatározott termőhelyen fekvő, legfeljebb 160 hl/ha seprős újbor hozamú szőlőültetvény terméséből készítik, 

b) természetes alkoholtartalma nem kisebb 8 térfogatszázaléknál (% vol). 

(2)45 Az 1308/2013/EU rendelet alapján oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel rendelkező bort az ott meghatározott feltételek 

mellett lehet készíteni, amennyiben: 

a) meghatározott termőhelyen fekvő, legfeljebb 100 hl/ha seprős újbor hozamú szőlőültetvény terméséből készítik, 

b) természetes alkoholtartalma nem kisebb 9 térfogatszázaléknál (% vol), 

c) összes savtartalma, (borkősavban kifejezve) nem kisebb mint 3,50 gramm/liter. 

(3)46 

(4) Dűlő vagy település neve csak az oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel együtt szerepelhet a címkén. 

(5)–(6)47 

(7)48 Új oltalom alatt álló földrajzi jelzés vagy oltalom alatt álló eredetmegjelölés oltalmára vonatkozó kérelemben foglalt 

termékleírás rendelkezéseit először a nemzeti jóváhagyásról szóló határozatban megjelölt borpiaci évben szüretelt borszőlőből 

származó borászati termékre kell alkalmazni. A kérelem és a termékleírás közzétételéről az agrárpolitikáért felelős miniszter (a 

továbbiakban: miniszter) gondoskodik. 

(8)49 Az 1308/2013/EU rendelet 94. cikke alapján benyújtott termékleírást a nemzeti jóváhagyásról szóló határozat Európai 

Bizottság részére történő megküldését követően kezdődő szüretben szüretelt borszőlőből származó borászati termékre kell 

alkalmazni. 

(9)50 Termékleírás módosítására vonatkozó kérelemben foglalt rendelkezéseket először a nemzeti jóváhagyásról szóló 

határozatban megjelölt borpiaci évben szüretelt borszőlőből származó borászati termékre kell alkalmazni. A módosítási kérelem és 

a módosított termékleírás közzétételéről a miniszter gondoskodik. 

(10)51 A (9) bekezdésben foglaltaktól eltérően a termékleírás módosítására irányuló kérelemben foglaltakat – a miniszter döntése 

alapján – először a nemzeti jóváhagyásról szóló határozatban megjelölt időpontot követően forgalomba hozott borászati termékekre 

kell alkalmazni, amennyiben azok az édesítés, a palackozás helye vagy a forgalomba hozatalt megelőző érzékszervi bírálat 

szabályait érintik. 

13/B. §52 (1) Az érintett hegyközségi tanács előzetesen meghozott testületi döntésében meghatározott eljárásrend és szempontok 

mérlegelése alapján közgyűlési határozatban legfeljebb öt évre eltilthatja az oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel vagy oltalom alatt 

álló földrajzi jelzéssel rendelkező borászati terméket hamisító vagy hamis termékjelölést alkalmazó hegyközségi tagot az 

1308/2013/EU rendelet 103. cikke szerinti oltalom alatt álló eredetmegjelölés vagy földrajzi jelzés, vagy a termékleírásban 

meghatározott kisebb földrajzi egységek nevének használatától. A tiltás ideje alatt az érintett hegyközségi tag részére kiadott 

származási bizonyítvány és forgalombahozatali engedély nem tartalmazhatja az adott oltalom alatt álló eredetmegjelölést vagy 

földrajzi jelzést. A tiltásról értesíteni kell a borászati hatóságot. 

(2) Szőlőt vagy bort tartalmazó, borászati terméknek nem minősülő termékeken borászati termék oltalom alatt álló 

eredetmegjelölésével vagy oltalom alatt álló földrajzi jelzésével azonos földrajzi árujelző használatához az érintett hegyközségi 

tanács engedélye szükséges. 

13/C. §53 (1) A kései szüretelésű bor, a válogatott szüretelésű bor, a töppedt borszőlőből készült bor, a jégbor és a muzeális bor 

oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel vagy földrajzi jelzéssel rendelkező bortípus lehet. 

(2) A tokaji borkülönlegesség, a főbor, a szekszárdi és egri bikavér bor kizárólag oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel rendelkező 

bortípus lehet. 

III. Fejezet 

BORÁSZATI TERMÉKEK TÁROLÁSA, NYILVÁNTARTÁSA54 

14–15. §55 

16. §56 A borszőlő- és a borkészítés melléktermékeinek kötelező kivonásával kapcsolatos nemzeti szabályokat az e törvény 

felhatalmazása alapján kiadott rendelet tartalmazza. 

17–18. §57 

Tárolás, nyilvántartás 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=83613.330514#foot40
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=83613.330514#foot41
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=83613.330514#foot42
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=83613.330514#foot43
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=83613.330514#foot44
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=83613.330514#foot45
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=83613.330514#foot46
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=83613.330514#foot47
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=83613.330514#foot48
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=83613.330514#foot49
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=83613.330514#foot50
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=83613.330514#foot51
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=83613.330514#foot52
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=83613.330514#foot53
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=83613.330514#foot54
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=83613.330514#foot55
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=83613.330514#foot56
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=83613.330514#foot57


 

 

19. §58 (1)59 Értékesítési vagy továbbfeldolgozási céllal borászati üzemben tárolt borászati termékről e törvény végrehajtására 

kiadott rendeletben meghatározottak szerint nyilvántartást kell vezetni. 

(2) A termelő, felvásárló és nem palackozott bort forgalomba hozó az (1) bekezdésben meghatározott termékéről az e törvény 

felhatalmazása alapján kiadott rendeletben szabályozott módon adatot szolgáltat. Ez a rendelkezés arra a házikerti szőlőbirtokosra 

is vonatkozik, aki borszőlőtermését vagy borát forgalomba hozza. 

(3)60 Nem borszőlőalapú alkoholos termék és borászati termék ugyanabban a borászati üzemben nem tárolható. 

20. §61 (1) Borászati termék előállításához vagy kezeléséhez meg nem engedett anyagokat és borászati terméket borászati termék 

előállítására, kezelésére, raktározására szolgáló helyiségben tartani tilos. A borászati hatóság a meg nem engedett anyag tárolása 

miatt minőségvédelmi bírságot szabhat ki. 

(2)62 Azt a borászati üzem nyilvántartása szerinti borászati terméket, amelyet a jogszabályokban meg nem engedett anyagok, 

illetve megengedett anyagok nem megengedett mennyiségű, mértékű felhasználásával vagy a jogszabályokban meg nem engedett 

módszerrel állítottak elő vagy kezeltek, hamisított terméknek kell tekinteni. 

(3) A (2) bekezdés szerinti terméket birtokban tartani tilos. 

A borpárlat előállítása és kezelése 

21. §63 (1) Borpárlatot vagy boralkoholt csak borászati termékből lehet előállítani. 

(2) Borpárlat vagy boralkohol készítésére az (1) bekezdéstől eltérően a borseprő szűrése vagy centrifugálása megengedett. 

(3) Borseprő szűrése vagy centrifugálása kizárólag boralkohol vagy borpárlat készítése céljából engedélyezett, és csak 

alkoholtermék adóraktári engedéllyel rendelkező üzemben lehetséges. 

IV. Fejezet 

A BORÁSZATI TERMÉKEK FORGALOMBA HOZATALA 

A szőlő és borászati termék származási bizonyítványa64 

22. §65 (1) Borászati terméket csak származási bizonyítvánnyal rendelkező borszőlőből, mustból, borból lehet előállítani, illetve 

továbbfeldolgozás céljából forgalomba hozni. 

(2) Borszőlő alapú üdítőitalokat csak származási bizonyítvánnyal igazolt szőlőmustból vagy szőlőmustsűrítményből lehet 

előállítani. 

(3)66 A továbbfeldolgozási vagy kiszerelési céllal Magyarország területére behozott, az Európai Gazdasági Térség valamely 

szerződő államában közfogyasztásra forgalomba még nem hozott borászati termék bor származási bizonyítványának kiállítására 

irányuló kérelemhez mellékelni kell a borászati hatóság igazolását a bortétel és a kísérődokumentumban foglaltak egyezőségéről. 

A borászati hatóság az igazolást a kérelem beérkezésétől számított 90 napon belül állítja ki. 

23. §67 (1)68 A borszőlő, illetve a borászati termék származási bizonyítványa igazolja: 

a) a származási helyet, 

b) a borszőlőtermés, illetve a bor mennyiségét, 

c)69 az édesítés tényét, 

d)70 a borszőlő és a bor alkoholtartalmát, valamint az alkoholtartalom módosítására vonatkozó tényt, 

e) hogy a borszőlőtermés, illetve a bor oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel vagy földrajzi jelzéssel rendelkező bor, illetve 

valamely, a 13/C. §-ban – kivéve a muzeális bort – meghatározott bortípus készítésére alkalmas, 

f) a borszőlő fajtáját, 

g) az évjáratot, 

h) a bor savtartalmának módosítására vonatkozó tényt. 

(2)71 A származási bizonyítványt a hegybíró adja ki. A származási bizonyítványok részletes adattartalmát, kiadási rendjét e 

törvény felhatalmazása alapján kiadott rendelet tartalmazza. 

(3)72 A forgalomba hozatali engedélykérelemhez csatolni kell a származási bizonyítványt. Származási bizonyítvány hiányában 

vagy valótlan adatok feltüntetése esetén a borászati hatóság forgalomba hozatali engedélyt nem ad ki. 

(4)73 

(5)74 

(6)75 

(7)76 

(8)77 

(9)78 

(10)79 

Forgalomba hozatal 

24. §80 (1)81 Árutermelési céllal borászati terméket előállítani, tárolni – közfogyasztásra kiszerelt borászati termékek tárolását 

kivéve –, kezelni, kiszerelni csak a borászati hatóság által engedélyezett borászati üzemben lehet. A borászati hatóság az e törvény 

felhatalmazása alapján kiadott rendeletben meghatározott feltételek teljesülése esetén ad engedélyt, amelyet a borászati üzem helye 
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szerint illetékes hegybíróval is közöl. A borászati hatóság a borászati üzemet nyilvántartásba veszi. E nyilvántartás közhiteles 

hatósági nyilvántartásnak minősül. A borászati hatóság a nyilvántartást honlapján is közzéteszi. A nyilvántartás tartalmazza az 

engedélyes ügyfélazonosítóját, nevét, adószámát, üzemeltetőjének nevét, a borászati üzem címét, a borászati üzemben végezhető  

tevékenységek felsorolását, az előállítható termékek megnevezését, a nyilvántartásba vételének dátumát. 

(2) A vámhatóság az egyszerűsített adóraktári engedély visszavonásáról – az érintett engedélyes nevére (cégnevére), lakhelyére 

(székhelyére), az engedély visszavonásának tényére és időpontjára vonatkozó adatok megadásával – értesíti a borászati hatóságot 

és az illetékes hegyközséget. 

24/A. §82 (1)83 Borászati terméket – a must kivételével – közfogyasztásra forgalomba hozni vagy továbbfeldolgozás céljából 

Magyarország területéről kivinni csak abban az esetben lehet, ha azt tételenként a borászati hatóság vagy e törvény felhatalmazása 

alapján kiadott rendeletben meghatározott feltételeknek megfelelő szervezet laboratóriumi és érzékszervi vizsgálatok alá vetette, és 

ennek alapján minőségét megállapította, és megfelelőnek minősítette, vagy az Európai Gazdasági Térség valamely szerződő 

államának erre hatáskörrel rendelkező szerve, illetve egyéb, uniós jogi aktusban meghatározott szervezet, a rá vonatkozó szabályok 

szerint minőségét megállapította és megfelelőnek minősítette. 

(2) A borászati hatóság az (1) bekezdés szerinti laboratóriumi és érzékszervi vizsgálatok alapján megfelelőnek minősített borra 

forgalomba hozatali engedélyt ad ki. 

25. §84 (1) Közfogyasztásra forgalomba hozott borászati termék az, amelyet a fogyasztónak vagy kereskedelmi szervnek 

közvetlenül értékesítenek. 

(2)85 A vámhatóság egyszerűsített adóraktár-engedélyesenként (nevét, címét, cégnevét, székhelyét, adószámát is feltüntetve) 

részletezve az Európai Unió tagállamaiból továbbfeldolgozás céljából, vagy az Európai Unión kívülről beszerzett borászati 

termékről a borpiac közös szervezéséről szóló 479/2008/EK tanácsi rendeletnek a támogatási programok, a harmadik országokkal 

folytatott kereskedelem, a termelési potenciál és borágazat ellenőrzése tekintetében történő végrehajtására vonatkozó részletes 

szabályok megállapításáról szóló 555/2008/EK bizottsági rendelet 95a. cikke szerinti nyilvántartásból az e törvény végrehajtására 

kiadott jogszabályban meghatározottak szerint adatot szolgáltat a borászati hatóság részére. 

(3)86 

(4) Közfogyasztásra tilos forgalomba hozni 

a) olyan borászati terméket, amely az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa, e törvény és az e törvény 

felhatalmazása alapján kiadott rendelet előírásainak nem felel meg; 

b) hibás, romlott, beteg, a 20. § (2) bekezdésében meghatározott terméket vagy olyan borászati terméket, amelyet a megengedett 

anyagoknak meg nem engedett mértékű felhasználásával állítottak elő, illetőleg kezeltek; 

c) az e törvény felhatalmazása alapján kiadott rendeletben osztályba nem sorolt borszőlőfajtából készült borászati terméket, 

kivéve a kísérleti borszőlőültetvényről származó, illetve a telepítés idején hatályos jogszabály szerint engedélyezhető borszőlőfajta 

terméséből készült borászati terméket. 

26–27. §87 

A külkereskedelmi forgalomba hozatal 

(Az Európai Unió tagállamain kívüli szállítások) 

28. §88 Külkereskedelmi forgalomba hozatal esetén e törvény hatálya alá tartozó, forgalomba hozatali engedéllyel nem rendelkező 

terméket kiszállítani a borászati hatóság tételes minősítése alapján, kizárólag a borászati hatóság által kiadott szállítmányonkénti 

minőségi tanúsítvánnyal szabad. A forgalomba hozatali engedélyt vagy a minőségi tanúsítványt a vámhatóságnak át kell adni. Ez 

alól kivételt képez a tételenként legfeljebb 9 literes minta, ami kereskedelmi forgalomba nem kerül. 

Külföldről (az Európai Unió tagállamain kívülről) származó borászati termék kezelésére és forgalmazására vonatkozó 

rendelkezések 

29. § (1)89 Ha nemzetközi szerződés másképp nem rendelkezik, borászati termékek – kivéve a szőlő és a borecet – behozatalához 

szükség van a borászati hatóság minősítésére. A minősítést a külkereskedelmet lebonyolítónak szállítmányonként kell kérnie, a 

minősítés bizonylatát pedig át kell adnia a forgalomba hozó vagy felhasználó szervnek. 

(2)90 Nemzetközi szerződés alapján akkor mellőzhető a borászati hatóság minősítése, ha a bor származási helye szerinti minősítő 

szervek jegyzékét a szerződő felek egymásnak átadták, és kölcsönösen közzétették. 

(3)91 Az import borok laboratóriumi vizsgálatát, minőségét tanúsító vizsgálati lap egy példányát a határ átlépését követően a 

borászati hatóság részére az importőrnek 8 napon belül meg kell küldenie. A borok származási dokumentumait az import mennyiségi 

és minőségi igazolások helyettesítik. 

30. § (1) Külföldi származású palackozott borászati terméket az eredeti kiszerelési állapotban kell forgalomba hozni. 

(2)92 Licenc átadása esetén borászati termék forgalomba hozatalát megelőző vizsgálathoz a licencet átadó szervezet eredeti 

termékét és kiszerelt palackját is be kell küldeni a borászati hatóságnak. 

Borászati termékek jelölése, kiszerelése 

31. §93 (1) A borászati termékek kiszerelésére és jelölésére vonatkozó előírásokat az e törvény felhatalmazása alapján kiadott 

rendelet tartalmazza. 
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(2) Egri bikavér bort, szekszárdi bikavér bort, valamint tokaji borkülönlegességet közfogyasztás céljára kizárólag üvegpalackban 

szabad forgalomba hozni. A palackozási kötelezettség nem vonatkozik az adott termőhelyen belül a termelő által, saját pincéjében, 

helyben fogyasztásra kerülő, saját termelésű boraira. 

V. Fejezet 

A TOKAJI BORVIDÉKRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK 

Bor és egyes anyagok forgalmazása a Tokaji borvidéken 

32. §94 (1) A Tokaji borvidék területéről kiszállított, forgalomba hozatali engedéllyel nem rendelkező bármely borászati termék 

esetében a Tokaj eredetmegjelölés csak abban az esetben használható, amennyiben abból pezsgőt készítenek és a hegyközségi tanács 

megadta rá a Tokaj eredetmegjelölés használatára vonatkozó engedélyt. A hegyközségi tanács határozata ellen fellebbezésnek nincs 

helye. A határozat rendelkező részében foglaltakat a származási bizonyítványra rá kell jegyezni. A Tokaj eredetmegjelölés 

használatára vonatkozó rájegyzés hiányában a származási bizonyítvány érvénytelen. 

(2) A Tokaj eredetmegjelölés használatáról szóló határozatot a hegyközségi tanács közli a borászati hatósággal is. 

Tokaji bor tárolása 

33. §95 A más terület terméséből származó borászati terméket a területről származó borászati terméktől elkülönítve, külön 

borászati üzemben kell tartani, és tárolóedényét (hordóját) olyan megjelöléssel kell ellátni, amely a borászati termék származását 

kétséget kizáró módon feltünteti. A kizárólag házi fogyasztás céljára bevitt idegen eredetű borászati termék a Tokaji borvidékről 

származó borászati termékkel egy borászati üzemben is tartható, származását és a házi fogyasztás céljára utaló jelzést azonban a 

tárolóedényen (hordón) ilyen esetben is fel kell tüntetni. 

A Tokaji borvidékre vonatkozó különleges előírások 

34–35. §96 

36. §97 (1) A Tokaji borvidéken készített tokaji máslás, tokaji fordítás, tokaji szamorodni, tokaji aszú és tokaji eszencia tokaji 

borkülönlegességnek minősülnek és önálló névhasználatra jogosultak. 

(2) Tokaji máslás: a szamorodni vagy az aszú seprőjére felöntött mustból vagy azonos évjáratú borból alkoholos erjedés útján 

készült tokaji borkülönlegesség, amely jellegzetes érlelési illattal és zamattal rendelkezik, és fahordóban érlelték. 

(3) Tokaji fordítás: a kipréselt aszútésztára felöntött meghatározott termőhelyről származó mustból vagy azonos évjáratú borból 

alkoholos erjedés útján készült, fahordóban érlelt tokaji borkülönlegesség, amely jellegzetes érlelési illattal és zamattal rendelkezik. 

(4)98 Tokaji szamorodni: a Tokaji borvidék területén termett, a Botrytis cinerea hatására nemesen rothadt, tőkén aszúsodott és 

egészséges szőlőszemek feldolgozásával előállított, és a forgalomba hozatalt megelőzően fahordóban érlelt tokaji borkülönlegesség. 

(5) Tokaji aszú: a Tokaji borvidék területén termett borszőlő Botrytis cinerea hatására nemesen rothadt, tőkén aszúsodott, 

szüretkor kézzel külön szedett, feldolgozott szőlőbogyóinak az ugyanott termett szőlőből készült mustban, részben erjedt 

szőlőmustban, még erjedésben lévő újborban vagy azonos évjáratú borban történő áztatását követő alkoholos erjedés útján nyert, és 

a forgalomba hozatal előtt fahordóban érlelt tokaji borkülönlegesség. 

(6) Tokaji eszencia: a Tokaji borvidék területén termett, a Botrytis cinerea hatására nemesen rothadt, tőkén aszúsodott és szüretkor 

kézzel külön szedett szőlőbogyókból préselés nélkül kiszivárgó, szőlőmustból minimális alkoholos erjedés útján keletkező tokaji 

borkülönlegesség. 

37. § (1)99 A Tokaji borvidék területén termett borszőlőből származó törkölyös mustra, borseprőre vagy törkölyre csak az e 

borvidéken termett borszőlőből származó mustot vagy bort szabad önteni. 

(2)100 A tokaji máslás, tokaji fordítás, tokaji aszú és tokaji eszencia előállítója a felhasznált aszúsodott szőlőbogyó, a készített 

aszú, fordítás és a nyert eszencia mennyiségét az illetékes hegyközségnek kategóriánként évente a borpiaci év végéig köteles 

bejelenteni. 

(3) A Tokaji borvidék területén ízesített italokat készíteni tilos, készleten tartani csak palackozott formában lehet. 

38. § (1)101 A tokaji borkülönlegességek palackozásához csak e törvény végrehajtási rendeletében meghatározott palackot lehet 

felhasználni. Ilyen palackokba csak tokaji borkülönlegességeket lehet tölteni. 

(2)102 A palackozási kötelezettség nem vonatkozik a Tokaji borvidék területén a termelők által saját pincéjükben forgalomba 

hozott, saját termésű, helyben fogyasztásra kerülő tokaji szamorodni, tokaji máslás, tokaji fordítás, tokaji aszú és tokaji eszencia 

borokra. 

39. § (1)103 A Tokaji borvidékre utaló elnevezéssel tilos közfogyasztásra forgalomba hozni mustot, továbbá olyan bort, amelyet 

más termőhelyről származó musttal vagy borral házasítottak. 

(2) A palackozási kötelezettség alá vont tokaji borokat poharanként csak palackból szabad kimérni. 

VI. Fejezet 

ELLENŐRZÉS, JOGKÖVETKEZMÉNYEK104 

40. §105 (1)106 
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(2)107 

(3)108 

(4)109 

(5)110 

(6)111 

(7)112 A borászati hatóság közigazgatási eljárásban országos illetékességgel hozott döntése ellen közigazgatási eljárás keretében 

fellebbezésnek helye nincs. 

(7)113 

41. §114 

Az ültetvények ellenőrzése 

42. §115 

43. §116 

43/A. §117 

43/B. §118 (1) A növénytermesztési hatóság a 8. § szerinti hegybírói ellenőrzésről megküldött jegyzőkönyv megállapításai alapján 

elrendeli a borszőlőültetvény kivágását, ha a telepítést nem engedélyezett borszőlőfajtával vagy telepítésre fel nem használható 

szaporítóanyaggal végezték. A növénytermesztési hatóság a kivágás elrendeléséről értesíti a telepítési engedélyt kiadó hegybírót. 

(2) Amennyiben a telepítő kivágási kötelezettségének nem tesz eleget, a növénytermesztési hatóság a borszőlőültetvényt 

kivágattatja. A kivágás megtörténtéről a növénytermesztési hatóság értesíti a hegybírót. 

43/C. §119 A növénytermesztési hatóság a 8. § szerinti hegybírói ellenőrzésről megküldött jegyzőkönyv megállapításai alapján azt 

a személyt, aki borszőlőültetvényt a telepítési engedélyben foglaltaktól eltérően telepített, ötvenezer forint mulasztási bírság 

megfizetésére kötelezi. 

43/D. §120 (1)121 A növénytermesztési hatóság a 8. § szerinti hegybírói ellenőrzésről megküldött jegyzőkönyv megállapításai 

alapján a használót az ültetvény kivágására kötelezi, ha a használó telepítési engedély nélkül telepített. 

(2) A növénytermesztési hatóság a telepítési engedély nélkül telepített ültetvény telepítőjét az alábbi összegű bírság megfizetésére 

kötelezi: 

a) hektáronként 6000 EUR, ha a termelő a telepítési engedély nélkül telepített szőlőültetvény teljes egészét kivágja a kivágásra 

kötelezéstől számított négy hónapos időszakon belül, 

b) hektáronként 12 000 EUR, ha a termelő a telepítési engedély nélkül telepített szőlőültetvény teljes egészének kivágását 

az a) pontban meghatározott négy hónapos időszak lejártától számított első évben végzi el, 

c) hektáronként 20 000 EUR, ha a termelő a telepítési engedély nélkül telepített szőlőültetvény teljes egészének kivágását 

az a) pontban meghatározott négy hónapos időszak lejártától számított első év végét követően végzi el. 

(3) A növénytermesztési hatóság az ültetvényt kivágattathatja, ha a használó a (2) bekezdés a) pontjában meghatározott időpontig 

nem vágja ki az ültetvényt. 

(4) A bírság összegének meghatározásakor a forintra történő átszámítást a határozathozatal hónapjának első napján érvényes, az 

Európai Központi Bank által közzétett forint/euró átváltási árfolyam alapján kell elvégezni. 

A borgazdálkodás körébe tartozó ellenőrzés 

44. § (1)122 A borászati hatóság ellenőrzi: 

a) a borászati termékek származását, eredetét, minőségét (összetételi és érzékszervi tulajdonságok, térfogat, csomagolás és 

jelölés), a telephely, pince, üzem, raktár működésének jogszerűségét, továbbá a jármű rakományát és a tárolás körülményeit,  

b) a kiegészítő, segéd- és adalékanyagok minőségét, 

c) a borászati termékek csomagolása során felhasznált csomagolóanyagok megfelelőségét, 

d) a gyártástechnológia műszaki feltételeit, 

e) a kereskedelmi forgalomba kerülő borászati termékek minőségét, 

f)123 a 19. § szerinti nyilvántartás szakmai tartalmát, 

g) a pincékben és a kereskedelemben – rendszeres mintavétellel – a borok minőségét, 

h) az import borászati termékek minőségét, 

i)124 

j)125 a borászati termék származási bizonyítványának valóságtartalmát a borászati üzemben, és a hegybíró által vezetett 

nyilvántartásokban, 

k)126 a borszőlőfeldolgozás és a borkészítés során keletkező melléktermékek kivonását, 

l)127 a termékleírásnak való megfelelést, 

m)128 a helyi borbíráló bizottságok működését. 

(2)129 A helyszíni ellenőrzés során készült jegyzőkönyvben fel kell tüntetni az ellenőrzés keretében elrendelt ideiglenes 

intézkedést is. A borászati hatóság a hegybíró hatáskörébe is tartozó esetekben a jegyzőkönyv egy példányát a borászati üzem helye 

szerint illetékes hegyközségnek is megküldi. 

(3)130 
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(4)131 A borászati hatóság a helyi borbíráló bizottságokról nyilvántartást vezet. E nyilvántartás közhiteles hatósági 

nyilvántartásnak minősül. A borászati hatóság a nyilvántartást honlapján is közzéteszi. A nyilvántartás tartalmazza a helyi borbíráló 

bizottság nevét, a helyi borbíráló bizottságot működtető szervezet nevét, a helyi borbíráló bizottság székhelyét, a helyi borbíráló 

bizottság működésének helyét, a helyi borbíráló bizottság nyilvántartásba vételének dátumát. 

45. §132 A borászati hatóság az általa kiadott forgalombahozatali engedély alapjául szolgáló analitikai vizsgálat eredményét a 

termék azonosító számával megjelölve az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározottak szerint honlapján 

közzéteszi. 

46. § (1)133 A hatósági ellenőrzés során alkalmazott mintavétel szabályait az e törvény felhatalmazása alapján kiadott rendelet 

állapítja meg. 

(2) A mintavételhez szükséges italokat, palackokat és egyéb anyagokat a mintaadásra kötelezett díjtalanul köteles rendelkezésre 

bocsátani. Megfelelő palackok hiányában azok beszerzéséről a mintaadásra kötelezettnek kell gondoskodni. 

47. § (1)134 

(2)135 Ha az ellenőrző szerv más hatóság megbízása alapján laboratóriumi vizsgálatot végez, a költségeket a megbízó hatóság 

megtéríti. 

47/A. §136 A borászati hatóság a jármű rakományának ellenőrzéséhez a rendőrség, illetve a vámhatóság közreműködését kérheti. 

Jogkövetkezmények 

48. §137 (1) Ha a vizsgált borászati termék 

a) a jogszabályokban meghatározott, illetőleg a jelölésében foglalt jellemzőket nem elégíti ki, 

b)138 a jogszabályokban nem megengedett anyagokat vagy megengedett anyagokat nem megengedett mértékben tartalmaz, 

c) a származási bizonyítványban vagy a forgalomba hozatali engedélyben foglaltaktól eltérően jelölt, 

d) a rá vonatkozó termékleírásnak nem felel meg, 

és a jogszabálysértést az ellenőrző hatóság megállapítja, a borászati termék előállítóját, kereskedelmi ellenőrzés esetén a 

kereskedelmi egységet, bizonyítottság esetén a hiba okozóját a hatóság a vizsgálat költségeinek megtérítésére kötelezi. A 

határozatban megállapított költségek adók módjára behajtandó köztartozásnak minősülnek. A borászati hatóság az állami 

adóhatóságot a 60 napon túli tartozásokról értesíti. 

(2) A borászati hatóság az ellenőrzés eredményeként, a kötelezettségszegés súlyától függően 

a) a borászati üzemet legfeljebb 30 napra ideiglenesen bezárhatja, gép, felszerelés, berendezés működését, csomagolóanyag 

felhasználását, tárolóhely vagy szállítóeszköz használatát megtilthatja, újbóli működését, használatbavételét, használatban tartását 

feltételhez kötheti; 

b) alapanyagot, kiegészítő anyagot, segédanyagot, adalékanyagot, készterméket közfogyasztásra alkalmatlannak, csökkent 

minőségűnek nyilváníthat, felhasználását, forgalomba hozatalát korlátozhatja, feltételhez kötheti, megtilthatja és ennek 

érvényesítése céljából zárolhatja; 

c) elrendelheti a borászati termék zárlatát, valamint a közfogyasztásra, továbbfeldolgozásra alkalmatlan termék megsemmisítését 

vagy lepárlását; 

d) minőségvédelmi bírságot szabhat ki; 

e) megtilthatja a származási helyre utaló megnevezés használatát. 

(3)139 Ha az 51/A. § szerinti mulasztási vagy a minőségvédelmi bírságot a határozatban megjelölt határidő lejártát követő hatvan 

napon túl sem fizetik meg, a borászati hatóság a kötelezettségszegés súlyától és gyakoriságától függően – a fizetési kötelezettség 

teljesítéséig terjedő időtartamra – felfüggesztheti a borászati üzem működési engedélyét. 

(4) A borászati hatóság a (2) bekezdés a), c), e) pontjában felsorolt esetben a határozatot a borászati üzem helye szerint illetékes 

hegyközséggel is közli. 

(5) Amennyiben a borászati hatóság a kereskedelmi egység ellenőrzésekor a 20. § (2) bekezdése szerinti terméket talál, 

kezdeményezi az engedélyező hatóságnál a kereskedelmi egység legfeljebb 30 napig tartó bezárását. 

(6) Amennyiben a borászati hatóság a kereskedelmi egység ellenőrzése során két éven belül ismételten jogsértést állapít meg, 

kezdeményezi a kereskedelmi egység működési engedélyének visszavonását. 

(7) A (2) bekezdés a)–b) pontja szerinti határozatok fellebbezésre tekintet nélkül azonnal végrehajthatóak. 

(8) A súlyos fogyasztói érdeksérelem megelőzése, illetve csökkentése érdekében a (2) bekezdés szerinti intézkedést tartalmazó 

határozatot – az ügyfél telephelye szerinti megyei napilapban és legalább egy országos napilapban is – nyilvánosan közzé kell tenni. 

A közzététel költsége egyéb eljárási költségnek minősül. 

(9) Ha az észlelt hiányosságot a borászati hatóság által meghatározott határidőig nem szüntetik meg, vagy ha a tiltott cselekményt 

két éven belül ismételten elkövetik, a borászati hatóság a borászati üzem engedélyét visszavonja. A határozatot közölni kell a 

vámhatósággal is. 

49–50. §140 

A minőségvédelmi bírság 

51. § (1)141 A borászati hatóság minőségvédelmi bírságot szab ki, ha megállapítja, hogy az előállított, illetve forgalomba hozott 

borászati termék nem felel meg az előírt, illetve megjelölt minőségi jellemzőknek, valamint akkor, ha az előállítás, illetve a 

forgalomba hozatal nem felel meg a 24–25. §-ban meghatározott szempontoknak. 
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(2)142 A minőségvédelmi bírság mértéke – a kifogásolt tétel mennyiségétől, minőségétől, a hiba súlyától függően – legalább 

ötvenezer forint, legfeljebb a borászati termék literenként háromezer forinttal számított összege erejéig terjedhet. A minőségvédelmi 

bírság a 48. § (2) bekezdésében meghatározott jogkövetkezményekkel együtt is kiszabható. 

(3) A minőségvédelmi bírság megfizetésére azt a termelőt, illetve forgalmazót kell kötelezni, aki a borászati terméknek az (1) 

bekezdésben foglaltak szerint kifogásolt minőségét előidézte, vagy – ha ez egyértelműen nem állapítható meg – azt, akinél a 

borászati terméket vizsgálat alá vonták. 

(4)143 A minőségvédelmi bírságot a borászati hatóság számlájára kell befizetni. 

Mulasztási bírság144 

51/A. §145 (1)146 A borászati hatóság vagy a hegybíró mulasztási bírságot szab ki, ha a borászati hatóság vagy a hegybíró felé 

előírt bejelentési vagy adatszolgáltatási kötelezettséget elmulasztották, a bejelentésköteles tevékenységet bejelentés nélkül végezték 

el, vagy az adatszolgáltatást hiányosan vagy valótlan adattartalommal teljesítették. 

(2) A mulasztási bírság mértéke legfeljebb ötszázezer forint összeg erejéig terjedhet. 

(3)147 A borászati hatóság a bírság kiszabása során figyelembe veszi a jogsértéssel érintett borászati termék mennyiségét, a 

mulasztás gyakoriságát. 

(4)148 A hegybíró a bírság kiszabása során figyelembe veszi a szolgáltatandó adatok körét és a jogsértés gyakoriságát. A hegybíró 

által kiszabott mulasztási bírság a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának bevétele. 

(5)149 

VII. Fejezet 

PINCE- ÉS BORHIGIÉNIAI KÖVETELMÉNYEK150 

52. § Mustot és bort a pince- és borhigiéniai követelményeknek megfelelően kell előállítani, csomagolni, tárolni, szállítani és 

forgalomba hozni úgy, hogy az ital szennyeződésnek, fertőzésnek, romlásnak ne legyen kitéve. 

53–55. §151 

VIII. Fejezet 

56. §152 

IX. Fejezet 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

57. § (1)153 Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben megállapítsa 

a) a szőlő termőhelyi katasztere felvételezésének, a kataszterbe sorolás, a kataszteri osztály módosítás, a kataszterből való törlés 

szabályait;154 

b)155 a borvidékeket és a hozzájuk tartozó települések listáját, a borrégiókat és működésükre vonatkozó szabályokat, a védett 

eredetű borokat, a védett eredetű borok készítésére, kiszerelésére, jelölésére, minősítésének eljárására és ellenőrzésére vonatkozó 

szabályokat;156 

c)157 a borkészítésre alkalmas szőlőfajtákat és a borkészítésre alkalmas szőlőfajták osztályba sorolásának rendjét;158 

d)159 a termelési potenciálra vonatkozó részletes szabályokat;160 

e) a borászati termékek, valamint a bortípusok meghatározását, az előállításukra és kezelésükre, kiszerelésükre, minősítésükre, 

jelölésükre, forgalomba hozatalukra és ellenőrzésükre vonatkozó előírásokat, a borászati termékek megsemmisítésének rendjét;161 

f) a borászati melléktermékek kötelező kivonásának rendjét;162 

g)163 a származási bizonyítványok részletes adattartalmát, kiadási rendjét;164 

h) az adatszolgáltatás rendjét;165 

i) a VINGIS részletes tartalmát, valamint a szőlészeti borászati szakigazgatás szerveinek a VINGIS adataihoz való hozzáférési 

jogosultságát;166 

j)167 az új telepítés engedély, az újratelepítési engedély és az átváltott telepítési engedély feltételeire és az engedélyezési eljárásra 

vonatkozó részletes szabályokat;168 

k) a pince- és borhigiéniai követelményeket, a borászati üzemek működését, illetve a borászati üzemek működésének és a 

borászati termékek kiszerelésének engedélyezési rendjét;169 

l)170 

m)171 a forgalomba hozatali, illetve Magyarország területéről történő kiszállítás esetén a továbbfeldolgozásra vonatkozó engedély 

kiadásához szükséges kémiai és érzékszervi vizsgálatok végzésére jogosult szervezet elismerésének feltételeit, valamint a 

laboratóriumi és érzékszervi vizsgálatok rendjét;172 

n)173 a borversenyekre vonatkozó részletes szabályokat; 

o) a szőlő- és borágazat szakmaközi szervezetének elismerési rendjét. 

(2)174 Felhatalmazást kap a miniszter, hogy az adópolitikáért felelős miniszter egyetértésével kiadott rendeletben 

a) a borászati termékek kötelező egységes bizonylatolási, nyilvántartási és elszámolási rendjét, 
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b) a gazdasági aktára vonatkozó adatközlés módját, a gazdasági akta vezetésének szabályait, adattartalmának felhasználását, 

c)175 a kisüzemi bortermelő által vezetett nyilvántartás tartalmát 

szabályozza. 

(3)176 Felhatalmazást kap a Kormány, hogy 

a) a termőhelyi katasztert vezető szervet vagy szerveket, 

b) a borászati hatóságot vagy hatóságokat, 

rendeletben jelölje ki.177 

58. § (1)178 Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a 2003. évi uniós csatlakozási szerződést kihirdető törvény 

hatálybalépésének napján lép hatályba. 

(2) A törvény 31. § (2) bekezdését először a 2004-ben szüretelt szőlőből készített borra kell alkalmazni. 

(3)179 E törvénynek az egyes törvényeknek agrár- és környezetügyi tárgyban történő módosításáról szóló 2013. évi CCL. 

törvénnyel megállapított 32. §-át 2014. július 31-e után szüretelt szőlőből készült borászati termékek esetében kell alkalmazni. 

(4)180 Ez a törvény 

a) a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi 

rendelkezésekről („az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet”) szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendelet, 

b) a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 

1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi 

rendelet, 

c) az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szőlőtelepítésekre vonatkozó engedélyezési rendszer tekintetében 

történő kiegészítéséről szóló, 2014. december 15-i 2015/560/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet, 

d) az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szőlőtelepítésekre vonatkozó engedélyezési rendszer tekintetében 

történő alkalmazásával kapcsolatos szabályok megállapításáról szóló, 2015. április 7-i 2015/561/EU bizottsági végrehajtási rendelet, 

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg. 

(5)181 

59. §182 A 4. § (1) bekezdése szerinti kataszteri osztályozás egyikébe sem tartozó, de 2009. augusztus 1-jén – a 2009. augusztus 

1-jén hatályos 11. § szerinti – ültetvénykataszterben szereplő borszőlőültetvényeket 2016. december 31-ig a 4. § (1) 

bekezdés b) pont 2. alpontja szerinti, borszőlőtermesztésre alkalmas kataszteri besorolással rendelkező földterületen fekvő 

ültetvénynek kell tekinteni. 

 
1 A törvényt az Országgyűlés a 2004. április 5-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2004. április 9. 
2 Az 1. § a 2009: XXXIX. törvény 1. §-ával megállapított szöveg. 
3 A 2. § a 2009: XXXIX. törvény 2. §-ával megállapított szöveg. 
4 A 2. § 4. pontja a 2012: CVIII. törvény 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. 
5 A 2. § 8. pontja a 2015: XCVIII. törvény 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. 
6 A 2. § 13. pontja a 2013: LXXXIV. törvény 52. § (1) bekezdésével megállapított, a 2016: CXXIX. törvény 10. § a) pontja szerint 

módosított szöveg. 
7 A 2. § 15. pontja a 2015: XCVIII. törvény 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. 
8 A 2. § 16. pontját a 2012: CVIII. törvény 1. § (2) bekezdése iktatta be. 
9 A 2. § 17. pontját a 2012: CVIII. törvény 1. § (2) bekezdése iktatta be. 
10 A 2. § 18. pontját a 2015: XCVIII. törvény 1. § (3) bekezdése iktatta be. 
11 A 2. § 19. pontját a 2015: XCVIII. törvény 1. § (3) bekezdése iktatta be. 
12 A 2. § 20. pontját a 2015: XCVIII. törvény 1. § (3) bekezdése iktatta be. 
13 A 3. § a 2009: XXXIX. törvény 3. §-ával megállapított szöveg. 
14 A 3. § (4) bekezdése a 2009: XXXIX. törvény 44. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg. 
15 A 4. § (1) bekezdés bevezető szövegrésze a 2009: XXXIX. törvény 40. §-a szerint módosított szöveg. 
16 A 4. § (1) bekezdés a) pontja a 2009: XXXIX. törvény 40. §-a szerint módosított szöveg. 
17 A 4. § (1) bekezdés b) pontja a 2009: XXXIX. törvény 40. §-a szerint módosított szöveg. 
18 A 4. § (2) bekezdése a 2016: CXXIX. törvény 1. §-ával megállapított szöveg. 
19 A 4. § (3) bekezdését a 2009: XXXIX. törvény 4. §-a iktatta be, szövege a 2015: XCVIII. törvény 2. §-ával megállapított szöveg. 
20 A 4. § (4) bekezdését a 2016: CLXXXVII. törvény 3. §-a iktatta be. 
21 Az 5. § a 2009: XXXIX. törvény 5. §-ával megállapított szöveg. 
22 Az 5. § (2) bekezdését a 2012: CVIII. törvény 18. § (1) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte. 
23 Az 5. § (3) bekezdés nyitó szövegrésze a 2015: XCVIII. törvény 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. 
24 Az 5. § (3) bekezdés c) pontját a 2015: XCVIII. törvény 3. § (2) bekezdése iktatta be. 
25 A 6. §-t a 2009: XXXIX. törvény 44. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte. 
26 A 7. § (1) bekezdése a 2016: CXXIX. törvény 2. §-ával megállapított szöveg. 
27 A 7. § (2) bekezdése a 2015: XCVIII. törvény – 2015: CLXXXVI. törvény 92. §-a szerint módosított – 4. §-ával megállapított 

szöveg. A 2015: CLXXXVI. törvény 205. §-a alapján a 2016. január 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni. 
28 A 7. § (3) bekezdése a 2015: XCVIII. törvény 4. §-ával megállapított szöveg. 
29 A 7. § (4) bekezdése a 2015: XCVIII. törvény 4. §-ával megállapított szöveg. 
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30 A 8. § a 2016: CXXIX. törvény 3. §-ával megállapított szöveg. 
31 A 9. § a 2009: XXVIII. törvény 14. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító törvény 17. § (1) bekezdése alapján a 

rendelkezést a 2009. május 15. napját követően indult eljárásokban kell alkalmazni. A 9. § a 2009: XXXIX. törvény 40. §-a szerint 

módosított szöveg. 
32 A 10. § a 2009: XXXIX. törvény 8. §-ával megállapított szöveg. 
33 A 10. § (1) bekezdését a 2012: CVIII. törvény 18. § (1) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte. 
34 A 10. § (2)–(3) bekezdését a 2015: XCVIII. törvény 26. § (2) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte. 
35 A 11. §-t megelőző alcím a 2012: CVIII. törvény 3. §-ával megállapított szöveg. 
36 A 11. § a 2012: CVIII. törvény 3. §-ával megállapított szöveg. 
37 A 11. § (2) bekezdése a 2015: XCVIII. törvény 25. § a)–b) pontja, a 2016: CXXIX. törvény 9. § a) pontja szerint módosított 

szöveg. 
38 A 12. § a 2012: CVIII. törvény 4. §-ával megállapított, a 2015: XCVIII. törvény 25. § b) pontja szerint módosított szöveg. 
39 A 13. § a 2016: CXXIX. törvény 4. §-ával megállapított szöveg. 
40 A II/A. Fejezetet (13/A.–13/C. §) a 2009: XXXIX. törvény 11. §-a iktatta be. E módosító törvény 45. § (2) bekezdése alapján 

a 479/2008/EK rendelet 51. cikke alapján 2009. augusztus 1-jén oltalom alatt álló földrajzi jelzés kategóriában közösségi oltalmat 

élvező bor a termékleírásának a 479/2008/EK rendelet 46. cikke szerinti nyilvántartásban történő közzétételéig a 2009. július 31-én 

hatályos, az oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel rendelkező bor termőterületét alkotó megyékben osztályba sorolt borszőlőfajtából 

készíthető. 
41 A II/A. Fejezet címét a 2009: XXXIX. törvény 11. §-a iktatta be. 
42 A 13/A. §-t a 2009: XXXIX. törvény 11. §-a iktatta be. 
43 A 13/A. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 2015: XCVIII. törvény 25. § c) pontja szerint módosított szöveg.  
44 A 13/A. § (1) bekezdés a) pontja a 2016: LXXXVIII. törvény 2. §-a szerint módosított szöveg. 
45 A 13/A. § (2) bekezdés nyitó szövegrésze a 2015: XCVIII. törvény 25. § d) pontja szerint módosított szöveg.  
46 A 13/A. § (3) bekezdését a 2015: XCVIII. törvény 26. § (1) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte. 
47 A 13/A. § (5)–(6) bekezdését a 2015: XCVIII. törvény 26. § (1) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte. 
48 A 13/A. § (7) bekezdése a 2012: CVIII. törvény 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. 
49 A 13/A. § (8) bekezdése a 2015: XCVIII. törvény 6. §-ával megállapított szöveg. 
50 A 13/A. § (9) bekezdését a 2012: CVIII. törvény 5. § (2) bekezdése iktatta be. 
51 A 13/A. § (10) bekezdését a 2013: CCL. törvény 64. § (2) bekezdése iktatta be. 
52 A 13/B. §-t újonnan a 2015: XCVIII. törvény 7. §-a iktatta be. 
53 A 13/C. §-t a 2009: XXXIX. törvény 11. §-a iktatta be. 
54 A III. Fejezet címe a 2009: XXXIX. törvény 12. §-ával megállapított szöveg. 
55 A 14–15. §-t a 2009: XXXIX. törvény 44. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte. 
56 A 16. § a 2009: XXXIX. törvény 13. §-ával megállapított szöveg. 
57 A 17–18. §-t és a 17. §-t megelőző alcímet a 2009: XXXIX. törvény 44. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte. 
58 A 19. § a 2009: XXXIX. törvény 14. §-ával megállapított szöveg. 
59 A 19. § (1) bekezdése a 2015: XCVIII. törvény 8. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. 
60 A 19. § (3) bekezdése a 2015: XCVIII. törvény 8. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. 
61 A 20. § a 2009: XXXIX. törvény 15. §-ával megállapított szöveg. 
62 A 20. § (2) bekezdése a 2015: XCVIII. törvény 9. §-ával megállapított szöveg. 
63 A 21. § a 2012: CVIII. törvény 6. §-ával megállapított szöveg. 
64 A 22. §-t megelőző alcím a 2015: XCVIII. törvény 25. § e) pontja szerint módosított szöveg. 
65 A 22. § a 2009: XXXIX. törvény 16. §-ával megállapított szöveg. 
66 A 22. § (3) bekezdését a 2016: LXXXVIII. törvény 1. §-a iktatta be. 
67 A 23. § a 2009: XXXIX. törvény 17. §-ával megállapított szöveg. 
68 A 23. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 2015: XCVIII. törvény 25. § f) pontja szerint módosított szöveg.  
69 A 23. § (1) bekezdés c) pontját a 2012: CVIII. törvény 18. § (1) bekezdés d) pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 2016: 

CXXIX. törvény 5. §-a iktatta be. 
70 A 23. § (1) bekezdés d) pontja a 2012: CVIII. törvény 7. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. 
71 A 23. § (2) bekezdése a 2012: CVIII. törvény 7. § (2) bekezdésével megállapított, a 2015: XCVIII. törvény 25. § g) pontja 

szerint módosított szöveg. 
72 A 23. § (3) bekezdése a 2012: CVIII. törvény 7. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. 
73 A 23. § (4) bekezdését a 2012: CVIII. törvény 18. § (1) bekezdés e) pontja hatályon kívül helyezte. 
74 A 23. § (5) bekezdését a 2012: CVIII. törvény 18. § (1) bekezdés e) pontja hatályon kívül helyezte.  
75 A 23. § (6) bekezdését a 2012: CVIII. törvény 18. § (1) bekezdés e) pontja hatályon kívül helyezte.  
76 A 23. § (7) bekezdését a 2012: CVIII. törvény 18. § (1) bekezdés e) pontja hatályon kívül helyezte. 
77 A 23. § (8) bekezdését a 2012: CVIII. törvény 18. § (1) bekezdés e) pontja hatályon kívül helyezte. 
78 A 23. § (9) bekezdését a 2012: CVIII. törvény 18. § (1) bekezdés e) pontja hatályon kívül helyezte.  
79 A 23. § (10) bekezdését a 2012: CVIII. törvény 18. § (1) bekezdés e) pontja hatályon kívül helyezte.  
80 A 24. § a 2009: XXXIX. törvény 18. §-ával megállapított szöveg. 
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81 A 24. § (1) bekezdése a 2015: XCVIII. törvény 10. §-ával megállapított szöveg. 
82 A 24/A. §-t a 2005: CLVII. törvény 5. §-a iktatta be, szövege a 2012: CVIII. törvény 8. §-ával megállapított szöveg. 
83 A 24/A. § (1) bekezdése a 2015: XCVIII. törvény 11. §-ával megállapított szöveg. 
84 A 25. § a 2009: XXXIX. törvény 20. §-ával megállapított szöveg. 
85 A 25. § (2) bekezdése a 2015: XCVIII. törvény 12. §-ával megállapított szöveg. 
86 A 25. § (3) bekezdését a 2012: CVIII. törvény 18. § (1) bekezdés f) pontja hatályon kívül helyezte. 
87 A 26–27. §-t a 2009: XXXIX. törvény 44. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte. 
88 A 28. § a 2012: CVIII. törvény 9. §-ával megállapított szöveg. 
89 A 29. § (1) bekezdése a 2006: CIX. törvény 25. § (6) bekezdése szerint módosított szöveg. 
90 A 29. § (2) bekezdése a 2006: CIX. törvény 25. § (6) bekezdése szerint módosított szöveg. 
91 A 29. § (3) bekezdése a 2006: CIX. törvény 25. § (6) bekezdése szerint módosított szöveg. 
92 A 30. § (2) bekezdése a 2006: CIX. törvény 25. § (6) bekezdése szerint módosított szöveg. 
93 A 31. § a 2009: XXXIX. törvény 21. §-ával megállapított szöveg. 
94 A 32. § a 2013: CCL. törvény 66. §-ával megállapított szöveg. 
95 A 33. § a 2015: XCVIII. törvény 13. §-ával megállapított szöveg. 
96 A 34–35. §-t a 2009: XXXIX. törvény 44. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte. 
97 A 36. § a 2013: CCL. törvény 67. §-ával megállapított szöveg. 
98 A 36. § (4) bekezdése a 2015: XCVIII. törvény 14. §-ával megállapított szöveg. 
99 A 37. § (1) bekezdése a 2009: XXXIX. törvény 40. §-a szerint módosított szöveg. 
100 A 37. § (2) bekezdése a 2013: CCL. törvény 68. §-ával megállapított szöveg. 
101 A 38. § (1) bekezdése a 2009: XXXIX. törvény 44. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg. 
102 A 38. § (2) bekezdése a 2013: CCL. törvény 69. §-ával megállapított szöveg. 
103 A 39. § (1) bekezdése a 2008: XLVII. törvény 46. §-a szerint módosított szöveg. 
104 A VI. fejezet címe a 2012: CVIII. törvény 17. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. 
105 A 40. §-t megelőző alcímet a 2012: CVIII. törvény 18. § (1) bekezdés g) pontja hatályon kívül helyezte. 
106 A 40. § (1) bekezdését a 2012: CVIII. törvény 18. § (1) bekezdés g) pontja hatályon kívül helyezte. 
107 A 40. § (2) bekezdését a 2012: CVIII. törvény 18. § (1) bekezdés g) pontja hatályon kívül helyezte.  
108 A 40. § (3) bekezdését a 2006: CIX. törvény 26. §-a hatályon kívül helyezte, újonnan a 2012: XVIII. törvény 38. §-a iktatta 

be. Újból hatályon kívül helyezte a 2012: CVIII. törvény 18. § (1) bekezdés g) pontja. 
109 A 40. § (4) bekezdését a 2012: CVIII. törvény 18. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte. 
110 A 40. § (5) bekezdését a 2012: CVIII. törvény 18. § (1) bekezdés g) pontja hatályon kívül helyezte.  
111 A 40. § (6) bekezdését a 2012: CVIII. törvény 18. § (1) bekezdés g) pontja hatályon kívül helyezte.  
112 A 40. § (7) bekezdését a 2009: XXVIII. törvény 14. § (3) bekezdése iktatta be. E módosító törvény 17. § (1) bekezdése alapján 

a rendelkezést a 2009. május 15. napját követően indult eljárásokban kell alkalmazni. [A 2012: CVIII. törvény 18. § (1) bekezdés 

g) pontjával elrendelt módosítás, amely szerint hatályát veszti a 40. § (7) bekezdése nem vezethető át.] 
113 A 40. § újabb (7) bekezdését a 2009: XXXIX. törvény 24. § (2) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2015: XCVIII. 

törvény 26. § (1) bekezdés c) pontja. 
114 A 41. §-t megelőző alcímet a 2009: XXXIX. törvény 44. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte. A 41. §-t a 2012: CVIII. 

törvény 18. § (1) bekezdés h) pontja hatályon kívül helyezte. 
115 A 42. §-t a 2009: XXXIX. törvény 44. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte. 
116 A 43. §-t a 2015: XCVIII. törvény 26. § (2) bekezdés c) pontja hatályon kívül helyezte. 
117 A 43/A. §-t a 2007: CLV. törvény 32. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2016: CXXIX. törvény 10. § b) pontja. 
118 A 43/B. §-t a 2007: CLV. törvény 33. §-a iktatta be, szövege 2016: CXXIX. törvény 6. §-ával megállapított szöveg. 
119 A 43/C. §-t a 2007: CLV. törvény 34. §-a iktatta be, szövege a 2016: CXXIX. törvény 6. §-ával megállapított szöveg. 
120 A 43/D. §-t a 2009: XXVIII. törvény 14. § (4) bekezdése iktatta be, szövege a 2015: XCVIII. törvény 16. §-ával megállapított 

szöveg. 
121 A 43/D. § (1) bekezdése a 2016: CXXIX. törvény 7. §-ával megállapított szöveg. 
122 A 44. § (1) bekezdése a 2006: CIX. törvény 25. § (6) bekezdése szerint módosított szöveg. 
123 A 44. § (1) bekezdés f) pontja a 2015: XCVIII. törvény 17. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. 
124 A 44. § (1) bekezdés i) pontját a 2009: XXXIX. törvény 30. § (1) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2012: XVIII. 

törvény 46. § (3) bekezdése azzal, hogy a 2011. november 30. után forgalomba hozott bor vonatkozásában a bor forgalombahozatali 

járulékot már nem kell megfizetni. E módosító rendelet 46. § (4) bekezdése alapján a 2011. november 30. után forgalomba hozott 

bor után megfizetett bor forgalombahozatali járulék visszaigényelhető. A visszaigénylési kérelmet a borászati hatóság részére 

legkésőbb 2012. november 30-ig kell megküldeni a befizetett forgalombahozatali járulék összegét és teljesítését megalapozó 

dokumentumok másolatának csatolásával. A visszaigényelt forgalombahozatali járulék visszafizetéséről a vidékfejlesztési miniszter 

haladéktalanul intézkedik. 
125 A 44. § (1) bekezdés j) pontját a 2009: XXXIX. törvény 30. § (1) bekezdése iktatta be, szövege a 2015: XCVIII. törvény 17. 

§ (2) bekezdésével megállapított szöveg. 
126 A 44. § (1) bekezdés k) pontját a 2009: XXXIX. törvény 30. § (1) bekezdése iktatta be. 
127 A 44. § (1) bekezdés l) pontját a 2009: XXXIX. törvény 30. § (1) bekezdése iktatta be. 
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128 A 44. § (1) bekezdés m) pontját a 2013: LXXXIV. törvény 52. § (3) bekezdése iktatta be. 
129 A 44. § (2) bekezdése a 2009: XXXIX. törvény 30. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. 
130 A 44. § (3) bekezdését a 2015: XCVIII. törvény 26. § (1) bekezdés d) pontja hatályon kívül helyezte. 
131 A 44. § (4) bekezdését a 2013: LXXXIV. törvény 52. § (4) bekezdése iktatta be. 
132 A 45. §-t a 2009: XXXIX. törvény 44. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte, újonnan a 2015: XCVIII. törvény 18. §-a iktatta 

be. 
133 A 46. § (1) bekezdése a 2009: XXXIX. törvény 31. §-ával megállapított szöveg. 
134 A 47. § (1) bekezdését a 2009: XXXIX. törvény 44. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte. 
135 A 47. § (2) bekezdése a 2009: XXXIX. törvény 32. §-ával megállapított szöveg. 
136 A 47/A. §-t a 2012: CVIII. törvény 12. §-a iktatta be. 
137 A 48. § a 2009: XXXIX. törvény 33. §-ával megállapított szöveg. 
138 A 48. § (1) bekezdés b) pontja a 2015: XCVIII. törvény 19. §-ával megállapított szöveg. 
139 A 48. § (3) bekezdése a 2012: CVIII. törvény 13. §-ával megállapított szöveg. 
140 A 49–50. §-t a 2009: XXXIX. törvény 44. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte. 
141 Az 51. § (1) bekezdése a 2009: XXXIX. törvény 34. §-ával megállapított szöveg. 
142 Az 51. § (2) bekezdése a 2015: XCVIII. törvény 20. §-ával megállapított szöveg. 
143 Az 51. § (4) bekezdése a 2011: CLXVI. törvény 20. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. 
144 Az 51/A. §-t megelőző alcímet a 2009: XXXIX. törvény 35. §-a iktatta be. 
145 Az 51/A. §-t a 2009: XXXIX. törvény 35. §-a iktatta be. 
146 Az 51/A. § (1) bekezdése a 2015: XCVIII. törvény 21. §-ával megállapított, a 2016: CXXIX. törvény 9. § b) pontja szerint 

módosított szöveg. 
147 Az 51/A. § (3) bekezdése a 2011: CLXVI. törvény 20. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. 
148 Az 51/A. § (4) bekezdése a 2016: CXXIX. törvény 9. § c) pontja szerint módosított szöveg. 
149 Az 51/A. § (5) bekezdése a 2011: CLXVI. törvény 84. § 34. pontja hatályon kívül helyezte. 
150 A VII. Fejezet címe a 2009: XXXIX. törvény 36. §-ával megállapított szöveg. 
151 Az 53–55. §-t a 2009: XXXIX. törvény 44. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte. 
152 Az 56. §-t és az azt megelőző alcímet a 2012: CVIII. törvény 18. § (1) bekezdés i) pontja hatályon kívül helyezte. 
153 Az 57. § (1) bekezdése a 2009: XXXIX. törvény 38. §-ával megállapított szöveg. 
154 Lásd a 97/2009. (VII. 30.) FVM rendeletet. 
155 Az 57. § (1) bekezdés b) pontja a 2015: XCVIII. törvény 25. § g) pontja szerint módosított szöveg.  
156 Lásd a 142/2008. (X. 31.) FVM rendeletet, a 174/2008. (XII. 31.) FVM rendeletet, a 127/2009. (IX. 29.) FVM rendeletet.  
157 Az 57. § (1) bekezdés c) pontja a 2012: CVIII. törvény 15. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.  
158 Lásd az 56/2014. (IV. 30.) VM rendeletet. 
159 Az 57. § (1) bekezdés d) pontja a 2016: CXXIX. törvény 8. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. 
160 Lásd a 100/2008. (VIII. 6.) FVM rendeletet, a 161/2008. (XII. 18.) FVM rendeletet, a 38/2013. (V. 24.) VM rendeletet, a 

81/2015. (XII. 16.) FM rendeletet, a 9/2017. (III. 6.) FM rendeletet. 
161 Lásd a 99/2004. (VI. 3.) FVM rendeletet, a 120/2008. (IX. 11.) FVM rendeletet, a 127/2009. (IX. 29.) FVM rendeletet, a 

9/2010. (II. 4.) FVM rendeletet, az 56/2014. (IV. 30.) VM rendeletet. 
162 Lásd a 123/2008. (IX. 16.) FVM rendeletet. 
163 Az 57. § (1) bekezdés g) pontja a 2012: CVIII. törvény 15. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. 
164 Lásd az 56/2014. (IV. 30.) VM rendeletet. 
165 Lásd a 127/2009. (IX. 29.) FVM rendeletet. 
166 Lásd a 102/2009. (VIII. 5.) FVM rendeletet, a 103/2009. (VIII. 5.) FVM rendeletet, a 127/2009. (IX. 29.) FVM rendeletet. 
167 Az 57. § (1) bekezdés j) pontját a 2013: LVIII. törvény 14. §-a hatályon kívül helyezte, újonnan a 2015: XCVIII. törvény 22. 

§ (2) bekezdése iktatta be. 
168 Lásd a 81/2015. (XII. 16.) FM rendeletet, a 9/2017. (III. 6.) FM rendeletet. 
169 Lásd a 101/2004. (VI. 3.) FVM rendeletet, a 25/2010. (III. 19.) FVM rendeletet, a 9/2017. (III. 6.) FM rendeletet.  
170 Az 57. § (1) bekezdés l) pontját a 2012: XVIII. törvény 46. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte azzal, hogy a 2011. 

november 30. után forgalomba hozott bor vonatkozásában a bor forgalombahozatali járulékot már nem kell megfizetni. E módosító 

rendelet 46. § (4) bekezdése alapján a 2011. november 30. után forgalomba hozott bor után megfizetett bor forgalombahozatali 

járulék visszaigényelhető. A visszaigénylési kérelmet a borászati hatóság részére legkésőbb 2012. november 30-ig kell megküldeni 

a befizetett forgalombahozatali járulék összegét és teljesítését megalapozó dokumentumok másolatának csatolásával. A 

visszaigényelt forgalombahozatali járulék visszafizetéséről a vidékfejlesztési miniszter haladéktalanul intézkedik. 
171 Az 57. § (1) bekezdés m) pontja a 2011: CCI. törvény 251. § a) pontja szerint módosított szöveg. 
172 Lásd a 127/2009. (IX. 29.) FVM rendeletet. 
173 Az 57. § (1) bekezdés n) pontját a 2012: CVIII. törvény 18. § (1) bekezdés j) pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 2016: 

CXXIX. törvény 8. § (2) bekezdése iktatta be. 
174 Az 57. § (2) bekezdése a 2012: CVIII. törvény 15. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. 
175 Az 57. § (2) bekezdés c) pontját a 2016: CXXIX. törvény 8. § (3) bekezdése iktatta be. 
176 Az 57. § (3) bekezdését a 2006: CIX. törvény 25. § (5) bekezdése iktatta be. 
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177 Lásd a 327/2010. (XII. 27.) Korm. rendeletet, a 328/2010. (XII. 27.) Korm. rendeletet, a 22/2012. (II. 29.) Korm. rendeletet. 
178 Az 58. § (1) bekezdése a 2011: CCI. törvény 251. § c) pontja szerint módosított szöveg. 
179 Az 58. § (3) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 667. pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 2013: CCL. törvény 

70. §-a iktatta be. 
180 Az 58. § (4) bekezdése a 2015: XCVIII. törvény 23. §-ával megállapított szöveg. 
181 Az 58. § (5) bekezdését a 2012: CVIII. törvény 18. § (1) bekezdés k) pontja hatályon kívül helyezte. 
182 Az 59. §-t a 2015: XCVIII. törvény 24. §-a iktatta be. 
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2008. évi XLVI. törvény 

Hatályos: 2017.06.16 - 2017.09.30 

2008. évi XLVI. 

törvény 

az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről1 

Az Országgyűlés felismerve, hogy az emberek biztonságos élelmiszerrel történő ellátásához a teljes élelmiszerlánc egységes és 

folyamatos hatósági felügyelete szükséges, az Európai Unió szabályozásával összhangban a következő törvényt alkotja: 

I. Fejezet 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

A törvény célja 

1. § A törvény célja az élelmiszerlánc szereplőire vonatkozó követelmények megfogalmazásával és egységes hatósági 

felügyeletének megteremtésével 

a) a végső fogyasztók egészségének, a fogyasztók és az élelmiszer-vállalkozások érdekeinek védelme, valamint a biztonságos, 

illetve a megfelelő minőségű élelmiszer előállításához, továbbá az élelmiszerek nemzetközi kereskedelméhez szükséges garanciák 

biztosítása; 

b) az élelmiszerláncban a lehetséges kockázati tényezők számának csökkentése érdekében – figyelemmel a lakosság egészséges 

és biztonságos élelmiszerrel való ellátására – a helyi, illetve regionális kistermelői élelmiszer- előállítás és értékesítés elősegítése; 

c) az állatok egészségének megőrzése, az emberek egészségét is veszélyeztető, valamint nagy gazdasági kárt okozó járványos 

állatbetegségek megelőzésének és leküzdésének biztosítása, az élő állatok és állati eredetű termékek nemzetközi kereskedelmének 

biztosításához szükséges garanciák elérése, továbbá az állatgyógyászati termékek biztonságos előállításának, kereskedelmének, 

felhasználásának biztosítása; 

d) a növények, növényi termékek megóvása a károsító szervezetektől, valamint a növényvédelemmel kapcsolatos veszélyek 

megelőzése, illetve elhárítása az ember és az állat egészségét, a környezet és a természet védelmét szolgáló intézkedések 

elsőbbségének biztosításával, valamint a növényvédelemmel összefüggő biztonsági szabályok betartásával; 

e)2 az emberi fogyasztásra kerülő, valamint az élelmiszerek alapanyagául szolgáló, továbbá a takarmányozásra szánt növények 

szennyezésektől mentes mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvény szerinti mező- és erdőgazdasági hasznosítású 

földön (a továbbiakban: föld) történő termesztésének elérése; 

f) az állatok, közvetve az ember egészségét nem veszélyeztető, biztonságos és megfelelő minőségű takarmány felhasználása révén 

a takarmányfelhasználók érdekeinek, a végső fogyasztók biztonságának védelme, a környezetvédelmi szempontok érvényre 

jutásának elősegítése; 

g)3 haszonállatok tenyésztése során egészséges utódállomány létrehozásának biztosítása. 

A törvény hatálya és alkalmazási köre 

2. § (1)4 E törvény hatálya kiterjed mindazon természetes személyre, jogi személyre és jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezetre, aki (amely) az élelmiszerlánc szereplője. 

(2) A törvény alkalmazási köre kiterjed 

a)5 az élelmiszer – beleértve a borászati terméket, az ízesített bort, ízesített boralapú italokat és az ízesített boralapú koktélokat, a 

pálinkát és a törkölypálinkát – termelésére, előállítására, szállítására, tárolására és forgalomba hozatalára; 

b) a vadon élő növény begyűjtésére, a kifogott hal és az elejtett vad szállítására és felhasználására; 

c)6 az élelmiszerrel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyag, tárgy, eszköz és gép előállítására, higiéniai alkalmasságának, 

megfelelőségének ellenőrzésére és forgalomba hozatalára; 

d) az élelmiszer-, takarmány és élőállat-szállító járművekre, azok fertőtlenítésére; 

e)7 az állat tartására, tenyésztésére, forgalomba hozatalára, szállítására, levágására, leölésére, gyógykezelésére, egészségi 

állapotának vizsgálatára, valamint az állatszaporítási létesítmények és technológiák higiéniai körülményeire; 

f)8 az engedélyköteles termék, EK-műtrágya, állatgyógyászati termék, külön jogszabály szerint bejelentési kötelezettség mellett 

forgalomba hozható élelmiszer importálására, előállítására, kiszerelésére, forgalomba hozatalára, raktározására, tárolására, 

szállítására, felhasználására, valamint az ezekkel összefüggésben történő szaktanácsadásra; 

g) az élő állat, növény, ezek szaporítóanyagának, állati vagy növényi terméknek, takarmánynak az ország területére történő 

behozatalára, az ország területéről történő kivitelére, valamint az ország területén – a leszállás nélküli légi forgalom kivételével – 

történő átvitelére; 

h)9 a föld, vagy olyan dolog (eszköz, berendezés) birtoklására, használatára, amelyben növény fenntartható, továbbá az ezeken 

történő növénytermesztésre, növény, növényi termék hasznosítására (beleértve a legeltetést is), feldolgozására, forgalomba 

hozatalára, tárolására, szállítására és felhasználására; 
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i) a növényi, valamint állati eredetű melléktermék birtoklására, gyűjtésére, tárolására, ártalmatlanítására, szállítására, kezelésére 

és forgalomba hozatalára; 

j) a laboratóriumok tevékenységére, valamint az állatbetegségeket, illetve az élelmiszer-fertőzéseket okozó kórokozókkal 

folytatott egyes tevékenységekre; 

k) a növényvédelmi gép, növényvédő szer kijuttatására szolgáló szóróberendezés (a továbbiakban együtt: növényvédelmi gép) 

forgalomba hozatalára és üzemeltetésére; 

l) az állatok etetésére szánt takarmány előállítására, tárolására, szállítására, forgalomba hozatalára, felhasználására; 

m) az élelmiszerlánc-eseményekkel összefüggő tájékoztatásra. 

(3)10 Nem terjed ki a törvény alkalmazási köre az élelmiszerek magánfogyasztásra történő előállítására, valamint – 

takarmányhigiéniai szempontból – a takarmányhigiénia követelményeinek meghatározásáról szóló, az Európai Parlament és a 

Tanács 2005. január 12-i 183/2005/EK rendelete 2. cikke (2) bekezdésének a)–d) pontjában szabályozott tevékenységekre. 

Értelmező rendelkezések 

3. § E törvény alkalmazásában a mellékletben szereplő kifejezések alatt az ott meghatározott fogalmakat kell érteni. 

Az élelmiszerlánc hatósági felügyelete 

4. § Az élelmiszerlánc hatósági felügyelete kiterjed 

a)11 a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és 

átmeneti szabályokról szóló törvényben, valamint a termőföld védelméről szóló törvényben nem szabályozott, élelmiszer-

biztonsággal összefüggő tevékenységekre; 

b)12 az engedélyköteles termékek, EK-műtrágyák gyártására, kiszerelésére, szállítására, forgalomba hozatalára, tárolására és 

felhasználására; 

c) a növények termesztésére, a növények, növényi termékek és egyéb anyagok hasznosítására, feldolgozására, tárolására, 

szállítására és forgalomba hozatalára; 

d) a növényvédelmi gépek forgalomba hozatalára és működtetésére; 

e) a zöldség és gyümölcs termesztésére, tárolására és forgalomba hozatalára; 

f) a takarmányok előállítására, tárolására, szállítására, forgalomba hozatalára és felhasználására; 

g)13 az állatok tartásának, szaporításának, tenyésztésének, szállításának és forgalomba hozatalának állat-egészségügyi 

vonatkozásaira, valamint az állatok egységes azonosítási és nyilvántartási rendszerére, 

h) az állatok állat-egészségügyi ellátására és felügyeletére; 

i) az élelmiszer-termelés, -előállítás, -feldolgozás, -tárolás, -szállítás és -forgalomba hozatal minden szakaszára; 

j) az állatgyógyászati termékek előállítására, kereskedelmére, és felhasználására; 

k) a növényi és állati eredetű melléktermékek gyűjtésére, kezelésére, tárolására, szállítására, forgalomba hozatalára, 

felhasználására; 

l)14 az ökológiai gazdálkodással és integrált gazdálkodással kapcsolatos felügyeleti feladatok ellátására; 

m)15 a géntechnológiával módosított szervezetek előállítására és forgalomba hozatalára, valamint a géntechnológiával módosított 

összetevőt tartalmazó termékek ellenőrzésére; 

n)16 az élelmiszerrel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyag, tárgy, eszköz és gép előállítására és forgalomba hozatalára; 

o)17 az élelmiszerláncban felhasználásra szánt takarító- és fertőtlenítőszerek előállítására, forgalmazására, felhasználására; 

p)18 az élelmiszerláncra kiterjedő vizsgálatokat végző laboratóriumokra; 

q)19 az e törvény hatálya alá tartozó termék előállítására, forgalmazására vonatkozó ellenőrzési és felügyeleti feladatok ellátására; 

r)20 az e törvény hatálya alá tartozó termékkel kapcsolatos tanúsítványokra vonatkozó ellenőrzési és felügyeleti feladatok 

ellátására; 

s)21 az e törvény hatálya alá tartozó termékekkel kapcsolatos tájékoztatási szabályok feltüntetésére. 

Alapvető rendelkezések 

5. § (1)22 Élelmiszerként, illetve takarmányozási célra használt növény termesztése nem folytatható az e törvény végrehajtására 

kiadott jogszabály szerinti szennyezettségi határértéket meghaladó koncentrációban toxikus anyagot tartalmazó talajon és 

termesztőközegben. 

(2) Az integrált növényvédelem gyakorlatának betartása, az ember és az állat egészségének, valamint a környezet és a természet 

védelmének szigorú figyelembevétele és a technológiai előírások betartása mellett a növényvédelmi tevékenység célja 

a) a növények egészségének és a növényi termékek minőségének megőrzése 

aa) megelőző intézkedésekkel, 

ab) a károsítók behurcolásának vagy elterjedésének megakadályozásával, 

ac) a károsítók elleni hatékony védekezéssel; 

b) az olyan veszélyek elhárítása, amelyek a növényvédő szerek alkalmazása, tárolása és az azokkal való egyéb tevékenység miatt 

léphetnek fel; 
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c) a növények, illetve a növényi eredetű élelmiszer közvetlenül emberi fogyasztásra, illetve élelmiszer-előállításra alkalmassá 

tétele. 

(3) A növényvédelmi tevékenységet a károsítóra célzottan, térben és időben okszerű módon és eszközzel kell végezni. Ennek 

során tilos a gazdasági növényekre veszélyt nem jelentő szervezetek pusztítása, életterük rombolása, elterjedésük növényvédelmi 

eszközökkel való akadályozása. A növényvédelmi szempontból hasznos élő szervezetek (beleértve a méheket is) minden fejlődési 

alakját védeni kell. 

(4) Tilos forgalomba hozni olyan növényt, növényi terméket, amely a megengedett határértéknél magasabb növényvédőszer-

maradékot vagy toxikus vegyi anyagot tartalmaz. 

(5) Növények termesztése során növénytáplálási, illetve talajvédelmi céllal csak az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban 

meghatározott mértéket meg nem haladó szennyezőanyag-tartalmú termésnövelő anyag használható fel. 

(6)23 Engedélyköteles terméket Magyarországon csak az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv által kiadott engedély alapján, e törvény 

végrehajtására kiadott jogszabály szerint lehet forgalomba hozni és felhasználni. 

(7)24 

6. § (1)25 Állatot tartani csak jogszabályban előírtaknak megfelelő helyen és módon szabad. Az állati eredetű élelmiszer előállítása 

céljából az állattartáshoz olyan, jogszabály szerinti állattartó helyet kell létesíteni, továbbá olyan állattenyésztési és állattartási 

technológiát kell alkalmazni, amely lehetővé teszi az állatok egészségének megóvását, valamint azt, hogy az így nyert állati eredetű 

élelmiszer emberi fogyasztásra, illetve élelmiszer- előállításra alkalmas legyen. 

(2) Az állatok tartása nem veszélyeztetheti az emberek és állatok egészségét, jólétét, nem károsíthatja a környezetet. 

(3) Az állat itatására csak az állat és közvetve az ember egészségét nem veszélyeztető minőségű vizet szabad felhasználni. 

(4) E törvény végrehajtására kiadott jogszabályban, valamint az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusaiban foglalt 

kivételekkel tilos az állat tartása során – különösen az állat szaporodási vagy termelési eredményeinek növelésére – hormontartalmú, 

-hatású vagy más olyan anyagot felhasználni, amely az ember vagy az állat egészségére káros. 

(5) Állat tartását csak állat-egészségügyi, közegészségügyi, állatjóléti, környezetvédelmi, illetve természetvédelmi indokkal lehet 

korlátozni. 

(6)26 Mezőgazdasági haszonállat tartása önkormányzati rendeletben nem korlátozható. 

7. § A takarmány előállítása, forgalomba hozatala és felhasználása során a takarmány 

a) az állat termelőképességét károsan nem befolyásolhatja, közvetlenül az állat vagy közvetve az ember egészségét nem 

veszélyeztetheti, illetve károsíthatja; 

b) e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott tiltott anyagot, illetve e törvény végrehajtására kiadott 

jogszabályban meghatározott mennyiségnél nagyobb mértékben nemkívánatos anyagot nem tartalmazhat; 

c) minőségét, illetve az állat termelőképességét károsan befolyásoló, valamint a takarmány nem megfelelő minőségét elfedő 

technológia vagy anyag nem alkalmazható. 

8. § (1) Élelmiszer-vállalkozás csak olyan helyen és módon létesíthető, amely esetében biztosított, hogy az élelmiszer az 

élelmiszer-biztonsági és élelmiszer-minőségi előírásoknak, valamint a környezet és az állatok védelmére vonatkozó külön 

jogszabályok szerinti követelményeknek megfelel. Az élelmiszer-vállalkozás működéséhez az e törvény végrehajtására kiadott 

jogszabály szerinti élelmiszer-ipari szakképesítés megléte szükséges. 

(2) Hatósági eljárás során az élelmiszernek az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban, valamint az Európai Unió 

közvetlenül alkalmazandó jogi aktusaiban foglaltak szerinti emberi fogyasztásra való alkalmasságára vonatkozó hatósági döntést 

csak az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv hozhat. 

8/A. §27 (1) Vadon termett gombát étkezési céllal forgalomba hozni vagy feldolgozni csak az e törvény végrehajtására kiadott 

jogszabályban foglaltak szerinti gombaszakellenőri minősítést követően lehet. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti gombaszakellenőri tevékenységet üzletszerű gazdasági tevékenység keretében az a személy 

végezheti, aki rendelkezik az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott képesítéssel és megfelel az ott 

meghatározott egyéb feltételeknek. 

(3) Aki az (1) bekezdés szerinti gombaszakellenőri tevékenységet kíván folytatni, köteles az erre irányuló szándékát az 

élelmiszerlánc-felügyeleti szervnek bejelenteni. A bejelentésben meg kell jelölni a bejelentő természetes személyazonosító adatait. 

(4)28 A gomba-szakellenőr jogosult lefoglalni 

a) a mérgező, valamint emberi fogyasztásra alkalmatlan gombát, 

b) a mérgező, valamint emberi fogyasztásra alkalmatlan gombától egyértelműen nem elkülöníthető gombatételt, 

valamint intézkedni annak megsemmisítéséről. 

8/B. §29 (1)30 Ionizáló energiával kezelt élelmiszert Magyarország területén első alkalommal forgalomba hozni az élelmiszerlánc-

felügyeleti szerv engedélyével lehet. 

(2) Az (1) bekezdést nem kell alkalmazni az Európai Unió valamely tagállamában (a továbbiakban: tagállam) vagy az Európai 

Gazdasági térség valamely szerződő államában jogszerűen forgalomba hozott termékre. 

(3) Élelmiszernek ionizáló energiával történő kezelését az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv engedélyével rendelkező élelmiszer-

vállalkozás végezheti. 

9. § Élő állatot, növényt vagy ezek szaporítóanyagát, állati eredetű vagy növényi terméket harmadik országból az ország területére 

behozni, onnan kiszállítani – az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban, valamint az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó 

jogi aktusaiban meghatározott feltételekkel és kivételekkel – csak állat-egészségügyi, illetve növény-egészségügyi határállomáson 

keresztül lehet. 

Tájékoztatási szabályok 
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10. § (1) Az élelmiszer csak akkor hozható forgalomba, ha jelölése magyar nyelven, közérthetően, egyértelműen, jól olvashatóan 

tartalmazza az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályokban, valamint az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi 

aktusaiban meghatározott információkat az ott meghatározottak szerint (a továbbiakban: élelmiszer-jelölési előírások). 

(2)–(4)31 

(5)32 Az 1169/2011/EU rendelet 7. cikk (1), (3) és (4) bekezdése a fogyasztóvédelemről szóló törvény alkalmazásában 

fogyasztóvédelmi rendelkezésnek minősül. 

10/A. §33 Az ökológiai termelésre utaló kifejezéssel csak olyan élelmiszer vagy takarmány hozható forgalomba, amely 

rendelkezik a termelési módszereknek az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek címkézéséről és a 2092/91/EGK rendelet  

hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. június 28-i 834/2007/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban: Öko EK rendelet) szerinti 

tanúsítvánnyal, és megfelel az e törvényben, az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban, valamint az Európai Unió 

közvetlenül alkalmazandó jogi aktusaiban meghatározott feltételeknek. 

11. § Takarmány csak akkor hozható forgalomba, ha csomagolóeszközén, címkéjén, illetve ömlesztve vagy tartályban való 

szállítás esetén a kísérő okmányon, jól láthatóan, olvashatóan és eltávolíthatatlanul – a Magyarországon forgalomba hozatalra kerülő 

takarmányok esetén magyar nyelven is – feltüntetésre kerülnek az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott 

információk az ott meghatározottak szerint (a továbbiakban: takarmányjelölési előírások). 

12. § (1)34 Engedélyköteles termék csak akkor hozható forgalomba, ha a terméken, annak csomagolásán vagy a termékhez egyéb 

módon, attól elválaszthatatlanul rögzített csomagolóeszközön magyar nyelven feltüntetésre kerülnek az e törvény végrehajtására 

kiadott jogszabályban meghatározott információk az ott meghatározottak szerint. Ömlesztett áru esetében fenti adatokat az áruval 

együtt mozgó, a beazonosítást lehetővé tevő kísérőokmánynak kell tartalmaznia. 

(2) A növényvédő szer (1) bekezdés szerinti jelölése nem tartalmazhat olyan kifejezést vagy megjelölést, amely a termék 

veszélyességének nem megfelelő értékelését eredményezheti, így különösen nem utalhat a termék ártalmatlanságára vagy 

veszélytelenségére. 

A reklámozásra vonatkozó különös szabályok 

13. § (1) A növényvédő szer reklámjának tartalmaznia kell a reklámozott termék emberi egészségre vagy a környezetre gyakorolt 

veszélyének egyértelmű megjelölését. Mérsékelt környezeti veszélyességre kizárólag az ökológiai termesztésben engedélyezett 

vagy az integrált, környezetkímélő növényvédelemben alkalmazhatónak besorolt készítmény vonatkozásában lehet utalni. 

(2)35 Az engedélyköteles termék reklámjának összhangban kell lennie az engedély tartalmával. 

Forgalomba hozatali és felelősségi rendelkezések 

14. § (1) A takarmány biztonságosságáért és minőségéért a takarmány előállítója, nem hazai előállítású takarmány esetében pedig 

az első magyarországi forgalomba hozó – az etethetőségi, illetve a minőségmegőrzési időtartam lejártáig – felelős. 

(2) Az élelmiszer biztonságosságáért és minőségéért az élelmiszer előállítója, nem hazai előállítású élelmiszer esetében pedig az 

első magyarországi forgalomba hozó – a fogyaszthatósági, illetve a minőségmegőrzési időtartam lejártáig – felelős. 

(2a)36 Az (1) és (2) bekezdés alá nem tartozó termék biztonságosságáért és minőségéért a termék előállítója, nem hazai előállítású 

termék esetében pedig az első magyarországi forgalomba hozó a felelős. 

(3)37 Az (1)–(2a) bekezdés nem alkalmazható, ha a hibát az előállító által javasolt tárolási és raktározási feltételek be nem 

tartásával más okozta. 

(4)38 Az élelmiszer-, illetve a takarmány-vállalkozás felelős a takarmány, illetve az élelmiszer biztonságosságáért és minőségéért, 

valamint jelöléséért, amennyiben a forgalomba hozatalt kizáró vagy jelölési hibát ő okozta, vagy az általa is felismerhető lett volna. 

A hibáért a magyarországi első forgalomba hozó akkor is felelős, ha azt nem ő okozta, amennyiben a forgalomba hozatalt kizáró 

vagy jelölési hiba a magyarországi első forgalomba hozatalt megelőzően keletkezett. 

(5) Az élelmiszer, illetve a takarmány e törvényben, az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban, vagy az Európai Unió 

közvetlenül alkalmazandó vonatkozó jogi aktusában előírt, az élelmiszerbiztonsági, élelmiszerminőségi, takarmánybiztonsági, 

illetve takarmányminőségi előírásoknak való megfelelését igazoló okiratok hiánya esetén vélelmezni kell, hogy a forgalmazó a 

forgalomba hozatalt kizáró hibát felismerhette. 

(6)39 

(7) A 11. § rendelkezéseinek betartásáért felelős a takarmány előállító vagy az a takarmány-vállalkozás, amelynek neve a jelölésen 

kötelezően feltüntetendő adatok között szerepel, illetve a takarmány valamennyi forgalmazója. 

(8) A 12. § rendelkezéseinek betartásáért az első magyarországi forgalomba hozó felelős. 

(9) A 13. § rendelkezéseinek betartásáért a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 

törvényben meghatározott reklámozó felel. 

(10)40 A törvény hatálya alá tartozó termék forgalmazását, szállítását vagy raktározását végző személy felelős a termék 

biztonságosságáért és minőségéért, amennyiben a felelős személye az (1)–(9) bekezdésben meghatározottak szerint nem állapítható 

meg. 

(11)41 A 14/A. § (2) és (4) bekezdésében meghatározott termék forgalomba hozataláért az előállító, nem hazai előállítású termék 

esetében az első magyarországi forgalomba hozó felelős. 

14/A. §42 (1) A hamisított termék előállítása és forgalomba hozatala tilos. 

(2)43 Hamisított terméknek minősül az a termék, 

a) amelynek minőségmegőrzési, fogyaszthatósági, illetve felhasználhatósági idejét jogellenesen meghosszabbították, 
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b) amelyet nem megengedett összetevő felhasználásával állítottak elő, 

c) amelynek átcímkézése vagy átcsomagolása jogsértő módon történt, 

d) amelyet emberi fogyasztásra nem alkalmas anyagokból vagy termékekből állítottak elő emberi fogyasztás céljára, 

e) amelynek emberi fogyasztásra való alkalmatlanságát elfedik, 

f) amelynek rendeltetésszerű használatát elfedik, 

g) amelyet lényeges külső tulajdonságának jogellenes megváltoztatásával állítottak elő, 

h) amelyet az előállításra kizárólagosan jogosult hozzájárulása nélkül állítottak elő, vagy 

i) amelyet lényeges tulajdonságára vonatkozó félrevezető megjelöléssel hoztak forgalomba 

gazdasági előny vagy haszonszerzés céljából. 

(3)44 A hamisított termék előállítása, illetve forgalmazása tekintetében – amennyiben az ügyfél az ellenkezőjét nem bizonyítja – 

vélelmezni kell a gazdasági előnyre vagy haszonszerzésre irányuló célzatot. 

(4)45 Tilos olyan 

a) élelmiszer előállítása, illetve forgalomba hozatala, amelyet a rá vonatkozó előírásokban, engedélyekben vagy a 

gyártmánylapban meghatározott minőségi előírásoknak nem megfelelően állítottak elő, 

b) élelmiszer előállítása, illetve forgalomba hozatala, amelyet részben vagy egészben lejárt minőségmegőrzési, illetve 

fogyaszthatósági idejű anyagokból állítottak elő, 

c) termék előállítása, illetve forgalomba hozatala, amelyet az adott tevékenység vonatkozásában nem engedélyezett, illetve nem 

nyilvántartott módon állítottak elő, illetve hoztak forgalomba. 

15. § (1) Az élelmiszer fogyaszthatósági vagy minőségmegőrzési időtartamának megállapítása az előállító felelőssége. 

(2)46 Lejárt fogyaszthatósági vagy minőségmegőrzési idejű élelmiszer nem hozható forgalomba élelmiszerként. 

(3) A takarmányt külső behatásoktól védetten, olyan módon (csomagolóeszközben, tartályban vagy ömlesztve) lehet forgalomba 

hozni, hogy az biztosítsa a takarmány állat-egészségügyi szempontból biztonságos felhasználhatóságát és a takarmány minőségének 

megóvását. 

(4) Az etethetőségi, felhasználhatósági vagy minőségmegőrzési idő lejárta után a takarmány az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv 

engedélyével hozható forgalomba. 

(5)47 A felhasználhatósági idő lejárta után a növényvédő szer az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv e törvény végrehajtására kiadott 

jogszabályban meghatározott eljárása szerint hozható forgalomba. 

(6) Növényvédő szer csak az ember egészségét, valamint a környezet veszélyeztetését kizáró biztonságos csomagolásban hozható 

forgalomba. 

II. Fejezet 

AZ ÉLELMISZERLÁNC SZEREPLŐINEK JOGAI  

ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

A nyomon követhetőség rendszere 

16. § (1) Az élelmiszer-előállítás folyamatának nyomon követhetősége és – a szükséges esetekben – az élelmiszer forgalomból 

történő visszahívhatósága érdekében az élelmiszerlánc valamennyi szereplőjének az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban, 

valamint az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusaiban meghatározott nyomon követhetőségi eljárást kell létrehoznia, 

és ahhoz kapcsolódóan naprakész dokumentációs rendszert kell működtetnie az élelmiszerek, a takarmányok, az 

élelmiszertermelésre szánt állatok, valamint az élelmiszerbe vagy takarmányba bekerülő vagy vélhetően bekerülő egyéb anyagok 

tekintetében. 

(2)48 Az élelmiszerlánc valamennyi szereplője köteles az (1) bekezdés szerinti dokumentációs rendszer adatait felhívásra 

haladéktalanul az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv rendelkezésére bocsátani a járványügyet, az élelmiszer-biztonságot és azzal 

összefüggésben az állatvédelmet közvetlenül vagy közvetve befolyásoló veszélyelemzés és a nyomon követés biztosítása érdekében. 

(2a)49 Amennyiben az élelmiszer eredete kétséget kizáró módon nem állapítható meg, a nyomon-követhetőségre vonatkozó 

előírások megsértése az emberi életet és egészséget veszélyeztető helyzetnek minősül. 

(3)50 Az állatgyógyászati készítmény forgalomba hozója az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott 

tartalmú nyilvántartást köteles vezetni, amely az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény 

hatálya alá tartozó adatkörben tartalmazza az állatgyógyászati készítmény beszállítójának és vevőjének nevét és címét. 

A termelő, a földhasználó, a növényorvos és az engedélyköteles termék engedélye jogosultjának kötelezettségei51 

17. § (1) A termelő, illetve a földhasználó köteles 

a) a zárlati és a vizsgálatköteles nem zárlati károsítókat elpusztítani, azok behurcolását, meghonosodását, terjedését 

megakadályozni; 

b) a zárlati károsítók okozta fertőzést vagy annak gyanúját haladéktalanul az élelmiszerlánc-felügyeleti szervnek bejelenteni; 

c)52 az a) pont alá nem tartozó egyéb károsítók ellen védekezni, ha azok más, különösen a szomszédos termelők növénytermelési, 

növényvédelmi biztonságát vagy az emberi egészséget bármely módon veszélyeztetik, valamint figyelembe venni az integrált 

gazdálkodás alapelveit, továbbá a környezet és a természet védelmét. 

(2) A termelő, illetve a földhasználó köteles 
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a) az e törvény végrehajtására kiadott jogszabály szerinti nyilvántartásba vételi, valamint a tevékenységével összefüggő 

nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségeinek eleget tenni; 

b) az állami és közérdekű védekezéssel megbízott személyek munkavégzését tűrni és elősegíteni. 

(3) A termelő, illetve a földhasználó tevékenysége során köteles 

a) az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban számára előírt, a méhek védelmére vonatkozó előírásokat betartani és ezekkel 

kapcsolatos bejelentési és tájékoztatási kötelezettségének eleget tenni; 

b)53 a földet a talaj szennyezését okozó anyagoktól megóvni, a földhasználat során környezetkímélő tápanyag-gazdálkodást 

folytatni. 

(4) A földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, 

és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani. 

(5)54 A növényvédő szer, valamint a termésnövelő anyag felhasználására és forgalomba hozatalára vonatkozó engedély jogosultja, 

valamint az EK-műtrágya első magyarországi forgalmazója köteles évenként március 1-jéig az előző naptári évre vonatkozóan a 

magyarországi forgalmáról jelentést készíteni és azt elektronikus úton megküldeni az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv részére. A 

jelentésnek tartalmaznia kell a forgalmazott növényvédő szer, termésnövelő anyag, illetve EK-műtrágya tételes megnevezését és 

mennyiségét, a felhasznált csomagolóeszköz mennyiségét és fajtáját. 

(6)55 

(7) Az engedélyezett engedélyköteles termékkel kezelt növényt, növényi terméket élelmezési és takarmányozási célra csak az e 

törvény végrehajtására kiadott jogszabályban előírt élelmezés-egészségügyi várakozási idő lejártát követően szabad betakarítani, 

forgalomba hozni és felhasználni, kivéve, ha az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv az általa végzett vizsgálat alapján igazolta, hogy a 

növény, illetve növényi termék megfelel a forgalomba hozatal követelményeinek. Harmadik országba a vizsgálatköteles szemes 

termények az élelmezés-egészségügyi várakozási idő letelte előtt kivitel céljából feladhatók, amennyiben a célország előírásai azt 

lehetővé teszik. 

(8)56 A termelő az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv megkeresésére elektronikus úton adatot szolgáltat a növényvédő szerek 

felhasználásáról az e törvény végrehajtására kiadott jogszabály szerint. 

17/A. §57 (1) Növényvédelmi szaktanácsadási tevékenységet 

a) növényvédelmi szolgáltatási tevékenységként megbízási, vállalkozási jogviszony keretében, vagy 

b) munkavállalóként, tagként az adott vállalkozás részére 

az e törvény végrehajtására kiadott jogszabály szerint, írásbeli szerződés alapján lehet végezni. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott írásbeli szerződés megkötése alól kivételt képez, ha az (1) bekezdésben meghatározott 

tevékenységet közeli hozzátartozó vagy annak családi gazdasága részére, személyes munkavégzés keretében végzik. 

(3) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti növényvédelmi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés megkötésének tényét, a szerződés 

adattartalmát, a szerződés módosítását és megszűnését, valamint az (1) bekezdés b) pontja szerinti növényvédelmi munka és 

szaktanácsadás végzése esetén a növényorvosra és a szaktanácsadással érintett földterületre vonatkozó adatokat az e törvény 

végrehajtására kiadott jogszabályban foglaltak szerint elektronikus úton be kell jelenteni az élelmiszerlánc-felügyeleti szervnek. 

17/B. §58 (1) A növényvédelmi gépeket a forgalomba hozatalukat megelőzően típusminősítés, a használatuk során időszakos 

műszaki felülvizsgálatnak (a továbbiakban: műszaki felülvizsgálat) kell alávetni, az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban 

foglaltak szerint. 

(2) A növényvédelmi gépek műszaki felülvizsgálatát növényvédelmi szolgáltatási tevékenységre jogosult növényorvosok végzik. 

(3) A műszaki felülvizsgálatra kötelezett növényvédelmi gépekről, valamint a műszaki felülvizsgálatról a Magyar Növényvédő 

Mérnöki és Növényorvosi Kamara nyilvántartást vezet, amelyhez az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv részére folyamatos és 

közvetlen hozzáférést biztosít. 

(4) Amennyiben a műszaki felülvizsgálat eredményével a növényvédelmi gép üzemeltetője nem ért egyet, a műszaki 

felülvizsgálatot követő tizenöt napon belül az élelmiszerlánc-felügyeleti szervhez kifogást terjeszthet elő. Az élelmiszerlánc-

felügyeleti szerv harminc napon belül elvégzi a növényvédelmi gép teljes körű műszeres vizsgálatát. 

A mezőgazdasági gépek kezelésére vonatkozó követelmények59 

17/C. §60 (1) Az e törvény felhatalmazása alapján kiadott rendeletben meghatározott mezőgazdasági gépet az adott mezőgazdasági 

gép vonatkozásában mezőgazdasági gépkezelői jogosítványt (a továbbiakban: gépkezelői jogosítvány) szerzett személy kezelhet. 

(2) A gépkezelői jogosítvány megszerzésének feltétele – az e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott felkészítő 

tanfolyamot követően – a miniszter által kijelölt intézmény által szervezett gépkezelői vizsga letétele vagy az e törvény 

felhatalmazása alapján kiadott rendeletben meghatározott szakmai végzettség megléte. 

Az állattartó és az állatorvos jogai és kötelezettségei 

18. § (1) Az állattartó köteles 

a) állata rendszeres ellátásáról és felügyeletéről gondoskodni; 

b)61 e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban, valamint az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusaiban 

meghatározott fajú és létszámú állat tartása esetén állomány-nyilvántartást vezetni, továbbá e törvény végrehajtására kiadott 

jogszabályban foglaltak szerint az állatok állat-egészségügyi felügyeletét szolgáltató állatorvossal kötött írásbeli szerződéssel 

biztosítani; 
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c)62 az állat állat-egészségügyi felügyeletét ellátó szolgáltató állatorvost a tartott állatok fajáról, létszámáról, az állatok tartási 

helyéről az állattartó tevékenység megkezdésétől számított öt napon belül tájékoztatni; 

d) az egyedi jelölésre kötelezett állatok esetében az egyedi jelölésről az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban, valamint 

az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusaiban meghatározott határidőn belül és módon gondoskodni; 

e) az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott esetekben az állatok tartását, tartási helyét, jelölését és 

mozgatását bejelenteni az élelmiszerlánc-felügyeleti szervnek; 

f)63 állata betegségéről vagy annak gyanújáról haladéktalanul értesíteni az élelmiszerlánc-felügyeleti szervet, illetve a szolgáltató 

állatorvost, a beteg, illetve betegségre gyanús állatát megvizsgáltatni, járványos állatbetegség esetén az élelmiszerlánc-felügyeleti 

szervnek, illetve a szolgáltató állatorvosnak az állat (állomány) kezelésére és a betegség továbbvitelének megakadályozására adott 

utasításait végrehajtani, az elrendelt járványügyi intézkedésben foglalt kötelezettségeket teljesíteni; 

g) állatának az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv által elrendelt vizsgálatát, kezelését, védőoltását, elszállítását, levágatását, illetve 

leölését tűrni, ezen feladatokat ellátó állatorvos részére segédszemélyzetről gondoskodni, és a kárenyhítési kötelezettségének 

megfelelően közreműködni; 

h)64 az állat elhullását vagy kényszervágását az élelmiszerlánc-felügyeleti szervnek, illetve a szolgáltató állatorvosnak – az e 

törvény végrehajtására kiadott jogszabályban foglaltak szerint – bejelenteni, és az állati testet vizsgálatra bemutatni; 

i)65 az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban, valamint az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusaiban 

meghatározottak szerint a levágott állatát az élelmiszerlánc-felügyeleti szervvel, illetve a szolgáltató állatorvossal megvizsgáltatni; 

j) állatának az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott állat-egészségügyi vizsgálata elvégzéséről – 

amennyiben jogszabály másként nem rendeli – saját költségén gondoskodni. 

(2) Az (1) bekezdés f) pontjában meghatározott kötelezettség vonatkozik 

a) az állattenyésztésre, szaporításra, vadászatra, halászatra jogosult személyre, illetve szervezet vezetőjére; továbbá arra, aki 

b) a tulajdonos képviseletében az állattartó telepet (üzemet) vezeti; 

c) az állatot felügyeli; 

d) az állatot gondozza, ápolja, takarmányozza, őrzi; 

e) szállításkor az állatot kíséri. 

(3) Az állat levágása, valamint az állat, az állati eredetű termék vagy az állati eredetű melléktermék szállítása alkalmával az 

állattartó köteles a közreműködő állatorvost a forgalomba hozatalt befolyásoló körülményekről, így különösen az állat egészségi 

állapotáról, gyógykezeléséről, takarmányozásáról megfelelően tájékoztatni, valamint az e törvény végrehajtására kiadott 

jogszabályok, valamint az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusaiban előírt nyilvántartásokat bemutatni. 

(4) Az (1) bekezdés f) és h) pontjában előírt tájékoztatási, illetve bejelentési kötelezettség vonatkozik minden olyan – nem 

állatorvos – személyre, aki állatok gyógykezelésével, vizsgálatával, mesterséges termékenyítéssel, embrióátültetéssel, 

állatszállítással, állatkereskedelemmel, húsvizsgálattal, a levágott, leölt vagy elhullott állatok, illetve a belőlük vagy tőlük származó 

termék értékesítésével, szállításával, feldolgozásával, ártalmatlanná tételével foglalkozik, vagy ezekben közreműködik. 

(5) Az állattartó az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban, valamint az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi 

aktusaiban meghatározott fajú és létszámú állat tartása esetén köteles bejelenteni az állattartó hely meghatározott adatait az 

élelmiszerlánc-felügyeleti szervnek engedélyezés, illetve nyilvántartásba vétel céljából. 

(5a)66 Az állatok jelölésére felhasznált jelölő- és behelyezőeszközök, valamint ENAR-bizonylatok megrendelésével kapcsolatos 

ügyintézést az állattartó elektronikus úton teljesíti az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv felé. 

(6) A méhész köteles a méhállományok tartásának helyét, vándoroltatását nyilvántartásba vétel céljából az e törvény 

végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározottak szerint bejelenteni a letelepedés helye szerint illetékes élelmiszerlánc-

felügyeleti szervnél. 

19. § (1) Az állati eredetű melléktermék – így különösen az elhullott állat tetemének – tulajdonosa saját költségén köteles annak 

elszállításáról, ártalmatlanná tételéről az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban, valamint az Európai Unió közvetlenül 

alkalmazandó jogi aktusaiban előírt módon gondoskodni, az élelmiszerlánc-felügyeleti szervet – annak felhívására – az állati eredetű 

melléktermék ártalmatlanná tételének jogszabályban meghatározott módon történő végrehajtásáról e törvény végrehajtására kiadott 

jogszabályban foglaltak szerint tájékoztatni. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti kötelezettség 

a)67 ha az állati eredetű melléktermék tulajdonosa ismeretlen vagy ismeretlen helyen tartózkodik, az állati eredetű melléktermék 

fellelési helye szerint illetékes települési (fővárosban a kerületi, illetve a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület 

tekintetében a fővárosi) önkormányzatot, 

b)68 közterületen a települési (fővárosban a kerületi, illetve a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület 

tekintetében a fővárosi) önkormányzatot, 

c) közúton a közút kezelőjét 

terheli. 

(3) A (2) bekezdés szerinti esetben a tulajdonos a felmerült költségeket köteles az önkormányzatnak, illetve a közút kezelőjének 

megtéríteni. 

(4) Bejelentési kötelezettség alá tartozó állatbetegség (a továbbiakban: bejelentendő állatbetegség) megelőzése, felderítése és 

felszámolása során keletkezett állati eredetű melléktermék ártalmatlanná tételéről az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv intézkedik. 

20. § (1)69 Az állattartó – e törvény végrehajtására kiadott jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – eldöntheti, hogy az 

állatorvosi szolgáltató tevékenységet mely – arra működési engedéllyel rendelkező – szolgáltató állatorvostól veszi igénybe. 

(2)70 A szolgáltató állatorvos köteles az állattartó részére az állat tartásával, takarmányozásával, egészségi állapotával, a 

megteendő intézkedésekkel, ezek várható anyagi és jogi kihatásával kapcsolatos legjobb tudása szerint felvilágosítást adni. 
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(3)71 A szolgáltató állatorvos köteles tőle elvárható módon elsősegélyt nyújtani, és az állattartót a további állatorvosi szolgáltatás 

igénybevételének lehetőségéről, illetve kötelezettségéről tájékoztatni. 

(3a)72 Ha a szolgáltató állatorvos tevékenysége során rendkívüli élelmiszerlánc-esemény fennállását vagy állat kínzását észleli, 

köteles arról az élelmiszerlánc-felügyeleti szervet értesíteni. 

(4) Az állatorvos az e törvény végrehajtására kiadott jogszabály szerint jogosult a törzskönyvezett, valamint a hatályos Európai, 

illetve a Magyar Gyógyszerkönyvben szereplő készítmények és anyagok rendelésére. 

21. § (1) Az állattartó az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban, valamint az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó 

jogi aktusaiban meghatározott esetekben állata forgalomképességének igazolására köteles az e törvény végrehajtására kiadott 

jogszabályban meghatározott okiratot (marhalevelet) kiállíttatni és érvényesíttetni. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti okirat (marhalevél) kiállítása előtt az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban, valamint az 

Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusaiban előírtak szerint az állatot tartósan meg kell jelölni. 

Az élelmiszer- és takarmány-vállalkozások kötelezettségei 

22. § (1) Az élelmiszer-vállalkozás működése során 

a)73 a külső és a belső környezetnek, az elhelyezésnek, az elrendezésnek, a méreteknek, a berendezéseknek, az eszközöknek, a 

technológiáknak, a termelési és tárolási kapacitásnak, a felhasznált élelmiszer, illetve élelmiszer-összetevők biztonságosságának, 

minőségének, az alkalmazott csomagolóanyagok és fertőtlenítőszerek megfelelőségének, illetve biztonságos alkalmazásának, a 

rovarok és rágcsálók elleni védekezésnek, az alkalmazott személyek egészségének, szakképesítésének, illetve szaktudásának 

alkalmasnak kell lennie az élelmiszer-biztonsági és élelmiszer-minőségi előírások betartásának folyamatos garantálására; 

b) olyan önellenőrzési, minőségbiztosítási, nyomonkövetési, termék-visszahívási rendszereket vagy ilyen rendszerek olyan 

elemeit kell működtetni, amelyekkel biztosítható az élelmiszer biztonságossága, megfelelő minősége, azonosíthatósága és nyomon 

követhetősége; 

c) az üzemelés teljes időtartama alatt jelen kell lennie egy – az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott 

élelmiszer-biztonsági szaktudással rendelkező – azonnali intézkedésre feljogosított, felelős személynek. 

(2) Az élelmiszer-, illetve takarmány-vállalkozás az élelmiszer, illetve a takarmány előállítását, valamint forgalomba hozatalát 

megelőzően az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott részletes, írásos dokumentációt (így különösen 

gyártmánylapot, anyaghányad-nyilvántartást) köteles készíteni és vezetni. 

23. § (1)74 Az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó jogi aktusában meghatározott esetekben, továbbá az e 

törvény végrehajtására kiadott jogszabályban – az emberi vagy állati egészség védelme céljából – előírt esetekben az élelmiszerlánc-

felügyeleti szerv engedélye szükséges az élelmiszer- vagy takarmánylétesítmény működtetéséhez, illetve az élelmiszer- vagy 

takarmányvállalkozási tevékenység folytatásához. 

(2)75 Az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott – az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó – esetekben az 

élelmiszer-, illetve a takarmányvállalkozás köteles az élelmiszer- vagy takarmányvállalkozási tevékenység folytatására irányuló 

szándékát az élelmiszerlánc-felügyeleti szervnek bejelenteni. 

(3)76 Az élelmiszer-, illetve takarmányvállalkozó haladéktalanul köteles bejelenteni az élelmiszerlánc-felügyeleti szervnek, ha 

tudomására jut, hogy az általa előállított vagy forgalomba hozott termék megbetegedést okozott, vagy ennek gyanúja áll fenn, és 

köteles a hatósági vizsgálatokhoz szükséges élelmiszereket, takarmányt, más egyéb anyagokat a vizsgálatig megőrizni, valamint az 

élelmiszerlánc-felügyeleti szervvel a kivizsgálásban együttműködni. 

(4)77 Az az élelmiszer-vállalkozás, amely egy tagállamok közötti kereskedelemből vagy harmadik országból szerez be terméket 

vagy ilyen termék szétosztását végzi, az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározottak szerint az élelmiszerlánc-

felügyeleti szerv felhívására köteles bejelenteni a más tagállamból származó állati eredetű élelmiszerek első betárolási helyre történő 

beszállítás megtörténtét. 

(5)78 Közétkeztetés kizárólag olyan létesítményből végezhető, amelyet az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv az e törvény 

felhatalmazása alapján kiadott rendeletben meghatározottak szerint az élelmiszer-higiéniai, élelmiszer-biztonsági és élelmiszer-

minőségi szempontok értékelése alapján minősített, vagy amelynek minősítésére irányuló eljárás folyamatban van. 

(6)79 Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv az (5) bekezdés szerinti minősítést a közétkeztetést nem végző vendéglátó-ipari 

létesítményekben is lefolytatja az érintettek erre irányuló kérelme esetén. 

(7)80 Az (5) és (6) bekezdés szerinti minősítési eljárásban a függő hatályú döntésben nem kell rendelkezni a kérelmezett jog 

gyakorlásáról. 

A szabad szolgáltatásnyújtás jogával rendelkező szolgáltatóra vonatkozó rendelkezések81 

23/A. §82 (1)83 A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti szabad 

szolgáltatásnyújtás jogával rendelkező szolgáltató az e törvény szerint engedélyköteles vagy bejelentés-köteles tevékenység határon 

átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében történő folytatására irányuló szándékát köteles az élelmiszerlánc-felügyeleti szervnek 

bejelenteni. A bejelentés – a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvényben 

meghatározott adatokon túl – tartalmazza a természetes személy bejelentő természetes személyazonosító adatait. 

(2) Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv az (1) bekezdés szerinti tevékenység folytatására jogosult, az (1) bekezdés szerinti 

bejelentést tevőkről nyilvántartást vezet, amely – a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól 

szóló törvényben meghatározott adatokon túl – tartalmazza a természetes személy bejelentő természetes személyazonosító adatait. 

A nyilvántartásból kizárólag az érintett tevékenység végzésére való jogosultság igazolása céljából szolgáltatható adat. 
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III. Fejezet 

AZ ÉLELMISZERLÁNC-FELÜGYELETI ÁLLAMI FELADATOK ELLÁTÁSÁNAK RENDSZERE 

Az állam felelőssége az élelmiszerlánc-felügyelet terén 

24. § (1) Az állam az élelmiszerlánc felügyeletéért, valamint azzal összefüggő állami feladatok ellátásáért való felelőssége 

körében 

a)84 létrehozza és működteti az élelmiszerlánc-felügyeleti szervet valamint biztosítja függetlenségét; 

b) működteti az élelmiszerek és takarmányok vonatkozásában hatékony gyorsriasztási rendszert; 

c) az e törvény szerinti hatósági intézkedések megalapozása céljából állami laboratóriumokat működtet; 

d) a költségvetési törvényben külön alcímen az állami kártalanítás, az állami, valamint a közérdekű védekezés céljára, továbbá a 

járványügyi intézkedés során keletkezett állati vagy növényi eredetű melléktermékek szállításának és ártalmatlanításának, valamint 

a rendkívüli élelmiszerlánc-esemény elhárítása során a hatóságnál felmerülő költségek fedezetére, továbbá az egyéb jogszabályban 

állami feladatként meghatározott vizsgálatok fedezetére célelőirányzatot biztosít; 

e)85 az élelmiszerlánc-felügyeleti szerven keresztül működteti a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikk (6) 

bekezdése szerinti audit rendszert, továbbá a szakmai minősítési rendszert. 

(2)86 Az állam az (1) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – az éves költségvetési törvényben meghatározott módon – a 

központi költségvetésben biztosítja az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv nemzeti és nemzetközi követelményeknek megfelelő szintű 

működésének fedezetét. 

(3) Az állam az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő feladata ellátásáért való felelőssége körében, különösen a végső 

fogyasztók egészségének és az élelmiszerlánc valamennyi szereplője érdekének védelme, valamint a biztonságos, illetve a megfelelő 

minőségű élelmiszer előállításának és forgalmazásának elősegítése érdekében, az ehhez szükséges ismeretek széles körű 

terjesztésével, tájékoztatások, képzések, oktatás biztosításával járul hozzá a tudatos felhasználói szemlélet kialakításához. 

Az állami feladatok szervezése és irányítása 

25. § (1) Az élelmiszerlánc hatósági felügyeletét e törvény szerint az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv látja el. 

(2)87 

(3)88 Az 1169/2011/EU rendelet 7. cikk (1), (3) és (4) bekezdésében foglalt rendelkezések megsértése esetén az eljárás 

lefolytatására a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvényben (a továbbiakban: Fttv.) 

meghatározott hatóság jogosult az ott meghatározott szabályok szerint azzal, hogy a végső fogyasztó az Fttv. alkalmazásában 

fogyasztónak minősül akkor is, ha nem természetes személy. 

(4)89 Élelmiszer-jelölési előírások megsértésének észlelése esetén az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv, illetve a fogyasztóvédelmi 

hatóság egymást haladéktalanul értesíti az eljárás megindításáról az eljárás tárgyát képező tényállás ismertetésével, melynek során 

az ügy érdemi azonosíthatóságához szükséges adatokat – így különösen az érintett élelmiszer-vállalkozás azonosításához szükséges 

adatokat, az eljárás tárgyát képező termék azonosításához szükséges adatokat, valamint az ellenőrzés helyére és idejére vonatkozó 

adatokat – a másik fél rendelkezésére bocsátja. 

(5) A (4) bekezdésben szabályozott esetben, ha a fogyasztóvédelmi hatóság folytatja le az eljárást, és – a fogyasztókkal szembeni 

tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény rendelkezésének megsértésén túlmenően – észleli e törvény, e 

törvény végrehajtására kiadott jogszabály, valamint az Európai Unió, vonatkozó közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa 

rendelkezésének az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv hatáskörébe tartozó megsértését, erről haladéktalanul értesíti az élelmiszerlánc-

felügyeleti szervet a (4) bekezdésben szereplő adatok egyidejű rendelkezésre bocsátásával. 

26. § (1) Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv tevékenysége magában foglalja 

a) a növény-, talaj- és agrárkörnyezet-védelem élelmiszer-biztonsággal kapcsolatos feladatait, 

b) a zöldség- és gyümölcs-ellenőrzési feladatokat, 

c) a takarmány-ellenőrzési feladatokat, 

d)90 az állat-egészségügyi, állatvédelmi, állattenyésztési, élelmiszerbiztonsági- és élelmiszerminőség-ellenőrzési feladatokat. 

(2)91 

27. § (1) E törvény szerinti élelmiszerlánc-felügyeleti állami feladatokat látnak el 

a) az élelmiszerlánc-felügyeletért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter), 

b) az élelmiszerlánc-felügyelettel kapcsolatos vizsgálatot végző laboratóriumok, 

c)92 

d) az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv, 

e)93 az országos főállatorvos. 

(2)94 Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv egyes állami feladatainak megbízási jogviszony keretében történő elvégzésére 

kormányrendelet feljogosíthatja a szolgáltató állatorvost. 

(3)95 Ha az állami feladatok elvégzésére feljogosított szolgáltató állatorvos, növényorvos, valamint a segédszemélyzet az 

élelmiszerlánc-felügyeleti szerv nevében állami feladatokat lát el, akkor a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló 

törvény szabályainak alkalmazásával jár el, továbbá ezen tevékenységéért az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban 

foglaltak szerint díjazás illeti meg. 
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(4)96 Az állami feladatok elvégzésére feljogosított szolgáltató állatorvos, növényorvos, valamint a segédszemélyzet a 

feladatkörébe tartozó eljárásokért köteles az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban előírt igazgatási szolgáltatási díjat 

beszedni, és a jogszabályban meghatározott befizetési határidőben az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv számlájára befizetni. 

(5)97 A 10/A. § szerinti tanúsítványt és az integrált gazdálkodási tanúsítványt az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv által – az e 

törvény végrehajtására kiadott jogszabály szerint – elismert tanúsító szervezet (a továbbiakban: tanúsító szervezet), vagy tanúsító 

szervezet hiányában az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv adja ki. 

(5a)98 Akinek a tanúsító szervezet döntése jogát vagy jogos érdekét sérti, a tanúsító szervezet döntésével szemben a döntésről való 

tudomásszerzést követő tizenöt napon belül, de legkésőbb az intézkedéstől számított három hónapon belül az élelmiszerlánc-

felügyeleti szervhez kifogást terjeszthet elő. A kifogást az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv tizenöt napon belül bírálja el. 

(5b)99 A tanúsító szervezet a tanúsítási rendszerében részt vevő gazdasági szereplő tanúsító szervezet váltását nem korlátozhatja. 

Semmis a tanúsítási szerződés azon rendelkezése, amely a tanúsítási szerződésnek a tanúsítószervezet-váltása miatti felmondását 

korlátozza vagy kizárja. 

(6)100 Az e törvényben szabályozott tanúsítványra és tanúsító szervezetre, valamint annak elismerésére nem kell alkalmazni a 

megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló törvény101 rendelkezéseit. 

A miniszter feladatai 

28. § A miniszter az élelmiszerlánc-felügyelet területén 

a) ellátja a növényi károsítók előfordulásának, járványos fellépésének leküzdésével kapcsolatos, az e törvény végrehajtására 

kiadott jogszabályban meghatározott feladatokat; 

b) az Európai Unió Bizottságánál kezdeményezi az állat- és növény-egészségügyi határállomások kijelölését; 

c)102 kezdeményezheti rendkívüli élelmiszerlánc-események esetén a térítés ellenében történő közcélú munkavégzés, a 

létesítmény, a szállító-, növényvédő és más eszközök, valamint anyagok igénybevételének, továbbá a rendvédelmi szervek, valamint 

a Nemzeti Adó- és Vámhivatal közreműködésének elrendelését; 

d) nagy nemzetgazdasági kárral fenyegető vagy közegészségügyi szempontból veszélyes állatbetegségek felszámolására állami 

pénzeszközökkel támogatott, az állatállományoknak a betegségtől való mentesítésére országos programot, valamint a betegség 

előfordulásának felmérésére ellenőrző, illetve monitoring-vizsgálati programot rendelhet el; 

e) működteti a FAO/WHO Codex Alimentarius nemzeti rendszerét; 

f) kiadja az élelmiszerkönyvi irányelveket, és gondoskodik a Magyar Élelmiszerkönyv összeállításáról és közzétételéről; 

g) kiadja a takarmánykódex-irányelveket, és gondoskodik a Magyar Takarmánykódex összeállításáról és közzétételéről; 

h) gondoskodik az Állat-egészségügyi és Állatvédelmi Kódex összeállításáról és közzétételéről; 

i) gondoskodik a Növényvédelmi Módszertani Gyűjtemény összeállításáról és közzétételéről; 

j) meghatározza a nemzetközi kötelezettségekkel, valamint az ország agrárgazdaságának céljaival összhangban az élelmiszerlánc-

ellenőrzés feladatait; 

k)103 kinevezi, illetve felmenti a közvetlen irányítása alá tartozó országos főállatorvost és annak helyettesét; 

l)104 az országos főállatorvos útján ellátja az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv szakmai irányítását. 

29. §105 Az országos főállatorvos 

a) előkészíti a nemzeti középtávú élelmiszerlánc-biztonsági stratégiát (a továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági stratégia); 

b) kiadja a 47/A. § szerinti többéves tervet, irányítja annak végrehajtását, továbbá ellátja annak vonatkozásában a koordinációs 

és kapcsolattartói feladatokat; 

c) ellátja az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv operatív irányítását; 

d) szakmai útmutatót adhat ki az élelmiszerlánc egységes felügyeletének elősegítése céljából; 

e) tájékoztatást ad a közvélemény részére az élelmiszerláncot érintő, országos vagy kiemelt jelentőségű ügyekről; 

f) kijelöli a nemzeti referencialaboratóriumokat; 

g)106 elrendeli az Országos Járványvédelmi Központ és a Helyi Járványvédelmi Központ létrehozatalát; 

h)107 elrendeli élelmiszerlánc-esemény esetén válságstáb felállítását; 

i)108 megszervezi és irányítja a Járványügyi Felügyeleti Rendszert; 

j)109 elkészíti az élelmiszerlánccal kapcsolatos akcióterveket; 

k)110 nyilvántartásba veszi az élelmiszer-rendészeket és vezeti az élelmiszer-rendészek névjegyzékét; 

l)111 járványveszély vagy rendkívüli élelmiszerlánc-esemény esetén – az 53. § (3) bekezdése szerint – közvetlenül rendelkezhet 

szolgáltató állatorvos közcélú igénybevételéről. 

Az élelmiszerláncban működő laboratóriumok feladatai112 

30. § (1) Az állami laboratóriumok feladatai különösen 

a) a károsítók folyamatos előrejelzése, diagnosztikai vizsgálatok végzése, zárlati károsítók azonosítása, szaporítóanyagok 

növény-egészségügyi vizsgálata; 

b) a termésnövelő anyagok vizsgálata a hazai fogyasztásra vagy exportra szánt mezőgazdasági termékekben; 

c) a talaj- és a felszíni víz minták növényvédőszer-maradék tartalmának monitoring-vizsgálata, továbbá a talajokban, talajvízben 

toxikus elemtartalom és egyéb szennyezőanyag-vizsgálat; 

d) a növényvédő szerek és termésnövelő anyagok minőségének hatósági vizsgálata; 
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e) a növényi termények, illetve a növényi alapú feldolgozott termékek növényvédőszer-maradék tartalmának vizsgálata 

termőhelyen, tároló-, elárusító-helyeken és a határállomásokon vett mintákból; 

f) tételes, felmérő, monitoring- és célvizsgálatok végzése az élelmiszerlánc-felügyeleti tevékenység kapcsán; 

g) az egészségügyi határértékek megállapításában való közreműködés; 

h) a vizsgálati eredmények adatbázisban történő kezelése és az országos adatbázisba történő folyamatos továbbítása; 

i) kijelölés alapján referencialaboratóriumi feladatok ellátása, körvizsgálatok szervezése és azok eredményeinek értékelése; 

j) a nemzetközi követelményekkel összhangban álló vizsgálati módszerek alkalmazása érdekében diagnosztikumok és eszközök 

előállítása, illetve ezek beszerzése, készleten tartása; 

k) részvétel a kutatásban, a vizsgálati módszerek kialakításában és fejlesztésében; 

l) a laboratóriumi vizsgálatok nemzetközi szabványainak véleményezése, a vizsgálati módszerek érvényesítése, valamint 

gondoskodás az átvett vizsgálati módszerek hazai elterjesztéséről; 

m) elsősorban diagnosztikai és más szakmai vizsgálatokkal közreműködés az állatbetegségek okainak megállapításában, a 

fertőzöttség felderítésében, a helyi és országos mentesítési és betegségfelszámolási programok végrehajtásában, közreműködés a 

diagnosztikai módszerek folyamatos korszerűsítésében; 

n) a jogszabályokban meghatározott radiokémiai vizsgálati feladatok ellátásának szervezése és végzése az élelmiszerláncban; 

o) az e törvény végrehajtására kiadott jogszabály alapján közreműködés a különleges táplálkozási igényt kielégítő élelmiszerek, 

étrendkiegészítők előállításával, adalékanyagok és technológiai segédanyagok, élelmiszer- csomagolóanyagok, élelmiszeriparban 

felhasznált mosó- és fertőtlenítőszerek gyártásával, felhasználásával és az új élelmiszerekkel, valamint takarmány-

adalékanyagokkal kapcsolatos engedélyezési eljárásban. 

(2)113 Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv a hivatalból indított eljárásában hozott döntéseinek megalapozásához szükséges 

laboratóriumi vizsgálathoz állami laboratóriumot vehet igénybe. Amennyiben kapacitás hiánya miatt nem vehető igénybe állami 

laboratórium, az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv az adott vizsgálatra akkreditált nem állami laboratóriumot is igénybe vehet 

laboratóriumi vizsgálat elvégzéséhez. 

31. §114 (1) Ha az e törvény hatálya alá tartozó termék előállításának vagy forgalomba hozatalának feltétele a termék valamely 

tulajdonsága vonatkozásában laboratóriumi vizsgálat végzése, az csak állami laboratóriumban vagy az élelmiszerlánc-felügyeleti 

szerv által engedélyezett nem állami laboratóriumban végezhető. 

(2) Jogvita eldöntésére nem állami laboratóriumban végzett vizsgálat csak akkor használható fel, ha a nem állami laboratórium 

működését az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv engedélyezte. 

(3) Az (1) és a (2) bekezdés szerint tevékenységet végző nem állami laboratóriumnak a megfelelőségértékelő szervezetek 

tevékenységéről szóló 2009. évi CXXXIII. törvény rendelkezéseitől eltérően e törvény végrehajtására kiadott rendeletben 

meghatározott feltételeknek kell megfelelnie. 

Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv feladatai 

32. § (1) Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv általános szervezési, irányítási, felügyeleti feladatkörében 

a) e törvény végrehajtására kiadott jogszabály szerint szervezi, irányítja, felügyeli az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő 

állami feladatok ellátását; 

b)115 gondoskodik az élelmiszerlánc területén az iskolarendszeren kívüli hatósági jellegű képzések és vizsgáztatás szervezéséről, 

illetve végzéséről, továbbá az élelmiszerlánc-felügyeleti feladatok egységes végrehajtásához szükséges szakmai továbbképzésekről, 

valamint a hatósági szakemberek képzéséről, részt vesz az élelmiszerlánccal kapcsolatos kutatásban; 

c) végzi az ellenőrzések során vett minták vizsgálati eredményeinek országos értékelését az élelmiszerlánc-felügyelet, élelmiszer- 

és takarmányminőség vonatkozásában; 

d) laboratóriumokat működtet, illetve kijelöli az e törvény szerinti hatósági ellenőrzések során vett minták vizsgálatait végző 

állami laboratóriumokat, és ezek jegyzékét honlapján közzéteszi; 

e) egyes állat- és növénybetegségek területenkénti vagy országos előfordulásának és a fertőzöttség mértékének tisztázására, 

továbbá az élelmiszerek és takarmányok biztonságának és minőségének laboratóriumi vizsgálatára felmérő (monitoring) rendszert 

működtet, valamint ellenőrző, illetve engedélyezési eljárást megalapozó vizsgálatokat végeztet; 

f) szervezi és felügyeli az állatbetegségek megelőzését, felderítését és felszámolását, az elrendelt mentesítési és 

monitoringprogramok végrehajtását, továbbá az integrált többéves nemzeti ellenőrzési tervvel összhangban az élelmiszerlánc-

felügyeleti és élelmiszer- és takarmány-minőségi ellenőrzések egységes végrehajtását; 

g)116 végzi az Európai Unió élelmiszerekre és takarmányokra vonatkozó gyorsriasztási rendszerének (RASFF) hazai működtetését 

és a rendszeren keresztül Magyarországra érkező bejelentés alapján, továbbá a Magyarországon észlelt veszély esetén megteszi a 

szükséges intézkedéseket; 

h)117 ellátja az ökológiai gazdálkodással és integrált gazdálkodással, az ahhoz kapcsolódó élelmiszer-előállítással és forgalomba 

hozatallal, valamint a géntechnológiával módosított szervezetekkel, szaporítóanyagokkal, élelmiszerekkel és takarmányokkal 

kapcsolatos, az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott feladatait; 

i)118 feladatai ellátására ügyeleti és készenléti szolgálatot szervez, az e törvény végrehajtására kiadott jogszabály szerint kezeli a 

rendkívüli élelmiszerlánc-eseményeket; 

j)119 az integrált többéves nemzeti ellenőrzési terv alapján kidolgozza az élelmiszerlánc valamennyi elemére kiterjedő, kockázat 

alapú, területi éves ellenőrzési tervet, irányítja, szervezi és ellenőrzi annak végrehajtását; 

k) ellát az egyes élelmiszerlánc-felügyeleti feladatok végrehajtását segítő hazai és nemzetközi informatikai rendszerek 

használatával és működtetésével kapcsolatos feladatokat; 
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l) feladatainak ellátása során folyamatosan kapcsolatot tart és együttműködik a települési önkormányzatokkal, a társhatóságokkal, 

valamint a civil szervezetekkel; 

m) élelmiszer-fertőzés és -mérgezés, valamint emberről állatra vagy állatról emberre terjedő betegségek fellépése, illetve gyanúja 

esetén kölcsönös tájékoztatás mellett együttműködik az egészségügyi államigazgatási szervvel; 

n)120 szakmai segítséget nyújt a nemzeti stratégiák kialakításában, valamint a laboratóriumok fejlesztési irányának 

meghatározásában; 

o)121 adatok és információk összegyűjtésével és elemzésével lehetővé teszi az élelmiszerláncot közvetlenül vagy közvetve 

befolyásoló veszélyek azonosítását és jellemzését; 

p)122 egységes elveken alapuló kockázatbecslési eljárásokat dolgoz ki; 

q)123 kockázatbecslést végez, illetve felkérésre közreműködik más szervek által végzett kockázatbecslésben; 

r)124 koordinálja az érintett hatóságok között az ellenőrzési tervek, illetve módszerek egyeztetését, összehangolását, és az 

ellenőrzési tapasztalatok közös értékelését, illetve közös ellenőrzési jelentések készítését; 

s)125 ellátja az e törvény hatálya alá tartozó termékekkel kapcsolatos tanúsítványok ellenőrzési és felügyeleti feladatait; 

t)126 központi kockázatkezelési rendszert működtet a járványos állatbetegségek, zárlati károsítók, illetve élelmiszerlánc-

események megelőzése, felszámolása, utókezelése, valamint a hatósági intézkedések koordinációja érdekében; 

u)127 a 24. § (1) bekezdés c) pontja szerinti állami laboratóriumokra alapozva létrehozza és működteti a nemzeti élelmiszerlánc-

minősítési és eredetvizsgálati rendszert; 

v)128 összehasonlító termékteszteket és vizsgálatokat végez; 

w)129 részt vesz az élelmiszerláncot érintő nemzeti minőségrendszer ellenőrzésében. 

(2) Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv állat-egészségügyi feladatkörében 

a) a korábban ismeretlen betegség közvetlen veszélye, előfordulása esetén megteszi az annak megelőzéséhez, felderítéséhez, 

felszámolásához szükséges intézkedéseket; 

b) járványos állatbetegségek elleni védekezéshez szükséges készenléti tervet készít; 

c) gondoskodik a járványos állatbetegség megelőzéséhez, illetve felszámolásához szükséges ingyenes oltó- és kórjelző 

anyagokról, továbbá a járványok megelőzéséhez és elfojtásához szükséges műszaki, technikai feltételek, védőfelszerelések 

biztosításáról, valamint folyamatos karbantartásáról és cseréjéről; 

d) azonosítja és elemzi az állatgyógyászati termékekkel kapcsolatos kockázatokat, és kidolgozza a kockázat kezeléséhez 

szükséges intézkedéseket. 

(3) Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv élelmiszer-biztonsági feladatkörében nyilvántartja a bejelentett és kivizsgált élelmiszer-

mérgezéseket és -fertőzéseket, továbbá azok adatait rendszeresen értékeli és közzéteszi. 

(4) Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv növény- és talajvédelmi feladatkörében 

a) működteti a vetési, szaporítási és ültetvénytelepítési célra szolgáló növények növény-egészségügyi követelményeinek 

ellenőrzési rendszerét; 

b) meghatározza a növényvédelmi, növény-egészségügyi eljárások vizsgálati és diagnosztikai módszereit; 

c) gondoskodik a zárlati károsítók felderítéséről, megelőzéséhez, illetve felszámolásához szükséges intézkedések megtételéről; 

d) működteti a növényvédelem, továbbá a talaj- és agrárkörnyezet-védelem élelmiszerbiztonsággal és növényvédelemmel 

kapcsolatos monitoring- és információs rendszerét. 

(5)130 Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv országos hatáskörben a több megyét érintő vagy nemzetközi vonatkozásokkal bíró, a 

nagy gazdasági kárral járó, a fogyasztók széles körét veszélyeztető, élelmiszerlánc-események kivizsgálása, valamint az 

élelmiszerlánc-felügyeleti díj megfizetésének ellenőrzése során 

a) ellenőrzi a kockázatbecslés alapján kiemelten kockázatosnak minősített, élelmiszerláncot érintő tevékenységet végzőket, és 

azok létesítményeit; 

b) ellenőrzi e törvény és a végrehajtására kiadott jogszabályok előírásainak betartását; 

c) jogszabálysértés észlelése esetén e törvényben meghatározott jogkövetkezményeket alkalmazza. 

Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv részletes hatósági feladatai 

33. § Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv 

a) az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban foglaltak szerint engedélyezi, nyilvántartja és ellenőrzi a nem állami 

laboratóriumokat; 

b) az állat-, valamint a növény-egészségügyi – illetve a ba) és bb) alpontok esetében az egyéb – határállomásokon 

ba) ellenőrzi az élelmiszer-, illetve takarmánybiztonsági, -minőségi, állat-, és növény-egészségügyi rendelkezések megtartását; 

bb) végrehajtja az áru okirat-ellenőrzését, azonosságvizsgálatát és fizikális ellenőrzését, valamint a monitoringtervben vagy a 

jogszabályokban előírt mintavételét; 

bc) ellenőrzi az állatok szállításra való alkalmasságát, a kísérő dokumentációt, valamint a szállítóeszközt; 

bd) ellenőrzi az Európai Unió jogi aktusaiban teljeskörűen nem szabályozott (a továbbiakban: nem harmonizált) állatfaj és állati 

eredetű termék harmadik országból más tagállamba magyar határállomáson keresztüli beléptetéssel történő szállítása során a 

rendeltetési hely szerinti tagállam által meghatározott feltételek teljesülését; 

be) ellenőrzi a vizsgálatköteles áruk növény-egészségügyi előírásoknak való megfelelőségét; 
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c) az élelmiszerláncban az élelmiszerek vonatkozásában kivizsgálja és felderíti az élelmiszer-mérgezéseket és -fertőzéseket, 

feltárja azok okait, nyilvántartja, összegzi és elemzi az eseményeket, és megteszi a szükséges intézkedéseket azok megelőzése 

érdekében, továbbá adatot szolgáltat az egészségügyi államigazgatási szerv részére; 

d)131 működteti az – e törvény hatálya alá tartozó engedélyköteles vagy nyilvántartásba vételi kötelezettség alá vont növények, 

növényi termékek, állatok, egyéb termékek, létesítmények, eszközök, természetes személyek, jogi személyek, jogi személyiséggel 

nem rendelkező szervezetek, illetve tevékenységek e törvényben, valamint az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban 

meghatározott adatait tartalmazó – élelmiszerlánc-felügyeleti adatbázist. 

e)132 engedélyezi a növényvédő szerek és termésnövelő anyagok engedélyezési célú biológiai hatásvizsgálataihoz a Helyes 

Kísérleti Gyakorlat (GEP) alkalmazását. 

34. § (1)133 Állat-egészségügyi feladatainak keretében az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv az e törvény végrehajtására kiadott 

jogszabályban, valamint az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusaiban foglaltak szerint engedélyezi vagy 

nyilvántartásba veszi 

a)134 járművek élőállat-szállítás céljára történő használatát, illetve ezen járművek mosását és fertőtlenítését végző helyeket, 

valamint az állati eredetű mellékterméket szállító járműveket; 

b) a gyepmesteri, illetve ebrendészeti tevékenység végzését; 

c) az idegen állományból származó állatok fogadására kiválasztott elkülönítőt (karantén), valamint dönt az állatok elkülönítésének 

(karanténozásának) feltételeiről; 

d)135 az állat-egészségügyi szolgáltató létesítmények, az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott fajú és 

létszámú állatot tartó gazdaság, gyepmesteri telep, ebrendészeti telep, állatmenhely, állatpanzió, állatrakodó, gyűjtőállomás, 

kereskedői telep, etető-itató állomás, pihentetőállomás, valamint állati eredetű melléktermék kezelését, feldolgozását, 

ártalmatlanítását végző vállalkozás működését; 

e) az élelmiszert előállító üzemekből származó, takarmányként felhasználható melléktermékek kezelését, felhasználását, további 

feldolgozását; 

f)136 az állatok jelölésére szolgáló mikrochip forgalomba hozatalát; 

g)137 az állatgyógyászati készítmények és hatóanyagaik üzemi méretű előállítását, egyes állatgyógyászati termékek gyakorlati 

kipróbálását; 

h)138 egyes állatgyógyászati termékek első forgalomba hozatalát, országba történő behozatalát; valamint 

i)139 az állatgyógyászati termékekkel végzett forgalomba hozatali tevékenységet. 

(2) Állat-egészségügyi feladatainak keretében az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv az e törvény végrehajtására kiadott 

jogszabályban foglaltak szerint ellenőrzi 

a)140 törvényességi szempontból a szolgáltató állatorvosok, valamint a segédszemélyzet tevékenységét; 

b) az állati eredetű melléktermék kezelését, a járványügyi szempontból szigorúbb eljárást igénylő állati eredetű melléktermék, 

anyag, eszköz ártalmatlanná tételét; 

c) állat-egészségügyi és takarmányhigiéniai szempontból az állatok etetésére felhasználandó takarmányt, a legelőt, az itatóvizet, 

az állatok elhelyezésére szolgáló épületet, az állattartás során használt gépet, berendezést, valamint alkalmazott technológiát; 

d) az állat-egészségügyi szabályok megtartását, így különösen az állatok egészségi állapotát, az előírt dokumentációt az e törvény 

végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározottak szerint állat-egészségügyi felügyelet alá tartozó helyeken; 

e) a jogszabályban előírt állat-egészségügyi vizsgálatok, kezelések végrehajtását; 

f)141 az állatok tenyésztésének, szaporításának, szaporítóanyag előállításának, raktározásának, forgalmazásának állat-

egészségügyi körülményeit; 

g) az állatgyógyászati termékek kereskedelmi forgalomba hozatalának körülményeit, valamint az állatgyógyászati készítmények 

felhasználását; 

h)142 az állatgyógyászati termékek gyakorlati kipróbálását és hitelesíti annak vizsgálati jegyzőkönyvét; 

i) a gyógyszeres takarmány előállítását, forgalomba hozatalát és felhasználását; 

j) az állatgyógyászati készítmények és hatóanyagaik előállító helyeit, előállítási körülményeit és az állatgyógyászati, illetve 

gyógyhatású készítmények forgalomba hozatalának körülményeit; 

k) a gyógyszergyártás céljára alkalmas állati szövetek és szervek gyűjtését; 

l) az élő állat kereskedelmét, szállítását, szállításra való alkalmasságát, a kísérő dokumentációt és a szállítóeszközt. 

(3) Állat-egészségügyi hatósági feladatainak keretében az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv az e törvény végrehajtására kiadott 

jogszabályban foglaltak szerint elrendeli: 

a) a járványveszély esetén szükséges járványügyi intézkedéseket, továbbá a közcélú igénybevételt; 

b) az emberre is veszélyes betegségben elhullott vagy emiatt leölt állatok tetemei, valamint a járványügyi szempontból szigorúbb 

intézkedést igénylő állati eredetű melléktermékek, fertőzött anyagok, eszközök ártalmatlanná tételét és meghatározza annak módját; 

c) az állat-egészségügyi programok végrehajtását. 

(4) Állat-egészségügyi feladatainak keretében az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv 

a) vezeti az állatgyógyászati készítmények törzskönyvét; 

b) részt vesz az állatok azonosítási és nyilvántartási rendszerének kialakításában és működtetésében, valamint ellátja az állatok 

azonosításával és nyilvántartásával kapcsolatos ellenőrzési feladatait; 

c) az állat szállításának megkezdése előtt megvizsgálja a származási hely állatállományát, a szállítandó állatokat, a szállítóeszközt, 

igazolja az állat állat-egészségügyi forgalomképességét és kiállítja a szállításhoz szükséges okiratot; 

d) igazolja az állatállomány betegségektől, fertőzésektől való mentességét; 
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e) kiállítja az áru nemzetközi kereskedelméhez szükséges állat-egészségügyi bizonyítványt, egyéb okiratot; 

f) az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban foglaltak szerint megtilthatja áru behozatalát, Magyarország területéről 

történő kiszállítását, vagy az ország területén történő átszállítását; 

g) részt vesz az állatgyógyászati készítmények előállításának, forgalomba hozatalának, országba történő behozatalának 

ellenőrzésében; 

h) irányítja és ellenőrzi a jogszabályokban előírt állat-egészségügyi feladatok végrehajtását, az e törvény végrehajtására kiadott 

jogszabályban meghatározott esetben részt vesz a végrehajtásban; 

i) elvégzi az állatgyógyászati készítmények – az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban, valamint az Európai Unió 

közvetlenül alkalmazandó jogi aktusaiban előírt – vizsgálatát, kivizsgálja az állatgyógyászati készítmények minőségi problémáit és 

feltételezett mellékhatásait, és intézkedik azok megelőzése és megszüntetése érdekében; 

j) működteti az államilag előírt állat-egészségügyi feladatok ellátásához szükséges oltó- és kórjelző anyagok központi tárolóját és 

elosztóját. 

35. § (1)143 Élelmiszer-biztonsági feladatainak keretében az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv az e törvény végrehajtására kiadott 

jogszabályban, valamint az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusaiban foglaltak szerint engedélyezi a 23. § (1) 

bekezdése szerint engedélyköteles élelmiszer- vagy takarmányvállalkozási tevékenységet, illetve élelmiszer- vagy 

takarmánylétesítményt. 

(2)144 Élelmiszer-biztonsági feladatainak keretében az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv nyilvántartásba veszi az engedéllyel 

rendelkező vagy bejelentett élelmiszer- vagy takarmányvállalkozásokat, illetve az engedélyezett vagy bejelentett élelmiszer- vagy 

takarmányvállalkozási létesítményeket. 

(3) Élelmiszer-biztonsági feladatainak keretében az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv ellenőrzi 

a) az élelmiszer-vállalkozások tevékenységét; 

b) az élelmiszer-előállító, -elosztó, és -forgalomba hozó létesítmény harmadik országba irányuló exportra való alkalmasságát a 

nemzetközi előírásoknak megfelelően; 

c) rendszeres jelleggel a járványügyi, higiéniai, élelmiszer-biztonsági és élelmiszer-minőségi előírások betartását az élelmiszerek 

termelésének, előállításának, feldolgozásának, tárolásának, szállításának és forgalomba hozatalának bármely szakaszában, illetve 

az ennek során közreműködő személyekre vonatkozó egészségügyi alkalmassági és higiénés előírások betartását; 

d) az élelmiszer-vállalkozásoknál bevezetett „Jó Higiéniai Gyakorlatot”, a nyomonkövetési, az élelmiszer-visszahívási és a 

„veszélyelemzés, kritikus szabályozási pontok”-ra (HACCP) vonatkozó rendszerek, valamint az élelmiszer-vállalkozásoknál 

felhasznált tisztító- és fertőtlenítőszerek, fertőtlenítő eljárások megfelelőségét, beleértve a rovar- és rágcsálóirtást is; 

e)145 az emberi fogyasztásra szánt állatokat és élelmiszereket kísérő bizonyítványokat, okiratokat; 

f) és irányítja az élelmiszer-biztonsággal kapcsolatos állami feladatokat végző személyek munkáját, folyamatos továbbképzését. 

(4) Élelmiszer-biztonsági feladatainak keretében az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv 

a) elvégzi, illetve felügyeli a vágóállat-vizsgálatot és – az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott 

kivételekkel – a közfogyasztásra, illetve az egyéb okból levágott (elejtett, kifogott, gyűjtött) állatok húsvizsgálatát; 

b) elbírálja és igazolja az egyes élelmiszerek feldolgozásra és emberi fogyasztásra való alkalmasságát; 

c) vizsgálja az élelmiszer-ipari gépek, berendezések higiéniai alkalmasságát; 

d)146 értékeli, elemzi, és közzéteszi az élelmiszerek okozta megbetegedésekkel kapcsolatos információkat; 

e)147 az egészségügyi államigazgatási szerv szakvéleménye alapján elvégzi az új élelmiszerre vonatkozó kérelem elsődleges 

értékelését; 

f)148 tájékoztatást nyújt az élelmiszer-biztonsággal kapcsolatban felmerülő aktuális kérdésekről, problémákról, megelőzésük 

módjáról. 

(5)149 A minősítésre kijelölt élelmiszerlánc-felügyeleti szerv elvégzi a vendéglátó-ipari létesítmények e törvény felhatalmazása 

alapján kiadott rendeletben meghatározott élelmiszer-higiéniai, élelmiszer-biztonsági és élelmiszer-minőségi szempontok szerinti 

minősítését. 

(6)150 A minősítéssel megbízott élelmiszerlánc-felügyeleti szerv honlapján közzéteszi a létesítmények élelmiszer-higiéniai, 

élelmiszer-biztonsági és élelmiszer-minőségi szempontok szerinti minősítésének eredményét. 

35/A. §151 Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv elismeri a tanúsító szervezetet. 

36. § (1) Takarmány-ellenőrzési feladatainak keretében az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv az e törvény végrehajtására kiadott 

jogszabályban, valamint az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusaiban meghatározottak szerint engedélyezi 

a) a takarmány-előállító és takarmányt forgalomba hozó létesítményeket; 

b) eseti jelleggel az új takarmányok előállítását, felhasználását és behozatalát; 

c) a lejárt etethetőségi, felhasználhatósági, illetve minőségmegőrzési idejű takarmány forgalomba hozatalát, valamint a 

minőségében károsult takarmány felhasználását. 

(2) Takarmány-ellenőrzési feladatainak keretében az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv az e törvény végrehajtására kiadott 

jogszabályban, valamint az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusaiban meghatározottak szerint nyilvántartásba veszi 

az (1) bekezdés a) pontja szerinti engedélyezési kötelezettség hatálya alá nem tartozó takarmány-vállalkozási létesítményt. 

(3) Takarmány-ellenőrzési feladatainak keretében az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv ellenőrzi 

a) a takarmányt előállítóknál, tárolóknál, felhasználóknál, forgalomba hozóknál és a szállítóknál a járványügyi és 

takarmányhigiéniai előírások megtartását, a takarmányok biztonságosságát, összetételét, garantált beltartalmát, mikrobiológiai 

állapotát, tiltott anyagoktól való mentességét, nemkívánatosanyag-tartalmának mértékét, csomagolásának megfelelőségét, a 

takarmányjelölési előírások betartását; 
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b) a takarmányok felhasználását és szállítását; 

c) a takarmányokra vonatkozó nyilvántartásokat, dokumentációkat és a nyomon követhetőséget; 

d) a takarmányok exportját és importját; 

e) a takarmány-vállalkozási létesítményekben bevezetett HACCP-rendszereket; 

f) a takarmány-vállalkozási létesítményeket, azok működési engedélyében foglaltak betartását. 

37. § (1) Növény- és talajvédelmi feladatainak keretében az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv az e törvény végrehajtására kiadott 

jogszabályban meghatározottak, valamint az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusai szerint engedélyezi 

a) a határon feltartóztatott szállítmányok növény-egészségügyi beléptetését, és meghatározza a forgalomba hozataluk szakmai 

feltételeit; 

b) a növények, növényi termékek behozatalát; 

c) az engedélyköteles termékek forgalomba hozatalát és felhasználását; 

d)152 a megváltozott minőségű növényvédő szerek forgalomba hozatalát, illetve használatát – ide nem értve a lejárt 

felhasználhatósági idejű növényvédő szereket. 

(2) Növény- és talajvédelmi feladatainak keretében az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv az e törvény végrehajtására kiadott 

jogszabályban meghatározottak, valamint az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusai szerint ellenőrzi 

a) a termelők károsítók ellen folytatott növényvédelmi tevékenységét, a kijuttatástechnikai, az egészségügyi és a kémiai 

biztonságot, az engedélyköteles termékek felhasználásához rendelt szakképesítés meglétét, a növényvédő szer felhasználási és 

vásárlási engedély érvényességét; 

b)153 az engedélyköteles termékek, valamint az EK-műtrágyák gyártási, kiszerelési, nyilvántartási, jelölési, csomagolási, 

címkézési, szállítási, forgalombahozatali, raktározási, tárolási, minőségi, felhasználhatósági és alkalmazási előírásainak megtartását, 

illetve az ezek céljára szolgáló helyiségeket, berendezéseket és felszereléseket, valamint a biztonsági adatlapok meglétét; 

c) növény-egészségügyi szempontból a növények, növényi termékek előállítását, raktározását, szállítását és forgalmazását; 

d) a vetőmag, a szaporító- és ültetvényanyag előállítást és forgalomba hozatalt, valamint az egyéb szemleköteles növények termő-

, tároló-, berakó-, feladó- és forgalmazó helyeit; 

e) az engedélyköteles termékekből származó növényvédőszer-maradék, nitrát-, nitrit-, nehézfém- és egyéb toxikus anyagok, 

szennyeződések mennyiségét a növényben, növényi termékben, azok felületén, a környezetben, a termelési folyamatban és export, 

import és kereskedelmi forgalomban; 

f) a termelő, illetve földhasználó növényvédelmi kötelezettségének teljesítését az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban 

meghatározott károsítók ellen; 

g) a növény-egészségügyi szempontból nyilvántartott termelőknél a nyilvántartási feltételek megtartását; 

h) a zöldséget, gyümölcsöt, és az előállításukkal, forgalomba hozatalukkal kapcsolatos követelmények betartását; 

i) a növényvédelmi gépek alkalmasságát igazoló forgalomba hozatali engedély, valamint a kijuttatástechnikai alkalmasságát 

igazoló működési engedély érvényességét. 

(3) Növény- és talajvédelmi feladatainak keretében az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv az e törvény végrehajtására kiadott 

jogszabályban meghatározottak szerint 

a) intézkedik a zárlati és a vizsgálatköteles nem zárlati károsítókon kívüli egyéb, a gazdasági növényekre ártalmas szervezetek 

okozta különleges veszély vagy erős mértékű fertőzöttség esetén; 

b) figyelemmel kíséri a gazdaságilag jelentős károsítók előfordulását, terjedését, felszaporodását, az ellenük alkalmazott termelői 

védekezések területi alakulását és eredményességét; 

c) előírhatja vagy betilthatja egyes növények szaporításához vagy termesztéséhez meghatározott termesztőközegek 

felhasználását; 

d)154 intézkedik a talajszennyezést eredményező, illetve a nem engedélyezett anyagok földön történő felhasználása, továbbá 

földön történő lerakása esetén; 

e) ellátja a talaj- és agrárkörnyezet-védelem élelmiszerbiztonsággal kapcsolatos egyes feladatait; 

f) engedélyezési vizsgálatokat végez az engedélyköteles termékekkel; 

g) kérelemre vizsgálja a lejárt felhasználhatósági idejű engedélyköteles termékek minőségét; 

h) kiadja az e törvény végrehajtására kiadott jogszabály szerinti I. és II. forgalmi kategóriába sorolt növényvédő szerek 

vásárlására, illetve felhasználására jogosító engedélyt; 

i) részt vesz a növényvédelmi szakemberképzésben, és véleményezi az iskolarendszeren kívüli oktatási pályázatok tematikáját; 

j)155 törvényességi szempontból ellenőrzi a növényorvosok, valamint a segédszemélyzet tevékenységét. 

38. § (1)156 Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv az élelmiszerlánc hatósági felügyeletével kapcsolatos feladatainak ellátása 

érdekében az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározottak szerint nyilvántartást vezet 

a) az állatorvosokról; 

b) a termelőkről, állattartókról, állattartó tenyészetekről, állatkereskedőkről; 

c) az élelmiszer- és a takarmány-vállalkozásokról; 

d) a közúti élőállat-szállításra engedélyezett gépjárművezetőkről, az állatkísérőkről, állatszállítókról, állatszállítmányozókról; 

e) az élelmiszer-biztonsági felügyelet alá tartozó helyekről; 

f) az állat-egészségügyi felügyelet alá tartozó helyekről; 

g) a takarmányozási hatósági felügyelet alá tartozó helyekről; 

h) a növényvédelmi felügyelet alá tartozó helyekről, eszközökről; 

i) a nem állami laboratóriumokról; 
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j) az állat-egészségügyi szolgáltató létesítményekről; 

k)157 a közúti élőállat-szállításra engedélyezett gépjárművekről; 

l)158 az állatgyógyászati terméket forgalomba hozókról, illetve gyártókról; 

m)159 az engedélyköteles termék magyarországi forgalomba hozatali és felhasználási engedélyéről; 

n) az engedélyköteles termékek vásárlási és felhasználási engedélyeiről; 

o)160 az engedélyezett állatgyógyászati termékekről, az engedélyezett mikrochipekről; 

p) az egyedi azonosítású állatokról; 

q) a Növényvédelmi Gépek Jegyzékében azokról a növényvédelmi géptípusokról, amelyekre a benyújtott nyilatkozat alapján 

forgalomba hozatali engedélyt adott ki; 

r)161 a tanúsító szervezetekről; 

s)162 a gombaszakellenőrökről; 

t)163 élelmiszerlánc-felügyeleti díj bevallására, illetve fizetésére kötelezettekről; 

u)164 a légi permetezés iránti kérelmekről és az ezzel kapcsolatos döntésekről; 

v)165 a növényorvosokról és a növényvédelmi szolgáltatási tevékenységet végzőkről. 

(2)166 Az (1) bekezdésben megjelölt nyilvántartás tartalmazza 

a)167 a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által kiadott ügyfél-azonosító számot, 

b) a nyilvántartásba vétel alapjául szolgáló hatósági engedély, bizonyítvány, határozat számát, továbbá 

c) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény hatálya alá tartozó adatkörben 

ca)168 természetes személyek esetén a természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, telephelyet, elérhetőséget, adóazonosító 

számot, 

cb)169 jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén a (cég)nevet, adóazonosító számot, székhelyet, 

telephelyet, statisztikai számjelet, elérhetőséget. 

(2a)170 Az (1) bekezdés c), l), m), n), o), q) és r) pontja szerinti nyilvántartás a (2) bekezdés b) pontjában szereplő adatok 

vonatkozásában közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül. 

(3)171 Élelmiszer-, illetve takarmányvállalkozások, valamint a növényvédelmi szolgáltató vállalkozások működési engedélyének 

kiadásáról, visszavonásáról vagy módosításáról szóló határozatot az élelmiszerlánc-felügyeleti szervvel is közölni kell, azok 

nyilvántartásba vétele céljából. 

(4)172 Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv a (2) bekezdés a) és c) pontja szerinti adatokat a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, 

valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 

szerinti ügyfél-nyilvántartási rendszerből veszi át. 

(5) A vámhatóság az országos vámadatbázishoz hozzáférést biztosít az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv részére, annak hatósági 

eljárásához szükséges mértékben, melynek során a személyes adatok körébe tartozó adatok közül az érintett nevét, címét is 

hozzáférhetővé teszi. 

(6)173 Az állami adóhatóság megkeresésre adatot szolgáltat az élelmiszerlánc-felügyeleti szervnek elektronikus úton a felügyeleti 

díj bevallásának és megfizetésének ellenőrzésével, továbbá a felügyeleti díj bevallására kötelezettek nyilvántartása céljából, a 

felügyeleti díj bevallására kötelezett adózó 

a) nevéről (cégnevéről), lakcíméről (székhelyéről, telephelyéről, fióktelepéről), adóazonosító jeléről (adószámáról), születési 

helyéről és idejéről, 

b) társasági adóbevallás szerinti éves nettó árbevételének összegéről, az egyszerűsített vállalkozási adó alapját képező bevételének 

összegéről, magánszemélyek esetében az önálló tevékenységből származó jövedelem és árbevétel összegéről az egyéni vállalkozói 

tevékenységből, illetve a mezőgazdasági őstermelői tevékenységből származó jövedelem és árbevétel vonatkozásában, 

c) által végzett tevékenységekről. 

(7)174 Az állami adó- és vámhatóság megkeresésre tájékoztatja az élelmiszerlánc-felügyeleti szervet az adó- és vámtitkot képező 

adatról vagy információról, ha az az ügyfél személyének azonosításához vagy az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv hatósági 

feladatának ellátásához szükséges. Az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott, az állami 

adó- és vámhatóság által működtetett EKAER-ben a 4. § szerint az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv felügyeleti hatáskörébe tartozó 

termékekkel összefüggésben rögzített adatokat a rögzítést követően haladéktalanul, elektronikus úton továbbítja az élelmiszerlánc-

felügyeleti szerv részére az ügyfél személyének azonosítása és az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv hatósági feladatának ellátása 

céljából. 

Az élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszer175 

38/A. §176 (1) Az élelmiszerlánc-felügyelet megalapozott irányítása, valamint az Európai Unió követelményeinek teljesítése 

érdekében az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv létrehozza és működteti az élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszert (a 

továbbiakban: FELIR). 

(1a)177 A FELIR a természetes személy ügyfél személyes adatai, jogi személy és szervezet esetén a cégjegyzékbe bejegyzett adatai 

kivételével a (2) bekezdés szerinti adatok vonatkozásában közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül. 

(2)178 A FELIR tartalmazza 

a) az e törvény hatálya alá tartozó 

aa) ügyfélre vonatkozóan az egységes ügyfél-nyilvántartási rendszerben nyilvántartott adatokat; 

ab) ügyfél által végzett tevékenységre vonatkozó adatokat; 
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ac) ügyfél által végzett tevékenység helyére vonatkozó adatokat (beleértve a térinformatikai leíró adatokat); 

b)179 az állatok nyilvántartási és állategészségügyi felügyeleti elektronikus rendszerét (a továbbiakban: DATAVET), amely 

magába foglalja 

ba) az állattartó helyeket, állatállományokat, a járványügyi egységeket, a kompartmenteket és az állategészségügyi intézkedések 

adatait, 

bb) a lófélék, szarvasmarha, sertés, juh, kecske, baromfi, nyúl, méh, hal, akvakultúra termék nyomonkövetési adatait, beleértve 

az állattartó helyek közötti állatmozgások adatait, továbbá az ebeknek az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. 

törvény alapján nyilvántartandó adatait; 

bc) a melléktermék nyomonkövetési adatait; 

bd) az állatgyógyászati termékek adatait, beleértve azok felhasználási adatait; 

c) az élelmiszerlánc-felügyelet keretében elvégzett valamennyi ellenőrzés és vizsgálat eredményét elektronikusan olyan módon, 

hogy az ügyfélhez köthető legyen; 

d) az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv által vezetett nyilvántartások adatait; 

e) az ökológiai gazdálkodás tanúsításával, ellenőrzésével kapcsolatos adatokat; 

f) az élelmiszerlánc-szereplők által bejelentett élelmiszerlánc-biztonsági problémák adatait; 

g) a 47/A. § (5) bekezdés szerinti intelligens élelmiszerlánc-elemzési rendszert; 

h)180 a 32. § (1) bekezdés u) pontja szerinti nemzeti élelmiszerlánc-minősítési és eredetvizsgálati rendszer adatait, 

i)181 a lakosság hiteles tájékoztatását támogató tartalomszolgáltató rendszer adatait; 

j)182 a családi gazdaságokra vonatkozó nyilvántartásban szereplő adatokat, 

k)183 a mezőőri nyilvántartásban szereplő adatokat. 

(3)184 A FELIR kialakításához és működtetéséhez az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv kezeli 

a)185 a természetes személy ügyfél természetes személyazonosító adatait, lakcímét, elérhetőségét, adóazonosító számát, a 

mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által kiadott ügyfél-azonosító számát, bankszámlaszámát; 

b)186 jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén a (cég)nevét, adóazonosító számát, székhelyét, 

telephelyét, elérhetőségét, a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által kiadott ügyfél-azonosító számát, 

bankszámlaszámát. 

(3a)187 A tenyésztési hatóság az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 18. § (5) bekezdésében, a vadászati hatóság a 

vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 92. § (1) bekezdés a), c), 

g) és h) pontjában, a növénytermesztési hatóság a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és 

forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény 15. § (7) és (8) bekezdésében meghatározott nyilvántartásokban, a talajvédelmi 

hatóság a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvényben, az erdészeti hatóság az erdőről, az erdő védelméről és az 

erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 18. § (1) bekezdésében, 90/E. § (1) és (2) bekezdésében, továbbá 98. §-ában, 

a mezőgazdasági igazgatási szerv a megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a közlekedésben 

felhasznált energia üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről szóló 2010. évi CXVII. törvényben, valamint a 

halgazdálkodási hatóság a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény 33. § (1) bekezdésében és 56. § (9) 

bekezdésében szereplő, a 38/A. § (3) bekezdése szerinti adatokat a FELIR-ben kezeli. 

(4) Az e törvény végrehajtására kiadott jogszabály szerint az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv részére e törvényben meghatározott 

feladatai ellátása érdekében megkeresésre adatokat kell átadni: 

a) az egyéni vállalkozók nyilvántartásából, 

b) a szőlőültetvény-kataszterből, 

c) a védett és védelemre tervezett természeti területek nyilvántartásából, 

d) az Országos Támogatási Monitoring Rendszer nyilvántartásából, 

e) az elismert ökológiai termelést ellenőrző tanúsító szervezet által vezetett, az ökológiai gazdálkodással összefüggő 

nyilvántartásból, 

f)188 

g) a cégnyilvántartásból, 

h) az Országos Halászati Adattárból, 

i) az Országos Vadgazdálkodási Adattárból, 

j) a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv nyilvántartási rendszereiből, 

k) az e törvény hatálya alá tartozó vállalkozók, tevékenységi helyek, illetve tevékenységek vonatkozásában jogszabályi 

kötelezettség alapján vezetett országos hatósági nyilvántartásokból. 

(4a)189 Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv a személyiadat- és lakcímnyilvántartásból az (1) bekezdésben meghatározott feladata 

ellátása céljából a FELIR-ben nyilvántartott természetes személy ügyfél természetes személyazonosító adatai, lakcíme, külföldön 

történő letelepedésére, elhalálozására vonatkozó adata igénylésére jogosult. 

(5)190 A FELIR-ben kezelt adatokat a Központi Statisztikai Hivatal részére – a statisztikai cél előzetes igazolása alapján, az ahhoz 

szükséges mértékben – statisztikai célra egyedi azonosításra alkalmas módon térítésmentesen át kell adni és azok a Központi 

Statisztikai Hivatal által statisztikai célra felhasználhatóak. Az átvett adatok körét és az adatátvétel részletszabályait a hivatalos 

statisztikáról szóló törvényben meghatározott együttműködési megállapodásban kell rögzíteni. 

(6)191 Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv biztosítja a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv részére a 38. § (1) 

bekezdésének b), c), f)–h)pontjában meghatározott esetekben az ügyfél törzsadatokhoz való folyamatos hozzáférést. 
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(7)192 Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv megkeresésre az adó- és vámhatóság törvényben meghatározott feladatai ellátása 

céljából elektronikus úton átadja az adó- és vámhatóság részére a FELIR-ben regisztrált élelmiszer vállalkozókkal kapcsolatban 

nyilvántartott, a (2) bekezdés a), c) és d) pontja szerinti, valamint a bejelentett első magyarországi tárolási helyekre vonatkozó 

adatokat, illetve ezen adatok tekintetében hozzáférést biztosít az adó- és vámhatóság részére a FELIR-hez. 

(8)193 Az élelmiszerlánc-felügyeleti hatóság és a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv a (6) bekezdésben 

meghatározott adatok biztosításáról írásban állapodik meg. A megállapodásnak ki kell terjednie a közös ügyfél törzsadatok körének 

meghatározására, működtetéssel kapcsolatos feladatok elvégzésének, valamint a költségek viselésének megosztására. 

(8a)194 Az élelmiszerlánc-ellenőrzések hatékonyabb végrehajtása, valamint a szükséges zárlati intézkedések megtétele érdekében 

a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv minden év július 1-jéig elektronikusan átadja az élelmiszerlánc-felügyeleti 

szerv részére az adott évben benyújtott egységes kérelmek kérelmezőre, területekre, valamint azok területhasznosítására vonatkozó, 

egyedi azonosításra alkalmas adatait. 

(9)195 Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv részére e törvényben meghatározott feladatai ellátása – különösen az e törvény hatálya 

alá tartozó termékek nyomon követhetősége – érdekében az elektronikus útdíjszolgáltatók nyilvántartásából folyamatosan, 

elektronikus úton adatokat kell átadni. 

(10)196 Az élelmiszerlánc-felügyeleti szervtől az adatok meghatározott szempontú csoportosítása is igényelhető. 

(11)197 Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv az agrárgazdasági elemzésekkel foglalkozó intézménnyel kötött megállapodásban 

rögzített ütemterv szerint ingyenes hozzáférést biztosít az agrárgazdasági elemzésekkel foglalkozó intézmény részére a FELIR-ben 

tárolt egyéni és személyes adatokhoz. Az agrárgazdasági elemzésekkel foglalkozó intézmény a lekérdezett adatokat kizárólag 

szakpolitikai, gazdaságelemzési, valamint statisztikai célra használhatja fel. 

38/B. §198 (1)199 Az a 

a)200 természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, 

b) mezőgazdasági őstermelő és a családi gazdálkodó, 

aki a 47/B. § (2) bekezdése a)–k) pontjában meghatározott tevékenységek valamelyikét Magyarország területén végzi, köteles a 

38. § (2) bekezdés c) pontja szerinti adatait, a ténylegesen végzett élelmiszerlánc-felügyelet alá tartozó tevékenységét 

(tevékenységeit), továbbá a tevékenység végzésének helyét (helyeit) az élelmiszerlánc-felügyeleti szervhez nyilvántartásba vétel 

céljából bejelenteni. 

(1a)201 Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv a 38. § szerint nyilvántartott állatorvosok és növényorvosok, a segédszemélyzet, 

valamint a 38/A. § (3a) bekezdésében meghatározott nyilvántartásokban szereplő ügyfelek részére FELIR azonosító számot (a 

továbbiakban: FELIR azonosító) állapít meg. 

(2)202 Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv az ügyfél bejelentése alapján veszi nyilvántartásba az (1) bekezdés szerinti adatokat, és 

egyidejűleg FELIR azonosítót állapít meg a nyilvántartásba vétel igazolására. A FELIR azonosító érvényességének 

felfüggesztéséről, visszavonásáról és a FELIR azonosító törléséről külön jogszabály rendelkezik. A FELIR azonosító törlését 

követően az élelmiszerlánc-szereplő adatait az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv élelmiszerlánc-biztonsági célból 10 évig köteles 

megőrizni. Ezt követően az adatokat a nyilvántartásból törli. 

(2a)203 E törvény, illetve a 38/A. § (3a) bekezdésében megjelölt törvények hatálya alá tartozó tevékenységet csak FELIR 

azonosítóval rendelkező ügyfél folytathat. 

(3) A FELIR azonosítóval rendelkező ügyfél köteles bejelenteni az élelmiszerlánc-felügyeleti szervnek, ha csődeljárás, 

felszámolás vagy végelszámolás alatt áll, valamint a jogutódlással történő vagy jogutód nélküli megszűnését is. 

(4)204 A FELIR azonosítóval rendelkező ügyfél köteles az élelmiszerlánc-felügyeleti szervnek bejelenteni az (1) és a (3) bekezdés 

szerinti adataiban bekövetkezett változást, annak bekövetkezésétől számított tizenöt napon belül. 

(5)205 A (4) bekezdés szerinti kötelezettség elmulasztása esetén az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv a FELIR azonosítóval 

rendelkező ügyfelet a kötelezettség teljesítésére hívja fel. A változásbejelentési kötelezettség teljesítésének ismételt elmaradása 

esetén az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv az ügyfelet az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásból törli. 

(6)206 Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv a honlapján elektronikusan hitelesített módon közzéteszi 

a) a FELIR azonosítót, az ügyfél-azonosító számot, 

b) természetes személy nevét és születési dátumát, 

c) a jogi személy nevét és adóazonosító számát, 

d) adott személy által bejelentett tevékenységek és tevékenységi helyek listáját. 

38/C. §207 (1) E törvény hatálya alá tartozó terméket nyilvántartásba nem vett élelmiszerlánc szereplőtől tilos vásárolni, illetve 

átvenni értékesítésre, szállításra és tárolásra. E rendelkezés megsértése esetén az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv a vásárló, illetve 

az átvevő vonatkozásában is alkalmazza az 57. § és a 63/A. § szerinti jogkövetkezményeket. 

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak a tagállamok közötti kereskedelemből vagy harmadik országból származó termékek tekintetében 

az első magyarországi tárolási helyre történő beszállítást követően alkalmazandóak. 

(3) Az (1) bekezdésben foglaltak nem vonatkoznak arra az esetre, amikor a vásárlás vagy átvétel magánjellegű felhasználás vagy 

fogyasztás céljából történik, illetve a vásárló vagy átvevő az élelmiszer végső fogyasztója. 

Élelmiszerlánc-biztonsági Centrum208 

38/D. §209 (1)210 Az Élelmiszerlánc-biztonsági Centrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: ÉBC) az 

élelmiszerlánc-felügyeleti feladatok ellátásának érdekében az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv által alapított, az állam 100%-os 

tulajdonában álló társaság. Az ÉBC üzletrésze forgalomképtelen. Az ÉBC felett a tulajdonosi jogokat a magyar állam nevében az 
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élelmiszerlánc-felügyeleti szerv gyakorolja. Az ÉBC által lefolytatott hatósági eljárásokban felügyeleti szervként az élelmiszerlánc-

felügyeleti szerv jár el. 

(2) Az ÉBC nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak minősül. 

(3)211 

(4)212 Ha a törvény vagy kormányrendelet valamely közigazgatási hatósági feladat ellátására az ÉBC-t jelöli ki, az eljárásában 

ügyintéző, illetve döntéshozó csak olyan személy lehet, aki a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény alapján 

kormánytisztviselőnek, az állami tisztviselőkről szóló törvény alapján állami tisztviselőnek – nyilvántartás vezetése esetén 

kormányzati ügykezelőnek, állami ügykezelőnek – kinevezhető lenne. A döntéshozóra és az ügyintézőre a közszolgálati 

tisztviselőkről szóló törvény összeférhetetlenségi szabályait kell alkalmazni. 

(5)213 Az ÉBC közhatalmi feladatként az élelmiszerlánc-felügyeleti feladatok ellátása érdekében: 

a) közreműködik az éves ellenőrzési tervben foglalt ellenőrzéseknél; 

b)214 elvégzi a monitoringtervben vagy a jogszabályokban előírt mintavételt és ellátja az ahhoz kapcsolódó mintaszállítási 

feladatokat; 

c) a hatósági feladatok ellátását támogató, kisegítő tevékenységet végez; 

d)215 részt vesz az állami laboratóriumok és a laboratóriumi hálózat működtetésében, valamint kísérleti vizsgálatok végzésében. 

(6)216 Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv az ÉBC-vel az élelmiszerlánc-felügyeleti feladatokkal kapcsolatos közreműködés 

érdekében megállapodást köthet, amelyben rendelkezik egyúttal a pénzügyi fedezet biztosításáról, a szakmai teljesítés és az 

elszámolás rendjéről, illetve a feladatellátáshoz eszközöket biztosíthat. 

Az Országos Járványvédelmi Központ hatásköre és feladatai217 

38/E. §218 (1) Állatjárvány kitörése vagy annak gyanúja esetén az országos főállatorvos a járvány elfojtásának idejére elrendelheti 

Országos Járványvédelmi Központ létrehozását. Az Országos Járványvédelmi Központ illetékessége az ország teljes területére 

kiterjed. Az Országos Járványvédelmi Központ vezetőjét az országos főállatorvos nevezi ki. 

(2) Az Országos Járványvédelmi Központ 

a) járvány kitörését követően irányítja és koordinálja a járványvédelmi stratégiát, 

b) irányítja és koordinálja a helyi járványvédelmi központok munkáját, 

c) kapcsolatot tart a Nemzeti Referencia Laboratóriummal és az élelmiszerlánc-felügyeleti szervekkel, 

d) nyilvántartja a védőkörzeteket és a megfigyelési körzeteket, 

e) kapcsolatot tart a rendészeti és katasztrófavédelmi szervezetekkel, 

f) együttműködik a piaci szereplőkkel, 

g) tájékoztatja a sajtót, 

h) rendkívüli esemény esetén azonnal, egyéb esetben napi jelentés formájában folyamatosan tájékoztatja az országos főállatorvost. 

A Helyi Járványvédelmi Központ hatásköre és feladatai219 

38/F. §220 (1) Állatjárvány kitörése vagy annak gyanúja esetén az országos főállatorvos a kitörés helye szerint illetékes 

élelmiszerlánc-felügyeleti szerven belül – a járvány elfojtásának idejére – elrendelheti Helyi Járványvédelmi Központ létrehozását. 

A Helyi Járványvédelmi Központ illetékessége az érintett megye teljes területére kiterjed. A Helyi Járványvédelmi Központ 

vezetőjét a kormánymegbízott nevezi ki. 

(2) A Helyi Járványvédelmi Központ 

a) irányítja és koordinálja a járvány felszámolásában érintett élelmiszerlánc-felügyeleti szervek munkáját, 

b) kapcsolatot tart a rendőrséggel, illetve helyi katasztrófavédelmi szervekkel, 

c) az országos járványvédelmi központtal együttműködve javaslatot tesz a védő- és megfigyelési körzetek kijelölésére, 

d) megszervezi a zárlat alatti területeken található gazdaságok ellenőrzését és a szükséges mintavételek elvégzését, 

e) napi jelentés formájában tájékoztatja az Országos Járványvédelmi Központot a járványhelyzet alakulásáról. 

IV. Fejezet 

HATÓSÁGI ELJÁRÁS 

Különös eljárási szabályok 

39. § (1)221 Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv eljárására a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény 

rendelkezéseit a 39., 40. és 42. §-ban, a 44. §-ban, a 49–50. §-ban meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni. 

(2)222 Az ügyintézési határidő a laboratóriumi vizsgálat elvégzéséhez elengedhetetlenül szükséges időtartammal, de legfeljebb két 

hónappal meghosszabbítható. 

(3) Ha a hatósági ellenőrzés keretében történő monitoringvizsgálat során a vizsgálati eredmény alapján nem állapítható meg 

jogsértés, a hatóság a vizsgálati jegyzőkönyvet nem küldi meg az ügyfél részére. 

(4) Az élelmiszerlánc felügyelete során 

a) a 33. § a) és az 57. § d) pontjában leírt; 
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b) a 42. § (4) bekezdésében leírt; 

c) az országos monitoringvizsgálatot elrendelő; 

d)223 az engedélyköteles termék és az állatgyógyászati készítmény forgalomba hozatalával és nagykereskedelmi forgalomba 

hozatalával kapcsolatos engedélyezési, engedély- módosítási, illetve visszavonási; 

e) az állatok jelölésére szolgáló elektronikus jelölőeszközök (mikrochipek) forgalomba hozatalával kapcsolatos engedélyezési; 

f) az engedélyköteles termék és az állatgyógyászati készítmény behozatalával kapcsolatos engedélyezési; 

g) az engedélyköteles termék, és az állatgyógyászati készítmény eseti felhasználásával kapcsolatos engedélyezési; 

h) a még nem engedélyezett engedélyköteles termékkel folytatott szabadföldi kísérletek nyilvános bemutatásával, illetve a 

vizsgálati eredmények ismertetésével kapcsolatos engedélyezési; 

i) az új takarmánnyal kapcsolatos engedélyezési; 

j) az állat-, illetve növény-egészségügyi ellenőrzésre kötelezett áruk behozatalával kapcsolatos engedélyezési; 

k) az országhatáron élelmiszerlánc-felügyeleti okból feltartóztatott áruk beszállításának engedélyezésével kapcsolatos; 

l) a Magyarországon nem engedélyezett, egyébként engedélyköteles termékkel kezelt növény, növényi termék behozatalával 

kapcsolatos engedélyezési; 

m) az országban nem honos zárlati károsító megjelenése miatt több megyére, illetve országosan kiterjedő állami védekezést 

elrendelő; 

n)224 a tanúsító szervezet vonatkozásában a 27. § (5) bekezdése szerinti; 

o)225 országos illetékességgel az a)–n) pontokban meghatározottaktól eltérő 

eljárásban hozott döntés ellen közigazgatási eljárás keretében fellebbezésnek helye nincs. 

39/A. §226 A mezőgazdasági termékek és élelmiszerek 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti hagyományos 

különleges termékként való bejegyzésére irányuló eljárásban 

a) a kérelem elbírálása során a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 116/A. §-ában 

meghatározott eljárási határidőket kell alkalmazni és 

b) a függő hatályú döntésben nem kell rendelkeznie a kérelmezett jog gyakorlásáról. 

40. § (1)227 Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv a növényvédő szerek, valamint a növényvédő szernek nem minősülő 

növényvédelmi hatású termékek, védőanyagok, kölcsönhatás-fokozók, segédanyagok, hatásjavítók, növényvédelmi célú eszközök 

és anyagok, makroszervezetek és mikroorganizmusok forgalombahozatali, felhasználási engedélyezési és engedélymódosítási 

eljárása során az engedély megadásáról tizenkét hónapon belül dönt. 

(2)228 Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv az engedélyköteles termékek eseti, szükséghelyzeti és kísérleti engedélyeinek 

megadásáról negyvenöt napon belül dönt. 

(3)229 Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv a termésnövelő anyagok engedélyezési és engedélymódosítási eljárásában az engedély 

megadásáról négy hónapon belül dönt. 

(4)230 A növényvédő szer forgalomba hozatali és felhasználási engedélyezési eljárásában a hiánypótlási felhívás kibocsátásának 

határideje negyvenöt nap, a termésnövelő anyagok engedélyezési eljárásában pedig huszonöt nap. 

(5)231 Az állatgyógyászati termék laboratóriumon kívüli gyakorlati kipróbálásának, gyártásának, ideiglenes jellegű 

felhasználásának, valamint az állatgyógyászati készítmények hatóanyaga gyártásának engedélyezéséről és az engedély 

módosításáról, a rendszeres gyógyszerbiztonsági jelentések értékeléséről szóló döntést hatvan napon belül, az állatgyógyászati 

termék és az állatgyógyászati készítmény forgalomba hozatalának engedélyezéséről és megújításáról szóló döntést százhatvan 

napon belül kell meghozni. 

(6)232 A növényvédő szer besorolásában vagy címkézésében az 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet előírásai 

által bekövetkezett változásokat tartalmazó módosított címketerv engedélyes által történő benyújtását követően az élelmiszerlánc-

felügyeleti szerv 60 napon belül dönt a módosítás elfogadhatóságáról. Amennyiben az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv 60 napon 

belül nem utasítja el a javasolt módosítást, akkor az engedélyes jogosult a módosított címkeszöveg használatára. 

41. § (1) Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv a növényvédő szer forgalomba hozatali és felhasználási engedélyezési eljárása során 

ha az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott védelmi célok érdekében szükséges, elrendelheti, hogy az 

engedélyezési eljárás ideje alatt a növényvédő szerek alkalmazásáról meghatározott ismereteket kell nyerni, gyűjteni és értékelni. 

Az eredményeket az engedélyező hatóságnak meghatározott időn belül meg kell küldeni, felhívásra a megfelelő dokumentumokat 

és mintákat be kell mutatni. 

(2) Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv a már engedélyezett növényvédő szer esetében az engedélyestől adatokat és mintákat 

kérhet be, amennyiben új ismeretek az engedély felülvizsgálatát teszik szükségessé. 

41/A. §233 Ha az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv eljárása idegenhonos inváziós fajt érint, az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv 

a) az 1143/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint 

b) a természet védelméről szóló törvény idegenhonos inváziós fajokkal kapcsolatos 

rendelkezéseit is alkalmazza. 

42. § (1) Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv 

a) védekezést; 

b) állami védekezést; 

c) közérdekű védekezést; 

d) járványügyi intézkedést; 

e)234 az emberi egészséget veszélyeztető élelmiszerlánc-esemény elhárítása érdekében hozott intézkedést 

elrendelő határozata fellebbezésre való tekintet nélkül végrehajtható. 
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(2)235 A védekezésre kötelező, valamint a közérdekű védekezést elrendelő határozat hirdetmény útján közölhető akkor is, ha a 

termelő, illetve a földhasználó ismeretlen. 

(3) Az állami védekezést, járványügyi intézkedést elrendelő határozat hirdetmény útján is közölhető nagyszámú ügyfél 

érintettsége esetén, továbbá, ha az intézkedés célját a kézbesítésből adódó késedelem veszélyeztetné. 

(4)236 Az országos főállatorvos rendkívüli élelmiszerlánc-eseményre vonatkozó 

a) adatszolgáltatásra – így a személyes adatok körében név, cím, elérhetőség megadására – kötelező, 

b) termék vagy termékcsoport felhasználását, forgalmazását felfüggesztő, illetve megtiltó, 

c) állatjárványügyi intézkedést tartalmazó, 

d) növény-egészségügyi zárlati intézkedést tartalmazó, valamint 

e) az 52. § (3) bekezdése szerinti 

határozatát a miniszter által vezetett minisztérium hivatalos lapjában, honlapján, valamint a nemzeti hírügynökségen keresztül 

kell közzétenni. A határozat közlése időpontjának az első közzététel időpontja minősül. 

43. §237 Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv e törvény szerinti hatósági eljárásához és tájékoztatási kötelezettségének teljesítéséhez 

– ha az emberek, illetve állatok egészsége veszélyeztetésének fennállása miatt szükséges – a nyomozó hatóságot, az ügyészséget, 

valamint a bíróságot a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 71/B. § (1) bekezdésében meghatározott célból megkeresheti. 

A megkeresés irányulhat a lefoglalt dologból történő minta szolgáltatására. 

44. § (1)238 Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv helyszíni ellenőrzésre feljogosított állami tisztviselője, kormánytisztviselője, 

valamint jelenlétében az Európai Bizottság szakértője és az általa kijelölt szakértő az e törvény végrehajtására kiadott jogszabály, 

valamint az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusai szerinti ellenőrzés során jogosult 

a) az ellenőrzött helyiségbe, illetve létesítménybe belépni; 

b) berendezéseket, eszközöket, technológiai folyamatokat ellenőrizni; 

c)239 az ellenőrzés tárgyát képező vagy azzal kapcsolatos iratokat, dokumentációt, adathordozókat – az adatvédelemre, valamint 

a titoktartásra vonatkozó jogszabályok figyelembevételével – megismerni és azokról másolatot, illetve kivonatot készíteni; 

d) eljárása dokumentálására a helyszínen kép-, illetve hangfelvételt készíteni; 

e) eljárásához szükséges vizsgálatok elvégzése céljából térítésmentesen mintát venni; 

f) hatósági mintavétel esetén az ügyfél kérésére – az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban, valamint az Európai Unió 

közvetlenül alkalmazandó jogi aktusaiban meghatározott kivételek figyelembevételével – ellenmintát venni; 

g)240 élelmiszerlánc-esemény alapos gyanúja esetén továbbá élelmiszerlánc-esemény elhárítása, illetve a felügyeleti díj bevallási 

és fizetési kötelezettség ellenőrzése érdekében a lezárt terület, épület, helyiség felnyitásával, az ott tartózkodó személyek akarata 

ellenére is a lezárt ingatlanok területére, üzlethelyiségbe, üzemi helyiségbe belépni és ott az ellenőrzést lefolytatni akkor is, ha azok 

egyidejűleg lakás céljára szolgálnak, továbbá szállítóeszközöket, dokumentációt, számviteli bizonylatokat ellenőrizni. 

(1a)241 Az e törvény felhatalmazása alapján kiadott rendelet által az ÉBC hatáskörébe utalt hatósági feladatok végzése során az 

ÉBC helyszíni ellenőrzésre feljogosított, megfelelő szakképzettséggel rendelkező munkavállalója jogosult az (1) bekezdés a)–

f) pontjában meghatározott cselekmények végzésére. 

(1b)242 Az élelmiszer-rendész az (1) bekezdésben meghatározott cselekményeken túl élelmiszerlánc-esemény alapos gyanúja 

esetén, továbbá élelmiszerlánc-esemény elhárítása érdekében jogosult a Rendészeti tv. 17–19. §-a szerinti intézkedések 

foganatosítására. 

(2)243 Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv a hatósági ellenőrzés során próbavásárlást végezhet, ideértve a távértékesítés keretében 

távértékesítési szerződés megkötésével az interneten történő vásárlást is. 

(3) A próbavásárláshoz az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv közreműködő személyt vehet igénybe. 

(4) A közreműködő személy részére a közreműködést igénybe vevő élelmiszerlánc-felügyeleti szerv megbízólevelet állít ki, amely 

tartalmazza a közreműködő nevét, továbbá azt, hogy mely forgalmazónál milyen típusú ellenőrzésben vehet részt. 

(5) A közreműködő személyre az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv ügyintézőjére vonatkozó kizárási szabályokat kell alkalmazni. 

(6)244 Próbavásárlás esetén az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv az ellenőrzési jogosultságát a próbavásárlás befejezésekor igazolja, 

amellyel egyidejűleg a forgalmazó képviseletében eljáró személy köteles a vételárat visszatéríteni. A további forgalmazásra 

alkalmatlan terméket az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv nem szolgáltatja vissza. 

(6a)245 Távértékesítés keretében történő próbavásárlás esetében a (6) bekezdésben foglaltaktól eltérően az élelmiszerlánc-

felügyeleti szerv az ellenőrzési jogosultságát a próbavásárlás befejezését követően, a próbavásárlásról készült jegyzőkönyv egy 

példányának megküldésével egyidejűleg igazolja. Az ügyfél köteles az eljárásához szükséges vizsgálatok elvégzése céljából a mintát 

térítésmentesen biztosítani, és az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv részére a próbavásárlásról készült jegyzőkönyv kézhezvételét 

követő 15 napon belül a vételárat visszatéríteni. A további forgalmazásra alkalmatlan terméket az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv 

nem szolgáltatja vissza. 

(7) A próbavásárlás során szerzett adatok a feltárt jogsértés miatt indított hatósági eljárást megalapozó bizonyítási eszközül 

szolgálnak. 

A költségek viselése 

45. § (1) Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv kérelemre indított engedélyezési és ellenőrzési eljárásáért, továbbá a 21. § (1) 

bekezdése szerinti okirat (marhalevél) kiállításáért, illetve érvényesítéséért az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban 

meghatározottak szerint igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. 

(2)246 Az igazgatási szolgáltatási díjat az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv számlájára kell befizetni. 
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(3)247 A díj megfizetésének elmulasztása esetén az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv a kérelem benyújtásától számított tizenöt 

napon belül hiánypótlási felhívást bocsát ki. A kérelmező a hiánypótlási felhívás kézhezvételétől számított tizenöt napon belül 

köteles a díjat megfizetni, illetve igazolni annak megfizetését. 

(4) Ha az igazgatási szolgáltatási díj meg nem fizetése ellenére az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv eljár, a meg nem fizetett díj 

adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül. 

(5)248 Az e törvény hatálya alá tartozó hatósági eljárás díj- és illetékmentes, amennyiben az adott eljárásra e törvény végrehajtására 

kiadott jogszabály igazgatási szolgáltatási díjat nem állapít meg. 

46. § (1)249 Ha hivatalból indított eljárásban a hatóság határozata az ügyfél részére részletkötelezettséget állapít meg, az ügyfél a 

felmerült eljárási költségeknek csak azt a részét viseli, amely a megállapított részletkötelezettséghez kapcsolódik. 

(2)250 A hatósági eljárás eljárási költsége magában foglalja a mintavétel, a mintatovábbítás, a helyszíni ellenőrzés, a szemle, az 

elvégzett laboratóriumi vizsgálatoknak és ellenőrzéseknek a – jogszabálysértés megállapítását megalapozó – vizsgálati eredménnyel 

összefüggő, továbbá az áru ártalmatlanná tételével, illetve megsemmisítésével kapcsolatos költségeket. 

(3)251 A helyszíni ellenőrzés és szemle költségét az eljáró élelmiszerlánc-felügyeleti szerv önköltségszámításra vonatkozó 

szabályzatában foglaltak szerint kell megállapítani. 

(4) A meg nem fizetett eljárási költségek és késedelmi pótlékok adók módjára behajtandó köztartozásnak minősülnek. 

47. § (1) Az EK-műtrágya hivatalból végzett vizsgálatának költségeit az az EK-műtrágya gyártó, az a Magyarországon való 

forgalomba hozatalért felelős személy, importőr, csomagoló, illetve az a műtrágya jellemzőit megváltoztató forgalomba hozó 

köteles viselni, akinél az ellenőrzést lefolytatták. 

(2) A veszélyes hulladékká minősített anyagok ártalmatlanításának költségeit azok tulajdonosának kell viselnie. 

Tervezés252 

47/A. §253 (1)254 Az országos főállatorvos előkészíti az élelmiszerlánc szereplőinek széles körű bevonásával az élelmiszerlánc-

biztonsági stratégiát, amelyet a Kormány fogad el. Az élelmiszerlánc-biztonsági stratégia végrehajtása érdekében az országos 

főállatorvos kiadja az integrált többéves nemzeti ellenőrzési tervet, valamint elkészíti az élelmiszerlánccal kapcsolatos 

akcióterveket. 

(2) Az élelmiszerlánc-biztonsági stratégia végrehajtása érdekében integrált többéves nemzeti ellenőrzési tervet (a továbbiakban: 

többéves terv) kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell: 

a) az alkalmazandó kockázatbecslési,- kezelési rendszer részletes leírását; 

b) a célok és kockázatok meghatározását, 

c) az országos éves ellenőrzési és vizsgálati terv (a továbbiakban: éves ellenőrzési terv) meghatározását; 

d) a felügyeleti információs rendszer működési elveinek meghatározását, leírását; 

e) a célok elérésének mérésének, visszaellenőrzésének módszereit. 

(3) A kockázatbecslési, -kezelési rendszert úgy kell kialakítani, hogy az vegye figyelembe 

a) az élelmiszerláncban folytatott egyes tevékenységek kockázatosságát; 

b) az elkövetett jogsértéseket, a lehetséges jogsértések, visszaélések jövőbeni előfordulási valószínűségét; 

c) az élelmiszerlánc szereplői közötti hálózati kapcsolatok rendszerét. 

(4) A (3) bekezdés szerint meghatározott kockázatok kezelése során a prioritásokat – a felügyeleti díjból befolyt éves keretösszeg 

nyújtotta lehetőségek figyelembevételével – átlátható módon a több éves tervben és az éves ellenőrzési tervben kell meghatározni. 

(5)255 A jogellenes tevékenységet folytató élelmiszerlánc-szereplők felderítése érdekében, a (3) bekezdésben foglaltak 

figyelembevételével az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv létrehozza és működteti az intelligens élelmiszerlánc-elemzési rendszert. 

Felügyeleti díj256 

47/B. §257 (1) Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv részére, az élelmiszerlánc hatósági felügyeleti tevékenységével összefüggő 

feladatai ellátásának fedezése érdekében az élelmiszerlánc (2) bekezdésben meghatározott szereplői évente felügyeleti díjat 

kötelesek fizetni. A felügyeleti díj az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv bevétele. 

(2)258 Felügyeleti díjat köteles fizetni az a természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, 

aki (amely): 

a) az élelmiszer-termelési, tenyésztési, kísérleti célból tartott állatokat forgalomba hozza, 

b) élelmiszer-, takarmány-termelési célból termesztett növényt, vetőmagot, növényi terméket, illetve az e törvény végrehajtására 

kiadott jogszabály szerinti szaporító és ültetési anyagot, forgalomba hozza, 

c) a 35. § szerint nyilvántartott vagy engedélyezett élelmiszer-vállalkozás, 

d) a 35. és 36. § szerint nyilvántartott vagy engedélyezett takarmány-vállalkozás, 

e) állatgyógyászati készítményt, állatgyógyászati terméket állít elő vagy forgalomba hozza, 

f)259 engedélyköteles terméket, illetve EK-műtrágyát állít elő vagy forgalomba hoz, 

g) állati eredetű melléktermék kezelését, felhasználását, további feldolgozását, szállítását végzi vagy az ezekből származó 

terméket forgalomba hozza, 

h) élő állat szállítást végző vállalkozást, továbbá élőállat-szállító járművek mosását és fertőtlenítését végző helyet, az idegen 

állományból származó állatok fogadására kiválasztott elkülönítőt (karantént), állatrakodót, gyűjtőállomást, kereskedői telepet, etető-

itató állomást, pihentető állomást, állatvásárt üzemeltet, 
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i) szaporítóanyag előállítást és tárolást végez, 

j) e törvény végrehajtására kiadott jogszabály szerint nyilvántartott vagy engedélyezett laboratóriumot üzemeltet, 

k) az állatok jelölésére szolgáló eszközt forgalomba hoz. 

(3)260 A felügyeleti díj mértéke – a (4)–(6) bekezdésben foglalt eltéréssel – a felügyeleti díj fizetésére kötelezett (2) bekezdés 

szerinti tevékenységből származó, jövedéki adó, illetve népegészségügyi termékadó nélkül számított 

a) előző naptári évi értékesítési nettó árbevételének, vagy 

b) – személyi jövedelemadó-bevallásra köteles természetes személy – előző naptári évi bevételének 

0,1%-a. 

(3a)261 

(4)262 A termelői szerveződésen vagy a termelői szerveződés, valamint annak tagjai kizárólagos tulajdonában lévő vállalkozáson 

keresztül történő forgalomba-hozatal után fizetendő felügyeleti díj mértéke a termelői szerveződés vagy a termelői szerveződés és 

annak tagjai kizárólagos tulajdonában lévő vállalkozás előző évi nettó árbevételéből, a (2) bekezdés szerinti tevékenységhez 

kapcsolódó rész 0,1%-a, amennyiben a felügyeleti díjfizetési kötelezettséget a termelői szerveződés vagy a termelői szerveződés és 

annak tagjai kizárólagos tulajdonában lévő vállalkozás szerződésben vagy egyoldalú jognyilatkozattal átvállalta a fizetésre 

kötelezett termelői szerveződés tagjától. 

(4a)263 Felügyeleti díj bevallására és megfizetésére kötelezettnek minősül a (3) bekezdésben foglaltak szerint az, aki nem 

magyarországi illetékességű, de Magyarország területén a (2) bekezdés szerinti tevékenységet végez és a 38/B. § szerinti FELIR-

azonosítóval rendelkezik, továbbá az állami adóhatóságnál regisztrált általános forgalmi adóalanynak minősül. 

(5)264 A felügyeleti díj mértéke az elsődlegesen végső fogyasztó számára értékesítő felügyeleti díj fizetésére kötelezett 

a) mikrovállalkozás és e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott kistermelő esetén évi húszezer forint; 

b) kisvállalkozás esetén évi hétszázezer forint. 

(6)265 Az (5) bekezdés szerinti felügyeleti díj fizetésére kötelezett az ott meghatározott összegű felügyeleti díj megfizetése helyett 

választása alapján a (3) bekezdés szerint számított felügyeleti díjat a (8) és (9) bekezdés szerint vallja be és fizeti meg. 

(7)266 Mentesül a felügyeleti díj bevallási és fizetési kötelezettség alól a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 

3. § 19. pontja szerinti mezőgazdasági kistermelő kizárólag az őstermelői tevékenysége vonatkozásában. 

(8)267 A fizetésre kötelezettnek évente egyszer kell bevallania a díjfizetés alapjául szolgáló nettó árbevételét. A bevallási 

kötelezettséget május 31-ig kell teljesíteni. A díj megfizetése a bevallási kötelezettséget nem pótolja. Nem kell megfizetni a 

felügyeleti díjat, ha annak mértéke nem éri el az ezer forintot. 

(9)268 A fizetésre kötelezett az éves felügyeleti díjat két részletben, egyenlő összegben köteles megfizetni július 31. napjáig, illetve 

január 31. napjáig. A határidőn belül meg nem fizetett felügyeleti díj után késedelmi pótlékot kell fizetni, amelynek megállapításánál 

az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) rendelkezései irányadók. A meg nem fizetett felügyeleti 

díj és késedelmi pótlék adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül. A felügyeleti díj fizetésére kötelezett által a (8) bekezdés 

alapján benyújtott bevallás végrehajtható okiratnak minősül. 

(10)269 Az élelmiszerlánc-felügyeleti szervet megillető felügyeleti díjat az élelmiszerlánc-biztonsági stratégiában, a többéves 

tervben és az éves ellenőrzési tervben meghatározott feladatok végrehajtására kell fordítani. Az évente befolyt felügyeleti díj 10%-

át fejlesztésre kell fordítani. A felügyeleti díjból befolyt bevétel az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv működésére is fordítható. 

(11)270 Az élelmiszerlánc-felügyeleti szervet megillető felügyeleti díj felhasználásáról az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv 

elkülönített nyilvántartást vezet. A felhasználásról feladatonkénti szöveges beszámolót kell készíteni az országos főállatorvos 

részére a felhasználást követő év április 30-ig. 

(12)271 A 38/B. § (1) bekezdése szerinti regisztrációt, valamint a felügyeleti díj bevallási kötelezettséget az élelmiszerlánc-

felügyeleti szerv erre a célra kialakított központi elektronikus rendszerének használatával kell teljesíteni. A felügyeleti díj 

bevallására és megfizetésére vonatkozó részletes szabályokat e törvény végrehajtására kiadott jogszabály állapítja meg. 

(13)272 A felügyeleti díj bevallására kötelezettnek olyan nyilvántartást kell vezetnie, amelyből a felügyeleti díj alapjának, 

mértékének számítása egyértelműen megállapítható. Nem vonatkozik az előírás azon fizetésre kötelezettekre, akik az (5) bekezdés 

szerinti fizetési módot választják. 

(14)273 A felügyeleti díj bevallása, nyilvántartása, befizetése, kezelése, ellenőrzése és önellenőrzése kapcsán e törvényben, illetve 

az annak végrehajtására kiadott jogszabályban nem szabályozott kérdésekben az Art. képviseletre, önellenőrzési jogra, bevallásra, 

bevallás kijavítására, a megfizetésre, a bizonylatokra, könyvvezetésre, nyilvántartásra, bizonylatok megőrzésére, önellenőrzésre, az 

önellenőrzés bevallása és megfizetése, a becslésre, az utólagos megállapításra, fizetési halasztásra, részletfizetés engedélyezésére, 

elévülésre, késedelmi pótlékra, önellenőrzési pótlékra, valamint az eljárás költségeire vonatkozó rendelkezései az irányadóak. 

Jelentések274 

47/C. §275 (1) Az élelmiszerlánc-biztonsági stratégia, a több éves terv és éves ellenőrzési terv végrehajtásáról, a célok 

teljesüléséről, valamint a felügyeleti díj felhasználásáról az élelmiszerlánc-biztonsági jelentés keretében az országos főállatorvos 

évente beszámol az Országgyűlésnek. A jelentést a tárgyévet követő év június 30-ig kell az Országgyűlés elé terjeszteni. 

(2) Az országos főállatorvos a vonatkozó uniós jogi aktusban foglaltak figyelembevételével éves jelentést küld a többéves terv 

végrehajtásáról az Európai Bizottságnak. 

(3) Az élelmiszerlánc-felügyelet keretében elvégzett ellenőrzésekről és vizsgálatokról, valamint azok eredményéről hivatalos 

tájékoztatást, jelentést az országos főállatorvos, valamint az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv adhat ki más államnak, vagy más állam 

hatóságának, illetve nemzetközi szervezetnek. 
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V. Fejezet276 

JÁRVÁNYÜGYI FELÜGYELETI RENDSZER, JÁRVÁNYOKKAL ÉS KÁRTEVŐK FELSZAPORODÁSÁVAL KAPCSOLATOS 

INTÉZKEDÉSEK ÉS A KÁRTALANÍTÁS SZABÁLYAI 

Növény-egészségügyi intézkedések 

48. § (1) Növények és növényi termékek egyes károsítói behurcolásának, elterjedésének és felszaporodásának megakadályozása, 

kártételének csökkentése, felszámolása érdekében, továbbá a károsító természetéhez és elterjedtségéhez mérten, a veszély 

elhárításához szükséges mértékben és ideig az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban 

meghatározott esetekben az alábbi növény-egészségügyi intézkedéseket hozhatja: 

a) fertőtlenítést, megsemmisítést rendelhet el, amelynek érdekében meghatározott szerek, eszközök, illetve eljárások alkalmazását 

előírhatja vagy betilthatja; 

b) javaslatot tehet védett zónák kijelölésére; 

c) térítés ellenében történő közcélú munkavégzést, a létesítmény, a szállító-, növényvédő és más eszközök, valamint anyagok 

igénybevételét rendelheti el; 

d) fogékony növényfajok, illetve fajták termesztését korlátozhatja, betilthatja; 

e) károsítók, valamint a fertőzés közvetítését lehetővé tevő tárgyak szállítását, forgalomba hozatalát és tárolását betilthatja, 

korlátozhatja, engedélyhez, illetve bejelentéshez kötheti; 

f) zárlati károsítók vagy Magyarországon nem honos szervezetek tenyésztését és tartását, valamint a velük való munkát betilthatja, 

korlátozhatja, engedélyhez, illetve bejelentéshez kötheti; 

g) a károsítók behurcolásának és elterjedésének megakadályozására, előfordulásának, felszaporodásának figyelemmel kísérésére 

és a védekezési intézkedések megtételére kötelezhet; 

h) a fertőzött, fertőzésgyanús vagy fertőzés által veszélyeztetett területeken meghatározott károsítóktól való mentesítésre, illetve 

mentesen tartásra kötelezhet; 

i)277 korlátozhatja a fertőzött, a fertőzésgyanús vagy a fertőzésveszélynek kitett ingatlanok, földterületek mezőgazdasági célú 

használatát, hasznosítását, valamint az ilyen földterületeket növény-egészségügyi zárlat alá helyezheti, fertőzésveszélyt jelentő 

növényállomány kivágását és megsemmisítését elrendelheti; 

j) meghatározott károsítókkal való fertőzés vagy a fertőzés gyanúja esetén, illetve egyes károsítókkal szembeni 

rezisztenciavizsgálat eredményétől függően betilthatja vagy korlátozhatja olyan növényi részek forgalomba hozatalát, amelyek 

köztermesztés céljára nem alkalmasak; 

k) elrendelheti növények vagy növényi termékek tárolására, raktározására szolgáló földterületek, épületek, építmények, 

helyiségek vagy tartályok fertőtlenítését, mentesítését vagy megtisztítását, és ennek érdekében meghatározott anyagok, eszközök 

vagy eljárások használatát előírhatja vagy betilthatja; 

l) állami és közérdekű védekezést rendelhet el. 

(2) A zárlati és a vizsgálatköteles nem zárlati károsítóval fertőzött területet, növényt, növényi terméket és az azt tartalmazó 

szállítmányt, raktárt, eszközt növény-egészségügyi zárlat alá kell helyezni, illetőleg behozatalnál a szállítmányt vissza kell utasítani 

attól függetlenül, hogy az rendelkezik növény-egészségügyi bizonyítvánnyal. 

(3) Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban fel nem sorolt egyéb károsítóval erős 

mértékben fertőzött szaporítóanyag behozatalánál a szállítmányra növényvédelmi korlátozást rendelhet el, illetve azt 

visszautasíthatja. 

Állami védekezés 

49. § (1) Az állami védekezés elrendelésére az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv jogosult. 

(2) Állami védekezést akkor lehet elrendelni, ha 

a) az országban nem honos zárlati károsító megjelenését észlelték; 

b) a zárlati károsító kiirtására végzett termelői, földhasználói védekezés – a termelőn kívülálló ok miatt – nem volt kielégítő 

hatású; 

c) a zárlati károsító terjedését szükséges megakadályozni. 

(3) Az állami védekezést elrendelő határozatban a termelők, földhasználók megnevezése mellőzhető, ugyanakkor rendelkezni 

kell az érintett közigazgatási területről, továbbá a fertőzés megszüntetésének módjáról és határidejéről is. 

(4) Az állami védekezés állami feladatnak minősül, költségeinek fedezetéről a központi költségvetésben kell gondoskodni. 

Közérdekű védekezés 

50. § (1) Közérdekű védekezést kell elrendelni, ha a termelő, illetve a földhasználó védekezési kötelezettségének az azt elrendelő 

hatósági határozat ellenére sem tesz határidőre eleget. A közérdekű védekezést az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv rendeli el. 

(2)278 A költségvetési törvényben meghatározott előirányzatból kell biztosítani a közérdekű védekezés költségeinek 

megelőlegezését. A közérdekű védekezés elrendelését követően a költségek tizenöt napon belüli megtérítésére kell kötelezni az (1) 

bekezdés szerinti mulasztás elkövetőjét. A kötelezett nem fizetése esetén a közérdekű védekezés költségei adók módjára kerülnek 

behajtásra az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv javára. A költségek behajtásáról az állami adóhatóság gondoskodik. 
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(3) Amennyiben a költségek megtérítésére kötelezett a közérdekű védekezéssel érintett ingatlan tulajdonosa és az ingatlan közös 

tulajdonban áll, a költségek megtérítéséért valamennyi tulajdonos egyetemlegesen felel. 

(4) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően parlagfű elleni közérdekű védekezést kell elrendelni, ha a földhasználó a 17. § (4) 

bekezdésében szereplő parlagfű elleni védekezési kötelezettségének nem tesz eleget. A kötelezettség teljesítésének helyszíni 

ellenőrzéséről a földhasználó előzetes értesítése mellőzhető. 

(5)279 A parlagfű elleni közérdekű védekezést elrendelő határozatot – ha a közlés más módja az azonnali végrehajtáshoz fűződő 

érdeket veszélyeztetné – hirdetmény útján is lehet közölni. 

(6)280 A közérdekű védekezés elvégzése során a hatóság, valamint a közérdekű védekezést elvégző vállalkozó feladata 

végrehajtásának keretei között az érintett területre beléphet, ott a szükséges cselekményeket elvégezheti. Erre való jogosultságát 

kérésre köteles igazolni. 

(7) Ha a parlagfű elleni közérdekű védekezést kultúrnövény károsodása nélkül nem lehet elvégezni, a parlagfű elleni közérdekű 

védekezés abban az esetben rendelhető el, ha az adott területen a kultúrnövény tőszáma nem éri el az agronómiailag indokolt tőszám 

50%-át és a parlagfűvel való felületi borítottság a 30%-ot meghaladja. A parlagfű elleni közérdekű védekezés során az érintett 

kultúrában okozott károkért a földhasználó kártalanításra nem tarthat igényt. 

Állat-egészségügyi intézkedések 

51. § (1)281 A bejelentendő állatbetegségek körét a miniszter e törvény végrehajtására kiadott rendelete állapítja meg. 

(2)282 A hazai állatállományt súlyosan veszélyeztető és a nemzetközi kereskedelmet akadályozó vagy emberre is veszélyes, 

újonnan felfedezett fertőző állatbetegségre a miniszter – határozott időtartamra – az e törvény felhatalmazása alapján kiadott 

rendeletében bejelentési kötelezettséget írhat elő. 

(3)283 Állatbetegség megelőzése, megállapítása, továbbterjedésének megakadályozása, kártételének csökkentése, felszámolása 

érdekében, továbbá a betegség természetéhez és elterjedtségéhez mérten, az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv az e törvény 

végrehajtására kiadott jogszabályban, valamint az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusai alapján az alábbi állat-

járványügyi intézkedéseket rendelheti el a veszély elhárításához szükséges mértékben és ideig: 

a) elkülönítés; 

b) megfigyelési zárlat (hatósági megfigyelés); 

c) forgalmi korlátozás; 

d) helyi zárlat; 

e)284 védőkörzet; 

f)285 megfigyelési körzet; 

g) a marhalevél kezelésének tilalma; 

h) termékenyítési tilalom; 

i) diagnosztikai vizsgálat és ilyen célú leölés, kilövés; 

j) védőoltás; 

k) gyógykezelés; 

l) elkülönített vagy zárt vágás; 

m) állatleölés (leöletés); 

n) fertőzésközvetítő anyag, eszköz, tárgy, élelmiszer, takarmány, állati eredetű melléktermék, állati eredetű termék ártalmatlanná 

tétele; 

o) fertőtlenítés; 

p) földterület, jármű, épület, berendezés, eszköz és anyag igénybevétele, használata; 

q)286 a járványügyi intézkedés eredményes végrehajtása érdekében természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel 

nem rendelkező szervezet – így különösen vágóhíd, állati eredetű melléktermék kezelését végző üzem – aktív közreműködésre 

kötelezése; 

r)287 az állattartó, az élelmiszer- vagy takarmányvállalkozó tevékenységének korlátozása, feltételhez kötése, felfüggesztése; 

s)288 ebzárlat; 

t)289 legeltetési tilalom. 

u)290 bejelentendő állatbetegség vadon élő állatban történt megállapítását követően az érintett terület fertőzött területté 

nyilvánítása. 

52. § (1) Az állat-járványügyi intézkedések közül egyszerre több is elrendelhető. 

(2)291 Az 51. § (3) bekezdésének d)–g), valamint s) és t) pontjában meghatározott állat-járványügyi intézkedések elrendeléséről 

szóló határozatot egyidejűleg az illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatal vezetőjével is közölni kell. Az illetékes járási (fővárosi 

kerületi) hivatal vezetője köteles a megküldött határozatokat a helyben szokásos módon közzétenni. 

(3) Nagy gazdasági kárral fenyegető, illetve nemzetközi kereskedelmet akadályozó fertőző állatbetegség kitörésekor – 

amennyiben azt a fertőző állatbetegség rendkívüli veszélye indokolja – a miniszter megtilthatja az élő állat, állati eredetű termék és 

élelmiszer, takarmány, továbbá járványos állatbetegség terjesztésére alkalmas egyéb áru Magyarország területéről történő 

kiszállítását, behozatalát, illetve a betegség terjedésének megállításához, valamint a betegség felszámolásához szükséges állat-

járványügyi intézkedéseket foganatosíthat. 

(4)292 Amennyiben az a fertőző állatbetegség leküzdéséhez szükséges, a rendőrség közreműködik a járványveszély elhárításában. 
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53. § (1)293 A szolgáltató állatorvos, illetve a nem állami állat-egészségügyi laboratórium járványos állatbetegség gyanúja esetén 

a járványveszély elhárítása érdekében köteles az adott helyzetben tőle elvárható módon a szükséges intézkedéseket megtenni, 

valamint a további intézkedésre jogosult szervet haladéktalanul értesíteni. 

(2)294 Az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban foglaltak szerint bejelentendő állatbetegség vagy gyanújának észlelése 

esetén a szolgáltató állatorvos köteles haladéktalanul jelentést tenni az intézkedésre jogosult élelmiszerlánc-felügyeleti szervnek, 

továbbá ellátni a járványügyi feladatokat, megtenni a járvány megelőzéséhez és felszámolásához szükséges mindazon feladatokat, 

amelyeket e törvény, illetve a végrehajtására kiadott jogszabály a feladat-, illetve hatáskörébe utal, valamint az állattartót a szükséges 

utasításokkal ellátni. 

(3)295 Járványveszély vagy rendkívüli élelmiszerlánc-esemény esetén a szolgáltató állatorvos – a Magyar Állatorvosi Kamarával 

kötött megállapodás szerint – az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv által közcélú munkavégzésre – a felmerülő költségeit magában 

foglaló díj ellenében – igénybe vehető. A szolgáltató állatorvos a közcélú igénybevételnek köteles eleget tenni. 

(4)296 Járványveszély vagy rendkívüli élelmiszerlánc-esemény esetén természetes személy – az élelmiszerlánc-felügyeleti 

szervvel kötött megállapodás szerint – az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv által közcélú munkavégzésre, díjfizetés és költségtérítés 

ellenében, e törvény végrehajtására kiadott jogszabály szerint igénybe vehető. 

Járványügyi Felügyeleti Rendszer297 

53/A. §298 A Járványügyi Felügyeleti Rendszer magában foglalja 

a) a 28. § d) pontja és a 32. § (1) bekezdés f) pontja szerinti mentesítési és monitoringprogramok tervezését és végrehajtását, 

b) a 18. § (1) bekezdés f) és h) pontja, valamint (4) bekezdése szerinti bejelentések nyomonkövetését, 

c) az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályokban meghatározott fogékony állatok fajok és korcsoportok szerinti összeírását, 

d) a DATAVET naprakész működtetését, 

e) a 32. § (1) bekezdés f) pontjában és a 32. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatok és intézkedések meghatározását 

és végrehajtását, 

f) a 33. § a) és b) pontjában meghatározott ellenőrzési feladatok tervezését, végrehajtását, 

g) a 34. § (4) bekezdés d) és e) pontjában, és a 35. § (3) bekezdés e) pontjában meghatározott igazolásokkal és bizonyítványokkal 

kapcsolatos feladatok ellátását, 

h) a 19. § (4) bekezdésében meghatározott melléktermék ártalmatlanításával összefüggő feladatok ellátását, 

i) a 27. § (2) bekezdése szerinti szolgáltató állatorvosi rendszert, 

j) a 30. § (1) bekezdés m) pontjában meghatározott laboratóriumi vizsgálatok végrehajtását, 

k) az 51. § (3) bekezdés j) pontjában és az 57. § h) pontjában meghatározott intézkedések meghatározását és végrehajtását. 

Kártalanítás 

54. § (1) Zárlati károsító előfordulásának felszámolását, terjedésének megakadályozását szolgáló intézkedés során 

a) a termelők növényállományában végrehajtott részleges vagy teljes megsemmisítés esetén az adott dologban keletkezett károk 

enyhítésére – a (2) bekezdésben meghatározott kivételekkel – a termelő; 

b) a méhészetben okozott károk enyhítésére – a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a méhész 

az államtól e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározottak szerint részleges kártalanításra jogosult. A 

kártalanításról az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv határozatban dönt. 

(2) Nem jár kártalanítás 

a) az országba jogellenesen behozott növény, növényi termék után (beleértve a kutatási célból behozott nem honos szervezeteket 

is); 

b) ha zárlati károsító gyanúja esetén a termelő bejelentési kötelezettségének nem tett eleget; 

c) ha a vevőnek a vásárolt növény zárlati károsítóval való fertőzöttségéről tudomása volt, illetve arról kellő körültekintéssel 

tudomást szerezhetett volna; 

d) ha a növényt kedvtelésből, tudományos kísérleti, laboratóriumi, szolgálati célból tartották fenn; 

e) a növény-egészségügyi jogszabályok megsértésével fenntartott, forgalomba hozott növényért, növényi termékért (beleértve a 

zárlati károsítók kutatói cseréjét is); 

f) ha a növény-egészségügyi zárlatra egyéb, a termelőnek felróható magatartás miatt került sor; 

g) ha a növény-egészségügyi zárlatra a növényvédelmi hatóság által előzetesen nem ellenőrzött, nem fémzárolt vetőmagból vagy 

nem minősített vegetatív szaporító alapanyagból, illetve ültetési anyagból előállított növényállományban vagy annak termésében 

kerül sor; 

h) ha a növény-egészségügyi zárlattal érintett termőhelyen és annak szomszédságában a hatósági intézkedés tárgyát képező 

károsító ellen a korábban elrendelt növény-egészségügyi zárlatot még nem oldották fel és az újabb növényvédelmi intézkedésre a 

zárlat figyelmen kívül hagyása miatt kerül sor; 

i) ha a növény-egészségügyi zárlat Magyarországon honos vagy megtelepedett károsító ellen irányul; 

j) ha a termelő a növény-egészségügyi zárlat kapcsán meghatározott valamely kötelezettségének nem tesz eleget. 

(3) A növényvédelmi védekezéssel okozott kárért nem jogosult kártalanításra az a méhész, aki letelepedésének bejelentését 

elmulasztotta. 
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55. § (1) A 51. § (3) bekezdésének i)–q) pontjaiban felsorolt járványügyi intézkedések elrendelése esetében – a (2) és (3) 

bekezdésben meghatározott kivételekkel – az államtól kártalanításra jogosult 

a)299 az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott állatbetegségben a 18. § (1) bekezdésének f) pontjában 

előírt bejelentés teljesítésének időpontját követően vagy járványügyi intézkedés következtében elhullott, illetve a járványügyi 

intézkedésként leölt bejelentett állat, megsemmisített termék, anyag, eszköz és tárgy tulajdonosa; 

b) a 51. § (3) bekezdésének p) pontjában meghatározott földterület, jármű, épület, berendezés, eszköz és anyag tulajdonosa, 

használója, amennyiben az igénybevételre, illetve használatra kifejezetten az erre irányuló határozat alapján került sor; 

c)300 az 51. § (3) bekezdés q) pontjában meghatározott természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet, amennyiben a kötelezésre kifejezetten az erre irányuló határozat alapján került sor. 

(2) Nem jár kártalanítás 

a) az országba tilalom ellenére vagy szabálytalanul behozott állatokért, valamint a tartásukkal kapcsolatos anyagokért, 

eszközökért és tárgyakért; 

b) ha az állat betegségre gyanús állapotát az állattartó vagy élelmiszer-vállalkozó nem jelentette be, illetve az előírt 

kötelezettségeket megszegte; 

c) ha az átruházással szerzett állat betegségéről, fertőzöttségéről a tulajdonosnak az állat megszerzésekor tudomása volt; 

d) ha a járványügyi intézkedésre az állattartó vagy élelmiszer-vállalkozás egyéb felróható magatartása miatt került sor; 

e) a vadon élő állatokért, kivéve az engedéllyel befogott, legalább hat hónapja zárt körülmények között (vadasparkban, 

vadaskertben, röptetőben) tartott vagy tenyésztett, továbbá a járványügyi intézkedésként diagnosztikai célból kilőtt vadat, és a védett 

állatokat; 

f) trágyáért, alomért; 

g) az állat-egészségügyi jogszabályok megsértésével tartott, illetve szállított, levágott, forgalomba hozott állatért és termékért. 

(3) Az elrendelt, az 51. § (3) bekezdésének a)–h) és r) pontja szerinti állat-járványügyi intézkedésben előírt kötelezettségek 

teljesítése állami kártalanítás szempontjából nem minősül az 51. § (3) bekezdésének p) és q) pontja szerinti aktív közreműködésnek. 

(4) A kártalanítás összege az állat, anyag, eszköz vagy tárgy forgalmi értéke, az 51. § (3) bekezdésének p) és q) pontja esetében 

pedig az igénybevétellel, illetve közreműködéssel okozott károkhoz – ide nem értve az elmaradt hasznot – igazodik. 

(5) A kárbecslés és kifizetés részletes szabályait az e törvény végrehajtására kiadott jogszabály tartalmazza. A kártalanítás 

kifizetésének módjáról az azt elrendelő határozatban kell rendelkezni. 

VI. Fejezet 

JOGKÖVETKEZMÉNYEK 

A jogkövetkezményekre vonatkozó általános rendelkezések 

56. § (1)301 Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv e törvényben és az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályokban, valamint az 

Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusában meghatározott rendelkezés, illetve hatósági határozatban foglaltak 

megsértése esetén intézkedést hozhat, bírságot szabhat ki vagy figyelmeztetésben részesíti az eljárás alá vont jogi személyt, jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezetet vagy természetes személyt (e fejezetben a továbbiakban együtt: eljárás alá vont 

személy). 

(2) Az (1) bekezdés szerinti jogkövetkezmény alkalmazásának nincs helye, ha a cselekménynek az élelmiszerlánc-felügyeleti 

szerv tudomására jutásától számított egy év, illetve a cselekmény elkövetésétől számított három év eltelt. A határidő számításakor 

a jogorvoslati eljárás időtartamát nem kell figyelembe venni. 

Intézkedések 

57. § Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározottak szerint, a feltárt 

jogsértés súlyával arányosan, a jogsértésben rejlő kockázat mértékének és jellegének figyelembevételével a következő 

intézkedéseket hozhatja: 

a) tevékenység végzését határozott időre, teljesen vagy részlegesen felfüggesztheti, korlátozhatja, a működést megtilthatja, az 

újbóli működést feltételhez kötheti; 

b) vállalkozás, létesítmény működési engedélyét feltételhez kötheti, módosíthatja, felfüggesztheti, visszavonhatja, illetve 

kezdeményezheti annak visszavonását; 

c) vállalkozás, létesítmény nyilvántartásba vételét feltételhez kötheti, határozott időre vagy véglegesen megtagadhatja, a 

vállalkozást, létesítményt törölheti nyilvántartásából; 

d) a nem állami laboratóriumok működési engedélyét feltételhez kötheti, módosíthatja, visszavonhatja; 

e) az újbóli engedélyezést oktatáson való részvételhez, annak igazolásához, illetve vizsgázáshoz kötheti; 

f) termék előállítását, tárolását, szállítását, felhasználását, forgalomba hozatalát, behozatalát, kivitelét, illetékességi területén való 

átszállítását feltételhez kötheti, korlátozhatja, felfüggesztheti, megtilthatja; 

g)302 elrendelheti a termék lefoglalását, forgalomból való kivonását, visszahívását, megsemmisítését, ártalmatlanítását; 

h) állat vizsgálatát, forgalmi korlátozását, elkülönítését, kötelező gyógykezelését, védőoltását vagy leölését elrendelheti; 

i) elismert hagyományos különleges termék előállítását, forgalomba hozatalát megtilthatja vagy feltételhez kötheti; 
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j)303 élelmiszerrel, illetve takarmánnyal érintkezésbe kerülő anyagok, gépek, eszközök, az élelmiszerláncban felhasznált 

fertőtlenítőszerek használatát megtilthatja, az engedélyező hatóság egyidejű értesítése mellett ingatlant adott állapotában élelmiszer-

, takarmányvállalkozási tevékenység végzésére alkalmatlannak nyilváníthat, ingatlan élelmiszer-, takarmányvállalkozási 

tevékenység végzésére történő használatát az ingatlan adott állapotában határozott időre vagy véglegesen megtilthatja; 

k) szállítóeszköz engedélyét visszavonhatja, használatát megtilthatja; 

l) élelmiszert emberi fogyasztásra alkalmatlannak minősíthet; 

m) takarmányt etetésre alkalmatlannak nyilváníthat, új takarmány eseti engedélyét felfüggesztheti, újabb feltételhez kötheti, 

módosíthatja, illetve visszavonhatja; 

n) engedélyköteles tevékenység végzésére vonatkozó engedélyt módosíthat, visszavonhat; 

o) növény-egészségügyi zárlatot és járványügyi intézkedést rendelhet el; 

p) a határállomásokon végzett ellenőrzése során elrendelheti az e törvény végrehajtására kiadott jogszabály szerinti, illetve az 

Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusaiban foglalt intézkedéseket; 

q) termelési, betakarítási, kísérleti, felhasználási, alkalmazási tilalmat, illetve növényvédelmi korlátozást rendelhet el; 

r) betilthatja vagy korlátozhatja a növény-egészségügyi szempontból nem megfelelő vetőmagok, szaporítóanyagok vagy 

nemesítési alapanyagok használatát; 

s)304 elrendelheti eszköz, tárgy, anyag vagy termék zár alá vételét, ártalmatlanítását, továbbá szállítójárművet visszatarthat 

mindaddig, amíg a 14. § szerinti felelős személye nem kerül megállapításra, vagy a szállítmányával kapcsolatos zárolási, és 

ártalmatlanítási eljárás be nem fejeződik, illetve annak költsége megfizetésre nem kerül; 

t)305 termék tárolására szolgáló helyiséget zár alá veheti mindaddig, amíg a 14. § szerinti felelős személye nem kerül 

megállapításra; 

u)306 az élelmiszerlánc részét képező valamely tevékenység vonatkozásában megtilthatja vagy korlátozhatja a nem megfelelő 

képesítéssel vagy személyi higiénés alkalmassággal foglalkoztatottak munkavégzését. 

58. § Ha az élelmiszer- vagy takarmányjogi előírások megsértése esetén az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv egy adott élelmiszer 

vagy takarmány forgalomba hozatalát megtiltja, a jogsértésért felelős élelmiszer- vagy takarmány-vállalkozás köteles az érintett 

élelmiszer vagy takarmány vonatkozásában az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályokban meghatározottak szerint eljárni, és 

eljárásáról, valamint a megtett intézkedésekről az élelmiszerlánc-felügyeleti szervet részletesen tájékoztatni. Amennyiben a hatóság 

az adott élelmiszer vagy takarmány vonatkozó előírásoknak való megfelelésének biztosítása szempontjából az élelmiszer- vagy 

takarmány-vállalkozás eljárását nem kielégítőnek ítéli meg, az élelmiszer- vagy takarmány-vállalkozás költségére haladéktalanul 

megteszi a szükséges intézkedéseket. 

A bírságok kiszabásának általános szabályai és elvei 

59. § (1)307 Az élelmiszer-ellenőrzési bírság és a takarmány-ellenőrzési bírság legkisebb összege tizenötezer forint, legmagasabb 

összege 

a) ha az eljárás alá vont személy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) hatálya alá tartozó, 100 millió 

forintot meghaladó éves nettó árbevétellel rendelkező vállalkozás, az eljárás alá vont személy éves nettó árbevételének 10%-áig, de 

legfeljebb ötszázmillió forintig, illetve az emberek vagy állatok széles körének egészségét károsító vagy veszélyeztető, továbbá a 

felhasználók széles körének jelentős vagyoni hátrányt okozó jogsértés esetén legfeljebb ötmilliárd forintig; 

b) az a) pont hatálya alá nem tartozó esetben 500 ezer forintig, illetve az emberek vagy állatok széles körének egészségét károsító 

vagy veszélyeztető, továbbá a felhasználók széles körének jelentős vagyoni hátrányt okozó jogsértés esetén az eljárás alá vont 

személy éves nettó árbevételének 10%-áig, az Szt. hatálya alá nem tartozó eljárás alá vont személy esetében tízmillió forintig 

terjedhet. 

(2)308 Ha az eljárás alá vont személy a tevékenységét a 14/A § (1) bekezdésének, vagy a 23. § (1), illetve (2) bekezdésének be 

nem tartásával végezte, az élelmiszer-ellenőrzési bírság, illetve a takarmány-ellenőrzési bírság legkisebb összege tizenötezer forint, 

legmagasabb összege pedig – az (1) bekezdéstől eltérően – százmillió forint, illetve az emberek vagy állatok széles körének 

egészségét károsító vagy veszélyeztető, továbbá a felhasználók széles körének jelentős vagyoni hátrányt okozó jogsértés esetén 

kétmilliárd forint lehet. 

(3)309 A növényvédelmi bírság és az élelmiszerlánc-felügyeleti bírság legmagasabb összege százötvenmillió forint, legkisebb 

összege tizenötezer forint. 

(4) Az (1) bekezdés szerinti nettó árbevételt a jogsértést megállapító határozat meghozatalát megelőző üzleti évre vonatkozó éves 

beszámoló vagy az egyszerűsített éves beszámoló (a továbbiakban együtt: beszámoló) szerinti nettó árbevétel alapján kell 

meghatározni. Ha a vállalkozás működési ideje egy évnél rövidebb, az adatokat éves szintre kell vetíteni. Ha a vállalkozásnak a 

jogsértést megállapító határozat meghozatalát megelőző üzleti évben elért nettó árbevételéről nem áll rendelkezésre hitelesnek 

tekinthető információ, a bírság összegének meghatározásakor az utolsó hitelesen lezárt üzleti év nettó árbevétele az irányadó. 

Beszámolóval még nem rendelkező, újonnan alapított vállalkozás esetében az eljárás megindításának évére vonatkozó üzleti tervet, 

ennek hiányában a vállalkozás által a hatóság felhívására közölt, az Szt.-nek a közbenső mérleg készítésére vonatkozó szabályai 

szerint az eljárás megindításának napjával mint fordulónappal kiszámított nettó árbevételt kell figyelembe venni. 

(5)310 A bírság mértékét az eset összes körülményére – így különösen az érintettek érdekei sérelmének körére, súlyára, a jogsértő 

állapot időtartamára és a jogsértő magatartás ismételt tanúsítására, a jogsértéssel elért előnyre, a 60. § (1) bekezdésének a)–c), g), 

i)–l), n)–p), q) pontjában, valamint a 63. § (1) bekezdésének b) és d) pontjában foglalt tényállások kivételével az eljárás alá vont 

személy gazdasági súlyára – tekintettel kell meghatározni. 
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(6) Amennyiben a jogsértő állapot megszüntetése érdekében a törvény szerint alkalmazható legalacsonyabb összegű bírság 

kiszabása is szükségtelen, bírságolás helyett az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv figyelmeztetésben részesítheti az eljárás alá vont 

személyt. 

(7) A (6) bekezdés nem alkalmazható 

a) a 60. § (1) bekezdésének a)–i) pontjában meghatározott tényállások, 

b) a 61. § (1) bekezdésének a)–c) pontjában meghatározott tényállások, 

c) a 62. § (1) bekezdésének a)–d) pontjában meghatározott tényállások, 

d) három éven belül ismételten megállapított azonos jogsértés 

esetén. 

(8) Azonos tényállású, három éven belüli ismételt jogsértés esetén a bírság összege a korábban kiszabott bírság másfélszeresénél 

nem lehet kevesebb, de nem haladhatja meg az adott jogsértés esetén kiszabható bírság legmagasabb mértékét. 

(9) A bírság tételes mértékét és kiszabásának részletes szabályait az e törvény végrehajtására kiadott jogszabály állapítja meg. 

Növényvédelmi bírság 

60. § (1) Növényvédelmi bírságot kell kiszabni azzal szemben, aki 

a) a zárlati károsítóval való fertőzés azonnali felszámolására vonatkozó kötelezettségét megszegi, zárlati károsítót terjeszt, vagy 

a terjedést elősegíti, a zárlati intézkedést megszegi; 

b)311 engedélyköteles termékkel olyan cselekményt valósít meg, amellyel az ember vagy az állat egészségét, az élelmiszer-, illetve 

takarmánybiztonságot vagy a környezetet veszélyezteti; 

c)312 a 17. § (1) bekezdés c) pontjában előírt kötelezettségét az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv kötelezése ellenére, továbbá a 17. 

§ (4) bekezdésében előírt, a parlagfű elleni védekezési kötelezettségét elmulasztja; 

d)313 engedélyköteles terméket engedély nélkül vagy engedélytől eltérő módon, illetve a tevékenységhez előírt képesítés és azt 

igazoló hatályos hatósági engedély nélkül forgalomba hoz, hirdet, nyilvánosság számára ajánl, illetve felhasznál; 

e) az engedélyköteles termék csomagolására vonatkozóan e törvényben és a végrehajtására kiadott jogszabályban előírt 

szabályokat megsérti; 

f) az adott évi analitikailag tiszta hatóanyag benyújtására vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget; 

g) a méhészetek növényvédelmi szempontból elrendelt vándoroltatási tilalmát megszegi; 

h)314 a 2003/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet jelölésre, csomagolásra, a Közösségen belüli letelepedésre, 

nyilvántartásra, tápanyagtartalomra, valamint az egyes műtrágyatípusokra vonatkozó előírásait megsérti; 

i) forgalomba hozatali engedéllyel (típusminősítés) nem rendelkező, továbbá időszakos felülvizsgálaton részt nem vett, vagy meg 

nem felelt növényvédelmi gépet forgalomba hoz, üzemeltet vagy használ; 

j) a zárlati károsítóval való fertőzés bejelentésére vonatkozó kötelezettségét megszegi; 

k) az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv által elrendelt vegyszeres növényvédelmi munkavégzést akadályozza; 

l) a növényvédelmi hatósági tevékenységet akadályozza, a hatóság intézkedését figyelmen kívül hagyja, az állami vagy közérdekű 

védekezés végrehajtását akadályozza; 

m)315 a növényvédelemmel kapcsolatban előírt vagy elrendelt növény-egészségügyi, kísérleti, termelési, megsemmisítési, 

előállítási, formálási, kiszerelési, csomagolási, jelölési, raktározási, szállítási, felhasználási, forgalomba hozatali rendelkezéseket 

megszegi; 

n) az előírt vagy elrendelt növény-egészségügyi korlátozásokat megszegi; 

o) az e törvény, valamint e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban előírt adatszolgáltatási, nyilvántartási, nyilvántartásba 

vételi kötelezettségének nem tesz eleget; 

p) engedélyköteles terméket műszakilag alkalmatlannak minősített vagy érvényes műszaki engedéllyel nem rendelkező géppel, 

illetve berendezéssel árutermelő gazdaságban juttat ki; 

q)316 

r) a növényvédő szer belföldi forgalmára vonatkozó, a 17. § (5)–(6) bekezdése szerinti jelentési kötelezettségnek nem tesz eleget. 

(2) A bírság ismételten is kiszabható. 

Takarmány-ellenőrzési bírság 

61. § (1) Ha ellenőrzése során az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv megállapítja, hogy az előállított, illetve forgalomba hozott 

takarmány 

a) az előírt gyártmánylappal nem rendelkezik; 

b) az előírt mennyiségtől eltérő mértékben vagy módon, illetve meg nem engedett állatgyógyászati készítményt, takarmány-

adalékanyagot vagy az előírt legmagasabb értéket meghaladó mennyiségű nemkívánatos anyagot, mikroorganizmust, tiltott anyagot, 

nem engedélyezett állati fehérjét tartalmaz; 

c) minőségében az állat egészségét veszélyeztető mértékben károsodott; 

d) beltartalmi értéke az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározottnál nagyobb mértékben tér el a 

gyártmánylapban, illetve a jelölésen vagy a kísérő okmányon feltüntetett garantált beltartalmi értéktől; 

e) a c) pontban említettől kisebb mértékben minőségében károsodott; 

f) a takarmányjelölési előírásoknak nem felel meg; 
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g) egyéb, e törvény végrehajtására kiadott jogszabályi előírásoknak nem felel meg, 

takarmány-ellenőrzési bírságot szab ki. 

(2)317 A takarmány-ellenőrzési bírságot (1) bekezdés a)–e) és g) pontjában foglalt esetben a 14. § (1), (3)–(5), (10) és (11) 

bekezdésében, az (1) bekezdés f)pontjában foglalt esetben a 14. § (7) bekezdésében meghatározott felelőssel szemben kell kiszabni. 

(3)318 Ha a (2) bekezdés szerinti felelős kilétét nem lehet megállapítani, a bírságot azzal a takarmány-vállalkozással szemben kell 

kiszabni, akinél a jogsértést megalapozó takarmányt az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv megtalálta. 

Élelmiszer-ellenőrzési bírság 

62. § (1) Élelmiszer-ellenőrzési bírságot kell kiszabni 

a) az élelmiszer-biztonságra vonatkozó követelmények megsértése; 

b) élelmiszer-minőségi előírásoknak való meg nem felelés; 

c) fogyaszthatósági határidő lejárta utáni forgalomba hozatal; 

d) minőségmegőrzési határidő lejárta utáni forgalomba hozatal; 

e) a Magyar Élelmiszerkönyvi megnevezéseket jogellenesen használó élelmiszer forgalomba hozatala, vagy egyéb élelmiszer-

jelölési előírásoknak való meg nem felelés; 

g)319 a 22. § (2) bekezdése szerinti írásos dokumentáció hiánya esetén. 

(2)320 Az élelmiszer-ellenőrzési bírságot a (4) bekezdésben foglalt kivétellel az (1) bekezdés a)–d) pontjában foglalt esetben a 14. 

§ (2)–(5), (10) és (11) bekezdésében, az (1) bekezdés e) pontjában foglalt esetben a 14. § (4) bekezdésében meghatározott felelőssel 

szemben kell kiszabni. 

(3)321 Ha a (2) bekezdés szerinti felelős kilétét nem lehet megállapítani, a bírságot azzal szemben kell kiszabni, akinél a jogsértést 

megalapozó élelmiszert az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv megtalálta. 

(4) A zöldség-gyümölcs ellenőrzés során a bírságot a termék birtokosával – ide nem értve a végső fogyasztót – szemben kell 

kiszabni. 

Élelmiszerlánc-felügyeleti bírság 

63. § (1) Élelmiszerlánc-felügyeleti bírságot kell kiszabni 

a) azzal szemben, aki tevékenységével vagy mulasztásával 

aa)322 a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és 

átmeneti szabályokról szóló törvényben, valamint a termőföld védelméről szóló törvényben nem szabályozott, élelmiszer-

biztonsággal összefüggő; 

ab)323 a növényvédő szerek és termésnövelő anyagok forgalomba hozatalára és felhasználására; 

ac) a növények termesztése, a növények, növényi termékek és egyéb anyagok hasznosítása, feldolgozása, tárolása, szállítása és 

forgalomba hozatala növény-egészségügyi szabályainak betartására; 

ad) növényvédelmi gépek forgalomba hozatalára és működtetésére; 

ae) a zöldség és gyümölcs termesztésére, tárolására és forgalomba hozatalára; 

af) a takarmányok előállítására, tárolására, szállítására, forgalomba hozatalára és felhasználására; 

ag) az állat-egészségügyre; 

ah)324 az állatok tartásának, szaporításának, tenyésztésének, jelölésének, szállításának és forgalomba hozatalának állat-

egészségügyi szabályaira; 

ai) az állatok állat-egészségügyi felügyeletére és ellátására; 

aj) az élelmiszer-termelésre, -előállításra, -feldolgozásra, -tárolásra, -szállításra és -forgalomba hozatalára; 

ak) az állatgyógyászati termékek előállítására, kereskedelmére, és felhasználására; 

al) a növényi és állati eredetű melléktermékek gyűjtésére, kezelésére, tárolására, szállítására, forgalomba hozatalára, 

felhasználására; 

am)325 az ökológiai gazdálkodásra illetve az integrált gazdálkodásra; 

an)326 a gyógynövénytermékek előállítására, illetve forgalomba hozatalára; 

ao)327 a gombaszakellenőri tevékenység folytatására 

ap)328 az élelmiszerláncban felhasználásra szánt fertőtlenítőszerek előállítására, forgalmazására, felhasználására; 

aq)329 az élelmiszerrel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyag, tárgy, eszköz és gép előállítására és forgalomba hozatalára 

vonatkozó, a 60–62. §-okban meghatározottaktól eltérő egyéb előírásokat megszegi; 

b) azzal szemben, aki az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv hatósági tevékenységét akadályozza, intézkedését figyelmen kívül 

hagyja; 

c) azzal az élelmiszer- vagy takarmány-vállalkozással szemben, amelynek eljárását az 58. §-ban foglaltak vonatkozásában az 

élelmiszerlánc-felügyeleti szerv nem kielégítőnek ítéli meg; 

d) az élelmiszer- vagy takarmány-vállalkozóval szemben, amennyiben az élelmiszer- vagy takarmány-vállalkozással szemben 

élelmiszer- vagy takarmány-ellenőrzési bírság kerül kiszabásra, és az élelmiszer- vagy takarmány-vállalkozó – bár azt megtehette 

volna – nem gondoskodott megfelelő módon a bírság kiszabására okot adó jogsértés megelőzéséről vagy azt az ő utasítására követték 

el; 
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e)330 a tanúsító szervezettel szemben, ha működése vagy az ökológiai gazdálkodással és integrált gazdálkodással kapcsolatos 

ellenőrzési, tanúsító eljárása során az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa, e törvény vagy az e törvény 

végrehajtására kiadott jogszabály rendelkezését megsérti. 

(2) A bírság ismételten is kiszabható. 

Mulasztási bírság331 

63/A. §332 (1)333 Mulasztási bírság szabható ki, ha a felügyeleti díj bevallására kötelezett a bevallási, illetve a 38/B § szerinti 

adatszolgáltatási, nyilvántartásba vételi, változásbejelentési és felügyeleti díj fizetési kötelezettségét nem teljesíti, késedelmesen, 

valótlan adattartalommal vagy hiányosan teljesíti. 

(2) A mulasztási bírság legkisebb összege tízezer forint, legmagasabb összege ötszázmillió forint, de legfeljebb a megelőző üzleti 

évben elért, a felügyeleti díj alapját képező nettó árbevétel (jövedelem) tíz százaléka. 

(3) A mulasztási bírság kiszabásánál mérlegelni kell az eset összes körülményét, az ügyfél jogellenes magatartásának 

(tevékenységének vagy mulasztásának) súlyát, gyakoriságát, továbbá azt, hogy az ügyfél, illetve intézkedő képviselője, 

alkalmazottja, tagja vagy megbízottja az adott helyzetben a tőle elvárható körültekintéssel járt-e el. A körülmények mérlegelése 

alapján a mulasztás súlyához igazodó bírságot kell kiszabni, vagy a bírság kiszabását mellőzni. 

(4) A mulasztási bírság megállapításával egyidejűleg az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv az ügyfelet – határidő tűzésével – 

teljesítésre hívja fel. A kiszabott bírság kétszeresét kell újabb határidő tűzésével megállapítani, ha a teljesítésre kötelező újabb 

végzésben előírt határidőt az ügyfél szintén elmulasztja. A kötelezettség teljesítése esetén az e bekezdés alapján kiszabott bírság 

korlátlanul mérsékelhető. 

A bírságok megfizetésének szabályai 

64. § (1)334 A bírságot az azt kiszabó határozat jogerőre emelkedésétől számított tizenötödik napig meg kell fizetni. 

(2) A forgalmazó által okozott hiba miatt kiszabott bírság a terméket a forgalmazónak kereskedelmi céllal értékesítő személyre 

(beszállító) nem hárítható át. 

(3)335 

(4)336 Ha a jogi személyre, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre kiszabott bírságot a kötelezett nem fizeti meg 

és azt tőle nem lehet behajtani, a bírság megfizetésére a jogsértés elkövetése idején helytállni köteles tagot, vezető tisztségviselőt, 

illetve azt a személyt kell kötelezni, aki a jogi személy vagy a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet kötelezettségeiért a 

törvény alapján felel. 

(5)337 A bírság kiszabásáról rendelkező határozat fellebbezésre tekintet nélküli végrehajtása rendelhető el. 

(6)338 A bírság összegét az azt kiszabó szerv számlájára kell befizetni. 

(7)339 

VII. Fejezet 

KÖTELEZŐ ELŐÍRÁSOK ÉS AJÁNLOTT SZAKMAI IRÁNYELVEK GYŰJTEMÉNYEI 

A Codex Alimentarius 

65. § (1) Az élelmiszer-szabályozást a nemzetközi szervezetek – mindenekelőtt a FAO/WHO Codex Alimentarius – előírásaival 

összhangban, illetve ajánlásaira tekintettel kell kialakítani. 

(2) A FAO/WHO Codex Alimentarius Bizottság munkájában való magyar részvétel szakmai irányítása a Kormány által kijelölt 

szerv feladata. 

A Magyar Élelmiszerkönyv 

66. § (1) A Magyar Élelmiszerkönyv az egyes élelmiszerekre, illetve az élelmiszerek vagy élelmiszer-összetevők egyes 

csoportjaira vonatkozó élelmiszer-minőségi, élelmiszer-jelölési és élelmiszer-biztonsági (élelmiszer-higiéniai), valamint az 

élelmiszerek vizsgálata során alkalmazandó módszerekre vonatkozó, az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályokban 

meghatározott kötelező előírások (a továbbiakban: élelmiszerkönyvi előírások), valamint irányelvek (a továbbiakban: 

élelmiszerkönyvi irányelvek) gyűjteménye. A miniszter a Magyar Élelmiszerkönyvet az általa vezetett minisztérium hivatalos 

lapjában és honlapján közzéteszi. 

(2) Az élelmiszerkönyvi irányelvek alkalmazása nem kötelező, azonban az élelmiszerkönyvi irányelvben szereplő megnevezés 

használata esetén az élelmiszernek az irányelvben foglaltaknak meg kell felelnie. Az élelmiszerkönyvi irányelveknek való 

megfelelés esetén az ellenkező bizonyításáig – az adott irányelvben szabályozott tárgykörben – vélelmezni kell e törvény 

előírásainak betartását. 

(3) A Magyar Élelmiszerkönyv gondozásával kapcsolatos munka szakmai irányítása a Kormány által kijelölt szerv feladata. 

A Magyar Takarmánykódex 

(Codex Pabularis Hungaricus) 
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67. § (1) A Magyar Takarmánykódex a takarmányokra, a takarmányok előállítására, forgalomba hozatalára, szállítására, 

vizsgálatára, a takarmány-vállalkozási létesítményekre, valamint az állatok táplálóanyag szükségleteire vonatkozó, az e törvény 

végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott kötelező előírások, valamint ajánlott szakmai irányelvek (a továbbiakban: 

takarmánykódex-irányelvek) gyűjteménye. A miniszter a Magyar Takarmánykódexet az általa vezetett minisztérium hivatalos 

lapjában és honlapján közzéteszi. 

(2) A takarmánykódex-irányelvek alkalmazása nem kötelező. A takarmánykódex-irányelveknek való megfelelés esetén az 

ellenkező bizonyításáig – az adott irányelvben szabályozott tárgykörben – vélelmezni kell e törvény előírásainak betartását. 

(3) A Magyar Takarmánykódex gondozásával kapcsolatos munka szakmai irányítása a Kormány által kijelölt szerv feladata. 

A Magyar Állat-egészségügyi és Állatjóléti Kódex 

68. § (1) Az állategészségügyi és állatjóléti szabályozást a nemzetközi szervezetek – mindenekelőtt a Nemzetközi 

Állatjárványügyi Hivatal (OIE) Szárazföldi és Vízi állatok Állat-egészségügyi Kódex – előírásaival összhangban, illetve ajánlásaira 

tekintettel kell kialakítani. 

(2) A Magyar Állat-egészségügyi és Állatjóléti Kódex gondozásával kapcsolatos munka szakmai irányítása a Kormány által 

kijelölt szerv feladata. 

(3) A Magyar Állat-egészségügyi és Állatjóléti Kódex az élő állatokra vonatkozó állat-egészségügyi és állatvédelmi, valamint a 

bejelentendő állatbetegségekkel kapcsolatos kötelező előírások és ajánlott szakmai irányelvek gyűjteménye. 

A Növényvédelmi Módszertani Gyűjtemény 

69. § A Növényvédelmi Módszertani Gyűjtemény a növényvédő szerek engedélyezésével – így különösen módszertani 

útmutatókkal, a növényvédő szerek forgalmi kategóriába sorolásának feltételeivel – kapcsolatos, az e törvény végrehajtására kiadott 

jogszabályban meghatározott kötelező előírások és ajánlott szakmai irányelvek gyűjteménye. 

VIII. Fejezet 

ADATOK VÉDELME ÉS NYILVÁNOSSÁGA 

Adatok nyilvánossága a növényvédő szer engedélyezés során 

70. § (1)340 A növényvédő szerrel kapcsolatos engedélyezési eljárások során a kérelmező által benyújtott – és az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény hatálya alá nem tartozó – adatok – a (2) bekezdésben 

meghatározott adatok kivételével – kizárólag az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott védelmi idő lejártával 

és módon vagy az engedély iránti kérelmet elsőként benyújtó írásbeli hozzájárulásával használhatók fel. 

(2) Közérdekből nyilvános, illetve közérdekű adat a növényvédő szerrel kapcsolatos engedélyezési eljárás során nyert vagy 

szolgáltatott alábbi adat: 

a) az engedélyes neve (cégneve), címe (székhelye); 

b) a növényvédő szer biztonsági adatlapjának tartalma; 

c) az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározottak szerint veszélyesnek minősített komponensek neve; 

d) az ember és állat egészségére gyakorolt hatások, továbbá a környezetet és a természetet érintő hatásokkal kapcsolatos 

eredmények összefoglalása; 

e) az engedélyköteles termékkel kapcsolatos biztonsági előírások, munka-, környezet- és élelmezés-egészségügyi szabályok, a 

hulladékká váló növényvédő szerek és csomagolóanyagaik kezelésére vonatkozó előírások, valamint a balesetek esetén végzendő 

azonnali intézkedésekre vonatkozó adatok. 

(3) Az engedélyezett növényvédő szerek, termésnövelő anyagok engedélyének visszavonása esetén, ha arra egészségügyi vagy 

környezetvédelmi okból került sor, az arra okot adó körülményeket, valamint az engedélyes nevét (cégnevét), címét (székhelyét) az 

e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározottak szerint közzé kell tenni. 

A lakosság tájékoztatása, közérdekű adatok 

71. § (1) Rendkívüli élelmiszerlánc-esemény esetén a miniszter közérdekű közleményben tájékoztatást ad a lakosság számára a 

veszély elhárítása érdekében szükséges információkról. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott közleményt, valamint a 42. § (4) bekezdésében meghatározott határozatot a napilapok 

térítésmentesen kötelesek megjelentetni. 

(3) Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv vezetője az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv jogalkalmazási gyakorlatának alapjait 

ismertető közleményt ad ki. A közleménynek kötelező ereje nincs, rendeltetése a jogalkalmazás kiszámíthatóságának növelése. 

(4)341 Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv a kockázatos vállalkozások listája tekintetében a miniszter által vezetett minisztérium, 

valamint az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv honlapján nyilvánosságra hozza 

a) élelmiszer emberi egészséget veszélyeztető szennyezettsége, élelmiszer-hamisítás, engedély vagy bejelentés nélküli 

élelmiszer-vállalkozási tevékenység vagy engedély visszavonása, élelmiszerrel kapcsolatos azonnali intézkedést igénylő jogsértés, 

ökológiai gazdálkodásra, illetve integrált gazdálkodásra vonatkozó jogszabályi előírások megsértése, valamint ételmérgezés vagy 
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ételfertőzés esetén az élelmiszer megnevezését, azonosításra alkalmas adatait, a feltárt szabálytalanságot, továbbá a jogsértést 

elkövető élelmiszer-vállalkozás nevét vagy cégnevét és címét, székhelyét, telephelyét vagy fióktelepét; 

b) takarmánynak az állatok egészségét közvetlenül, az emberi egészséget közvetve veszélyeztető szennyezettsége, működési 

engedély visszavonása, takarmánnyal kapcsolatos azonnali intézkedést igénylő jogsértés esetén a takarmány megnevezését, 

azonosításra alkalmas adatait, a feltárt szabálytalanságot, továbbá a jogsértést elkövető takarmány-vállalkozás nevét vagy cégnevét 

és címét, székhelyét, telephelyét vagy fióktelepét; 

c) engedélyköteles termék vagy állatgyógyászati termék hamisítása, illegális forgalmazása, engedélyköteles termékkel vagy 

állatgyógyászati termékkel kapcsolatos, azonnali intézkedést igénylő jogsértés esetén az érintett termék megnevezését, azonosításra 

alkalmas adatait, valamint a jogsértést elkövető nevét vagy cégnevét és címét, székhelyét telephelyét vagy fióktelepét; 

d) az élelmiszerláncban felhasználásra szánt, a vonatkozó rendelkezéseknek meg nem felelő fertőtlenítőszerek megnevezését, 

azonosításra alkalmas adatait, a feltárt szabálytalanságot, a jogsértést elkövető nevét vagy cégnevét és címét, székhelyét, telephelyét 

vagy fióktelepét; 

e) az állati eredetű melléktermékre vonatkozó jogszabályok megsértése, valamint az állattartásra, állatszállításra vonatkozó 

jogszabályok súlyos megsértése esetén a jogsértést elkövető nevét vagy cégnevét és lakcímét, székhelyét telephelyét vagy 

fióktelepét. 

(5) Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv az általa ellenőrzött növény vagy növényi termék növényvédőszer-maradék, illetve 

termésnövelő anyagból származó, vagy egyéb toxikus anyag tartalmának laboratóriumi vizsgálati eredményeit a megengedett 

határértéket meghaladó tartalom esetén – a termelő, illetve az ellenőrzött személy nevével vagy cégnevével és lakcímével vagy 

székhelyével együtt – az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározottak szerint közzéteszi. 

(6) A (4)–(5) bekezdésben megjelölt adatokat a honlapról a jogsértés jogerős megállapításától számított 2 év után törölni kell, 

illetve ezen időpontot követően az adatok nem hozhatók újra nyilvánosságra. 

(7)342 A jogsértések nyilvánosságra hozatala a döntés jogerőre emelkedését követően vagy a fellebbezésre tekintet nélkül 

végrehajtható döntés meghozatalát követően lehetséges. 

(8)343 A kockázatos vállalkozások listájának összeállítása során figyelembe kell venni a 24. § (1) bekezdés b) pontja, a 32. § (1) 

bekezdés u) és v) pontja, valamint (5) bekezdése alapján keletkező információkat. 

(9)344 Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv a 32. § (1) bekezdés u) és v) pontja szerinti minősítések alapján a jogkövető 

vállalkozásokról listát készíthet, és azt – a vállalkozó előzetes hozzájárulását követően – közzéteszi. A lista tartalmazza a jogkövető 

vállalkozó vagy vállalkozás nevét vagy cégnevét, és lakcímét vagy székhelyét. 

(10)345 Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv a (4) és (9) bekezdés szerinti adatokat a 38/A. § (2) bekezdés i) pontja szerinti, a 

lakosság tájékoztatását támogató tartalomszolgáltató rendszerben hozza nyilvánosságra. 

72. § Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv, valamint az élelmiszer-vállalkozó a felhasználókat kérelemre köteles tájékoztatni az 

élelmiszer-vállalkozás tevékenységének – hatóság általi – azonnali hatályú felfüggesztéséről és annak okairól. Az élelmiszer-

vállalkozó köteles a felfüggesztés megszüntetéséig az érintett létesítményen jól láthatóan kifüggesztett hirdetménnyel is jelezni a 

felfüggesztés tényét, okát és a felfüggesztő hatóság nevét, valamint annak elérhetőségét. 

73. § A Növényvédelmi Gépek Jegyzékét és annak változásait a miniszter által vezetett minisztérium hivatalos lapjában közzé 

kell tenni. 

IX. Fejezet 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

Hatálybalépés 

74. § Ez a törvény 2008. szeptember 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult eljárásokban kell 

alkalmazni. 

75. § E törvény végrehajtására kiadott jogszabálynak kell tekinteni 

a) a növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. törvény, 

b) a takarmányok előállításáról, forgalomba hozataláról és felhasználásáról szóló 2001. évi CXIX. törvény, 

c) az élelmiszerekről szóló 2003. évi LXXXII. törvény, 

d) az állat-egészségügyről szóló 2005. évi CLXXVI. törvény 

végrehajtására kiadott és e törvény hatálya alá tartozó rendelkezéseket tartalmazó jogszabályokat. 

Felhatalmazó rendelkezések 

76. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy rendeletben 

a) jelölje ki az élelmiszerlánc-felügyeleti szervet, határozza meg jogállását, részletes feladatkörét és eljárási rendjét;346 

b)347 

c) határozza meg a Magyar Élelmiszerkönyv, a Magyar Takarmánykódex, az Állat-egészségügyi és Állatjóléti Kódex és a 

Növényvédelmi Módszertani Gyűjtemény összeállításának, közzétételének szabályait, az élelmiszerkönyvi és a takarmánykódex-

irányelvek kiadásának rendjét, továbbá jelölje ki a gondozásukat, valamint a FAO/WHO Codex Alimentarius Bizottság munkájában 

való magyar részvétel szakmai irányítását végző szervet;348 

d) határozza meg az e törvény hatálya alá tartozó bírságok kiszámításának módját és mértékét;349 
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e)350 állapítsa meg az állami feladatok végzésére feljogosított szolgáltató állatorvos, a növényorvos, valamint a segédszemélyzet 

jogállását, feladat- és hatáskörét; 

f) határozza meg az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és a költségvetési törvényben meghatározott 

előirányzatból való igénylésének részletes szabályait;351 

g) állapítsa meg a parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának részletes eljárási szabályait;352 

h)353 állapítsa meg a lófélék azonosításának, jelölésének, nyilvántartásának, az azonosító okmányának kiállításának, valamint az 

azonosító okmány használatának és hatósági ellenőrzésének szabályait;354 

i)355 állapítsa meg az ÉBC által ellátandó hatósági feladatok körét; 

j)356 állapítsa meg az e törvény szerinti FELIR azonosító beszerzésére kötelezett szereplők, a létesítmények, tevékenységek 

FELIR-ben történő nyilvántartásba vételének és engedélyezésének, valamint a FELIR azonosító kiadásának, felfüggesztésének, 

visszavonásának és törlésének részletes szabályait; 

k)357 állapítsa meg az egészségtudatos táplálkozást támogató élelmiszerekkel kapcsolatos szabályokat. 

(2) Felhatalmazást kap a miniszter arra, hogy rendeletben állapítsa meg 

1–2.358 

3. az élelmiszerlánc területén alkalmazható intézkedések részletes szabályait;359 

4.360 a kártalanítás összegének megállapítására és a kártalanítási eljárásra vonatkozó részletes szabályokat;361 

5. a Magyar Élelmiszerkönyv, a Magyar Takarmánykódex, az Állat-egészségügyi és Állatjóléti Kódex és a Növényvédelmi 

Módszertani Gyűjtemény kötelező előírásait;362 

6. a zárlati és vizsgálatköteles károsítók körét, valamint azok behurcolása és elterjedése elleni kötelező és egyéb növény-

egészségügyi intézkedésekre vonatkozó részletes szabályokat; 

7. a vetési, szaporítási és ültetvénytelepítési célra szolgáló növények növény-egészségügyi követelményeit és azok ellenőrzési 

rendszerét; 

8. a növényvédelmi tevékenységre, vizsgálatokra, intézkedésekre, képesítésre, járvány- és gradációelhárításra, növényvédő szerek 

felhasználására vonatkozó részletes szabályokat;363 

9. a növényvédő szer hatóanyagok, valamint növényvédő szerek engedélyezésének, növényvédő szerek forgalmi kategóriába 

sorolásának, tárolásának, szállításának, csomagolásának, jelölésének, forgalomba hozatalának, felhasználásának és ezek 

ellenőrzésének részletes szabályait;364 

10.365 a növényi és állati eredetű élelmiszerekben és takarmányokban, illetve azok felületén megengedhető növényvédőszer-

maradék, illetőleg termésnövelő anyagból származó megengedett toxikus vegyianyag-tartalom mértéket;366 

11. a növényvédő szer kis- és nagykereskedelmi forgalomba hozatalának részletes szabályait;367 

12.368 a termésnövelő anyagok engedélyezésének, tárolásának, jelölésének, forgalomba hozatalának, felhasználásának és ezek 

ellenőrzésének részletes szabályait; 

13. a zöldség és gyümölcs ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokat;369 

14. a takarmányok előállításának, tárolásának, szállításának, forgalomba hozatalának, felhasználásának, csomagolásának, 

jelölésének, a megengedettnél több nemkívánatos anyagot tartalmazó takarmány felhasználásának feltételeit és rendjét;370 

15. az új takarmányok engedélyezésének és nyilvántartásba vételének, a nem engedélyezett és nyilvántartásba nem vett 

takarmányok előállítása, felhasználása és behozatala eseti jellegű engedélyezésének, az engedélyek feltételhez kötésének, 

módosításának, felfüggesztésének és megszüntetésének feltételeit és rendjét;371 

16. a takarmány-ellenőrzés rendjét;372 

17. a bejelentendő állatbetegségek körét és azok leküzdésének részletes szabályait;373 

18. az állatok jelölésére, nyilvántartására, a marhalevél kiállítására és kezelésére vonatkozó részletes szabályokat;374 

19.375 az állat tartásának, tenyésztésének, szaporításának, forgalomba hozatalának, levágásának, leölésének, az állatvásár, az 

állatkiállítás, az állatbemutató, az állatverseny tartásának állat-egészségügyi szabályait;376 

20.377 az állatállományok állat-egészségügyi védelmének, állatbetegségektől való mentesítésének részletes szabályait;378 

21. az állatok belföldi forgalmára és szállítására, belső piaci kereskedelmére, behozatalára vonatkozó feltételeket;379 

22. a nem harmonizált állatfajok, állati eredetű termékek kereskedelmének, behozatalának állat-egészségügyi feltételeit;380 

23. az állati eredetű melléktermék előállításának, feldolgozásának, ártalmatlanításának, gyűjtésének, tárolásának, szállításának, 

forgalomba hozatalának, felhasználásának állat-egészségügyi szabályait;381 

24.382 az állatgyógyászati készítmények és egyes állatgyógyászati termékek előállítására, törzskönyvezésére, gyakorlati 

kipróbálására, forgalomba hozatalára, rendelésére, felhasználására, az állatgyógyászatban használt elektroorvosi eszközök 

használatára vonatkozó részletes szabályokat, a gyógyszeres takarmányok előállításának, forgalomba hozatalának, 

felhasználásának, az állatgyógyászatban használatos gyógyhatású készítmények, ápolószerek, segédanyagok forgalomba 

hozatalának feltételeit;383 

25. a nem állami laboratóriumok engedélyezésének és működésének részletes szabályait; 

26. az élelmiszer-előállítás, -tárolás, továbbá -szállítás szabályait;384 

27. az élelmiszer-adalékanyagok, enzimek, aromák felhasználásának egyes szabályait; 

28. az élelmiszer-előállítás és forgalomba hozatal élelmiszer-higiéniai feltételeit;385 

29. a kistermelői élelmiszer-előállítás és forgalmazás élelmiszer-higiéniai feltételeit;386 

30. a vendéglátó-ipari termékek előállításának feltételeit;387 

31. az élelmiszer-ipari gépek, berendezések élelmiszer-higiéniai engedélyezésének feltételeit; 

32. az ivóvíz, az ásványvíz, a forrásvíz és az ízesített víz palackozásának és forgalomba hozatalának szabályait; 
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33.388 a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek ökológiai és integrált gazdálkodási követelmények szerinti tanúsításának, 

előállításának, forgalomba hozatalának és jelölésének egyes szabályait, valamint a tanúsító szervezet elismerésére, működésére, 

felügyeletére, az elismerés felfüggesztésére, visszavonására vonatkozó szabályokat;389 

34. az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagok felhasználásának szabályait; 

35. az e törvény hatálya alá tartozó eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak megfizetésével kapcsolatos eljárási 

szabályokat, valamint az igazgatási szolgáltatási díjak felhasználásának szabályait;390 

36. az állat- és növény-egészségügyi határállomásokra vonatkozó részletes szabályokat;391 

37.392 a gyógy- és fűszernövények gyűjtésére, termesztésére, feldolgozására, gyógynövénytermékek és fűszernövények 

előállítására, forgalomba hozatalára, valamint ezen tevékenységek ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokat; 

38.393 az étkezési célra kerülő vadon termett gombák gyűjtésére, feldolgozására, forgalomba hozatalára vonatkozó minőségi, 

élelmiszerbiztonsági és ellenőrzési szabályokat;394 

39.395 a gombaszakellenőri tevékenység folytatásának részletes feltételeit, a gombaszakellenőri tevékenység bejelentésére és a 

nyilvántartás vezetésére vonatkozó részletes eljárási szabályokat, továbbá a gombaszakellenőri tevékenységre jogszabályban vagy 

hatósági határozatban előírt kötelezettségek be nem tartásának esetén alkalmazandó jogkövetkezményeket.396 

40.397 az élelmiszer-vállalkozás működéséhez szükséges szakképesítéseket;398 

41.399 az élelmiszerlánc területén alkalmazott iskolarendszeren kívüli hatósági jellegű képzések és vizsgáztatás részletes 

szabályait;400 

42.401 az élelmiszerek ionizáló energiával való kezelésének feltételeit és szabályait;402 

43.403 a felügyeleti díj bevallásának és megfizetésének részletes szabályait;404 

44.405 a méhek tartásának és a méz előállításának részletes szabályait; 

45.406 az élelmiszer-vállalkozók önellenőrzési kötelezettségeinek részletes szabályait. 

46.407 az élelmiszer-előállítás során alkalmazott technológiai segédanyagok felhasználásának részletes szabályait. 

47.408 az e törvény hatálya alá tartozó termékekkel kapcsolatos tanúsítványokra vonatkozó hatósági felügyelet szabályait; 

48.409 az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv által lefolytatott eljárás eljárási költségének mértékét és kiszámításának részletes 

szabályait; 

49.410 a géntechnológiával módosított szervezettől mentes élelmiszer és takarmány előállításának, jelölésének, forgalomba 

hozatalának és ellenőrzésének szabályait;411 

50.412 az ízesített borászati termékek meghatározásának, megnevezésének és kiszerelésének szabályait; 

51.413 a vendéglátó-ipari létesítmények minősítési rendszerének, a higiéniai, élelmiszer-biztonsági és élelmiszer-minőségi 

szempontok szerinti vizsgálatának, értékelésének részletes szabályait, valamint a minősített vendéglátó-ipari létesítmények 

működésére vonatkozó követelményeket; 

52.414 a növényvédelmi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés élelmiszerlánc-felügyeleti szervnek történő bejelentésének 

részletes szabályait; 

53.415 a növényvédelmi gépek típusminősítésének és műszaki felülvizsgálatának részletes szabályait; 

54.416 a mezőgazdasági gépkezelői jogosítvány megszerzésének és kiadásának részletes szabályait; 

55.417 a szolgáltató állatorvosok által ellátandó állategészségügyi állami feladatok végzésének szakmai szabályait. 

(3)418 Felhatalmazást kap a miniszter, hogy – a (2) és (6) bekezdésben nem említett kérdésekben – az általános élelmiszer-jelölési 

előírásokat a fogyasztóvédelemért felelős miniszter egyetértésével kiadott rendeletben szabályozza. 

(4)419 Felhatalmazást kap a miniszter, hogy az egészségügyért felelős miniszter egyetértésével kiadott rendeletben szabályozza 

a)420 

b) az élelmiszerek mikrobiológiai szennyezettségének megengedhető mértékét, valamint a radioaktív és vegyi szennyezettséggel 

kapcsolatos előírásokat;421 

c) az új élelmiszerek közösségi engedélyezésével kapcsolatos eljárási rendelkezéseket.422 

(5) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg 

a) az egészségügyért felelős miniszterrel egyetértésben az állat-egészségügyi biocid termékek forgalomba hozatalának 

feltételeit;423 

b) a kereskedelemért felelős miniszterrel egyetértésben a vásári, a piaci és a vásárcsarnoki árusítás állat-egészségügyi és 

élelmiszer-biztonsági szabályait;424 

c) a kereskedelemért felelős miniszterrel egyetértésben az élelmiszerek forgalomba hozatalának szabályait;425 

d) a vendéglátásért, valamint a kereskedelemért felelős miniszterrel egyetértésben a vendéglátó-ipari termékek forgalomba 

hozatalának szabályait;426 

e)427 a fogyasztóvédelemért felelős miniszterrel egyetértésben a hagyományos különleges terméknek minősülő mezőgazdasági 

termékek és élelmiszerek elismerésének és ellenőrzésének rendjét; 

f) a környezetvédelemért felelős miniszterrel egyetértésben a növényvédő szerrel érintkezésbe került csomagolóeszközök 

kezelésére vonatkozó részletes szabályokat; 

g)428 a környezetvédelemért felelős miniszterrel egyetértésben a növényvédő szerek, biocid termékek, valamint termésnövelő 

anyagok légi kijuttatásának részletes szabályait; 

h)429 a környezetvédelemért felelős miniszterrel egyetértésben az állati melléktermékből készített komposztok mezőgazdasági 

területen történő felhasználásának feltételeit; 

i) az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben az e törvény hatálya alá tartozó eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási 

díjak mértékét;430 
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j) az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben az áruk behozatala, illetve kivitele során a vámhatóságra vonatkozó, e 

törvény hatálya alá tartozó eljárásokkal kapcsolatos rendelkezéseket;431 

k)432 a rendészetért felelős miniszterrel egyetértésben az élelmiszer-rendészek feladatellátásának és nyilvántartásba vételének 

részletes szabályait. 

(6)433 Felhatalmazást kap az egészségügyért felelős miniszter, hogy a miniszter egyetértésével kiadott rendeletben szabályozza az 

élelmiszerekkel kapcsolatos tápanyag-összetételre és egészségre vonatkozó állításokra, továbbá a tápértékjelölésre vonatkozó 

részletes szabályokat.434 

(7)435 Felhatalmazást kap a kereskedelemért felelős miniszter, hogy a miniszter egyetértésével kiadott rendeletben szabályozza az 

előrecsomagolt élelmiszerek megengedett tömeg- és térfogatértékeit és azok ellenőrzési módszereit. 

(8)436 Felhatalmazást kap a honvédelemért felelős miniszter, hogy a miniszter egyetértésével kiadott rendeletben szabályozza a 

Magyar Honvédség élelmiszer-biztonsággal kapcsolatos feladatait. 

(9) Felhatalmazást kap az egészségügyért felelős miniszter, hogy a miniszterrel egyetértésben rendeletben szabályozza 

a) a különleges táplálkozási célú élelmiszerek előállítására és forgalomba hozatalára; 

b) az étrend-kiegészítők előállítására és forgalomba hozatalára; 

c)437 a vitaminok, ásványi anyagok és bizonyos egyéb anyagok élelmiszerekhez történő hozzáadására, az ilyen élelmiszerek 

bejelentésére, értékelésére438 

vonatkozó előírásokat. 

Átmeneti rendelkezések439 

76/A. §440 Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény módosításáról szóló 2015. évi XLVI. 

törvény 15. § a) pontjának hatálybalépését441 megelőzően tanúsított, a 10. § (2)–(4) bekezdésében foglalt rendelkezésekbe ütköző 

magatartás esetén az eljárás lefolytatására az Fttv.-ben meghatározott hatóság jogosult az ott meghatározott szabályok szerint azzal, 

hogy a végső fogyasztó az Fttv. alkalmazásában fogyasztónak minősül akkor is, ha nem természetes személy. 

76/B. §442 A 47/B. § 2015. május 31-én hatályos (3a) bekezdésének hatálya alá tartozó és a 47/B. §-nak az élelmiszerláncról és 

hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény módosításáról szóló 2015. évi CLXXXII. törvénnyel megállapított (3) 

bekezdése alapján felügyeleti díj további összegű fizetésére kötelezettnek a 2014. naptári évi árbevétele alapján 2015. december 30-

ig bevallást vagy helyesbítő bevallást kell tennie és a felügyeleti díjat 2016. január 31-ig egy összegben, késedelmi pótlék 

alkalmazása nélkül kell megfizetnie. 

76/C. §443 Az élelmiszerlánccal kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 2017. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: 2017. 

évi LXIV. törvény) hatálybalépésekor444 már működő, közétkeztetést végző létesítménynek a 2017. évi LXIV. törvénnyel 

megállapított 23. § (5) bekezdése szerinti minősítésére vonatkozó kérelmét 2018. január 31-ig kell benyújtania. 

Az Európai Unió jogának való megfelelés 

77. §445 (1) Ez a törvény 

a) a Bizottság szakértői által a tagállamokban végzett állat-egészségügyi helyszíni ellenőrzésekre vonatkozó egyes részletes 

szabályok megállapításáról szóló, 1998. február 4-i 98/139/EK bizottsági határozat, 

b) az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az 

élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi 

rendelet, 

c) a műtrágyákról szóló, 2003. október 13-i 2003/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, 

d) az emberi, illetve állatgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerek engedélyezésére és felügyeletére vonatkozó közösségi 

eljárások meghatározásáról és az Európai Gyógyszerügynökség létrehozásáról szóló, 2004. március 31-i 726/2004/EK európai 

parlamenti és tanácsi rendelet, 

e) az élelmiszer-higiéniáról szóló, 2004. április 29-i 852/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, 

f) az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról szóló, 2004. április 29-i 853/2004/EK európai 

parlamenti és tanácsi rendelet, 

g) az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek hatósági ellenőrzésének megszervezésére vonatkozó különleges szabályok 

megállapításáról szóló, 2004. április 29-i 854/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, 

h) a takarmány- és élelmiszerjog, valamint az állat-egészségügyi és az állatok kíméletére vonatkozó szabályok követelményeinek 

történő megfelelés ellenőrzésének biztosítása céljából végrehajtott hatósági ellenőrzésekről szóló, 2004. április 29-i 882/2004/EK 

európai parlamenti és tanácsi rendelet, 

i) az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagokról és tárgyakról, valamint a 80/590/EGK és a 89/109/EGK 

irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. október 27-i 1935/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, 

j) a takarmányhigiénia követelményeinek meghatározásáról szóló, 2005. január 12-i 183/2005/EK európai parlamenti és tanácsi 

rendelet, 

k) az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek címkézéséről és a 2092/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 

2007. június 28-i 834/2007/EK tanácsi rendelet, 

l) az élelmiszer-adalékanyagokról szóló, 2008. december 16-i 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, 

m) a takarmányok forgalomba hozataláról és felhasználásáról, az 1831/2003/EK rendelet módosításáról, valamint a 79/373/EGK 

tanácsi irányelv, a 80/511/EGK bizottsági irányelv, a 82/471/EGK, 83/228/EGK, 93/74/EGK, 93/113/EK és 96/25/EK tanácsi 
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irányelv és a 2004/217/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. július 13-i 767/2009/EK európai parlamenti 

és tanácsi rendelet, 

n) a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre és a belőlük származó termékekre vonatkozó egészségügyi szabályok 

megállapításáról és az 1774/2002/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-i 1069/2009/EK európai 

parlamenti és tanácsi rendelet, 

o) a növényvédő szerek forgalomba hozataláról valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül 

helyezéséről szóló, 2009. október 21-i 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, 

p) a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról, az 1924/2006/EK és az 1925/2006/EK európai parlamenti és tanácsi 

rendelet módosításáról és a 87/250/EGK bizottsági irányelv, a 90/496/EGK tanácsi irányelv, az 1999/10/EK bizottsági irányelv, a 

2000/13/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 2002/67/EK és a 2008/5/EK bizottsági irányelv és a 608/2004/EK bizottsági 

rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2011. október 25-i 1169/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, 

q) a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló, 2012. november 21-i 1151/2012/EU európai 

parlamenti és tanácsi rendelet, 

r) a kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgatásáról és a 998/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 

2013. június 12-i 576/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg. 

(2) Ez a törvény 

a) a belső piac megvalósításának céljával a Közösségen belüli kereskedelemben alkalmazható állat-egészségügyi ellenőrzésekről 

szóló, 1989. december 11-i 89/662/EGK tanácsi irányelvnek, 

b) egyes élőállatok és állati termékek Közösségen belüli kereskedelmében a belső piac megvalósításának céljával alkalmazandó 

állat-egészségügyi és tenyésztéstechnikai ellenőrzésekről szóló, 1990. június 26-i 90/425/EGK tanácsi irányelvnek, 

c) a harmadik országokból a Közösségbe behozott állatok állat-egészségügyi ellenőrzésére irányadó elvek megállapításáról, 

valamint a 89/662/EGK, 90/425/EGK és 90/675/EGK irányelvek módosításáról szóló, 1991. július 15-i 91/496/EGK tanácsi 

irányelvnek, 

d) a növények, növényi termékek, illetve egyéb áruk termelői és importőrei kötelezettségeinek, valamint nyilvántartásba vételük 

részleteinek megállapításáról szóló, 1992. november 3-i 92/90/EGK bizottsági irányelvnek, 

e) a harmadik országokból a Közösségbe behozott termékek állat-egészségügyi ellenőrzésének megszervezésére irányadó elvek 

megállapításáról szóló, 1997. december 18-i 97/78/EK tanácsi irányelvnek, 

f) az ionizáló sugárzással kezelt élelmiszerekre és élelmiszer-összetevőkre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 

1999. február 22-i 1999/2/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, 

g) a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli 

elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló, 2000. május 8-i 2000/29/EK tanácsi irányelvnek, 

h) a takarmányban előforduló nemkívánatos anyagokról szóló, 2002. május 7-i 2002/32/EK európai parlamenti és tanácsi 

irányelvnek, 

i) a peszticidek fenntartható használatának elérését célzó közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 2009. október 21-

i 2009/128/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek 

való megfelelést szolgálja. 

78. §446 A 40. § (6) bekezdése az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 

1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról szóló, 2008. 

december 16-i 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek való megfelelést szolgálja. 

79. §447 (1) A 14/A. § (2)–(4) bekezdése, valamint a 15. § (2) és (5) bekezdése tervezetének a műszaki szabványok és szabályok, 

valamint az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok terén információszolgáltatási eljárás megállapításáról 

szóló – a 98/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított –, 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi 

irányelv 8–10. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént. 

(2) A 17. § (8) bekezdése tervezetének a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti 

és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént. 

80. §448 A 31. §-ban meghatározott technikai jellegű előírásoknak nem kell megfelelnie az olyan laboratóriumi vizsgálatnak, 

amelyet az Európai Unió valamely tagállamában vagy Törökországban végeztek, vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló 

megállapodásban részes valamely EFTA-államban végeztek az ott irányadó előírásoknak megfelelően, feltéve, hogy az irányadó 

előírások a közerkölcs, a közbiztonság, az emberi egészség és élet védelme, illetve a fogyasztók védelme tekintetében az e 

törvényben meghatározottal egyenértékű védelmet nyújtanak. 

81. §449 E törvénynek az egységes elektronikus ügyintézési rendszer kialakításához szükséges egyes törvények módosításáról 

szóló 2016. évi CXXI. törvénnyel megállapított 38/B. § (6) bekezdés c) pontját 2017. december 31-ig csak akkor kell alkalmazni, 

ha az érintett szerv az elektronikus ügyintézést az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 

2015. évi CCXXII. törvény 108. § (2) bekezdése szerint 2018. január 1-jét megelőzően vállalta. Ezen vállalás hiányában 2017. 

december 31-ig az érintett szerv vonatkozásában az elektronikus kapcsolattartásra e törvény 2016. december 31-én hatályos 

rendelkezéseit kell alkalmazni. 

82–85. §450 

86. §451 

87. §452 

Melléklet a 2008. évi XLVI. törvényhez 
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Fogalommeghatározások 

E törvény alkalmazásában: 

1. alaptermék: az élelmiszer-higiéniáról szóló, az Európai Bizottság és a Tanács 2004. április 29-i 852/2004/EK rendelete (a 

továbbiakban: 852/2004/EK rendelet) 2. cikkének b) pontja szerinti fogalom; 

2. állat-egészségügy: az állattartással, az állatok tenyésztésével, szaporításával, levágásával, állatok etetésére szánt takarmány 

szállításával és forgalomba hozatalával összefüggő járványügyi, gyógyászati, állathigiéniai, állatvédelmi, szaporodásbiológiai és 

takarmányhigiéniai feladatok, állati eredetű élelmiszerrel, állati eredetű szaporító anyaggal, állati eredetű melléktermékkel, a 

zoonózisokkal és állatgyógyászati termékekkel kapcsolatos járványügyi és higiéniai feladatok, valamint az ezekkel kapcsolatos 

igazgatás, irányítás, szervezés, ellenőrzés, eszközellátás, továbbá az e feladatokkal összefüggő kutatást, képzést is magában foglaló 

tevékenységek összessége; 

3. állatgyógyászati készítmény (gyógyszer): bármely anyag vagy anyagok keveréke, amelyet állatok betegségeinek kezelésére 

vagy megelőzésére készítenek, továbbá bármely anyag vagy anyagok keveréke, amely farmakológiai, immunológiai vagy 

metabolikus hatások kiváltása révén az állatok valamely élettani funkciójának helyreállítása, javítása vagy módosítása, illetve orvosi 

diagnózis felállítása érdekében alkalmazható; 

4. állatgyógyászati termék: állatgyógyászati készítmény, állatgyógyászati készítmény hatóanyaga, állat- egészségügyi biocid 

termék, állatgyógyászatban használatos gyógyhatású készítmény, ápolószer, segédanyag; 

5. állati eredetű melléktermékek: a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre vonatkozó egészségügyi előírások 

megállapításáról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 1774/2002/EK 2002. október 3-i rendeletének 2. cikke (1) 

bekezdésének a) pontja szerinti fogalom; 

6. állat-járványügy: a fertőzésközvetítő útján vagy egyéb módon terjesztett, állatra, vagy az emberre veszélyes kórokozó – a 

kizárólag emberről emberre terjedő kórokozók kivételével –, illetve az általa okozott betegség elleni védekezésre, annak 

felismerésére, felszámolására hozható intézkedések és azok végrehajtása; 

7. állatorvos: külön jogszabály szerinti állatorvosi oklevéllel rendelkező személy; 

8.453 állattartó: az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki (amely) az állat 

ellátásáért és felügyeletéért felelős állandó vagy ideiglenes jelleggel, beleértve a szállítás, forgalomba hozatal alatti időszakot is; 

9.454 behozatal: áru harmadik országból Magyarország területére történő behozatala, beleértve az importot is; 

9/A.455 EK-műtrágya: a 2003/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikke szerinti műtrágya; 

10. élelmiszer: az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról 

és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2002. január 28-i 

178/2002/EK rendelete (a továbbiakban: 178/2002/EK rendelet) 2. cikke szerinti fogalom; 

11. élelmiszer-biztonság: az élelmiszer emberi egészségre ártalmatlansága és emberi fogyasztásra alkalmassága a 178/2002/EK 

rendeletnek megfelelő fogalom; 

12. élelmiszer-higiénia: a 852/2004/EK rendelet 2. cikkének a) pontja szerinti fogalom; 

13.456 élelmiszer-jelölés: az 1169/2011/EU rendelet 2. cikk (2) bekezdés j) pontja szerinti fogalom; 

14. élelmiszer-csomagolóanyag: olyan anyag, amelyet az élelmiszerek burkolására, megóvására, kezelésére, szállítására 

használnak az élelmiszerlánc bármely szakaszában; 

14/A.457 élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagok és tárgyak: az 1935/2004/EK rendelet 1. cikkének 2. 

pontja szerinti fogalom; 

15. élelmiszer-előállítás: feldolgozatlan és feldolgozott termék – kivéve az alaptermék – előállítása érdekében történő alapanyag-

tárolási, tisztítási, osztályozási, előkészítési, gyártástechnológiai, csomagolási, jelölési, tárolási és szállítási műveletek bármelyike; 

16. élelmiszer-vállalkozás: a 178/2002/EK rendelet 3. cikkének 2. pontjában meghatározott fogalom; 

17. élelmiszer-vállalkozási létesítmény: a 852/2004/EK rendelet 2. cikkének c) pontja szerinti fogalom; 

18. élelmiszer-vállalkozó: a 178/2002/EK rendelet 3. cikkének 3. pontjában meghatározott fogalom; 

19. élelmiszerjog: a 178/2002/EK rendelet 3. cikkének 1. pontja szerinti fogalom; 

20. élelmiszer-minőség: az élelmiszer azon tulajdonságainak összessége, hogy az megfelel a rá vonatkozó, e törvény 

végrehajtására kiadott jogszabályban vagy közvetlenül alkalmazandó európai uniós jogi aktusban meghatározott, az élelmiszer-

biztonságra vonatkozó követelményektől eltérő előírásoknak, valamint az előállító 22. § (2) bekezdése szerinti írásos 

dokumentációjában feltüntetett jellemzőknek; 

21. élelmiszerlánc: azon folyamatok összessége, melyek szereplői közvetlen vagy közvetett hatással vannak az élelmiszerre a 

talajvédelem, agrár-környezetvédelem, növénytermesztés, növény-egészségügy, növényvédelem, az engedélyköteles termék és az 

állatgyógyászati termék előállítása, forgalomba hozatala és felhasználása, az élelmiszer- és takarmány-előállítás, szállítás, tárolás 

és forgalomba hozatal, felhasználás, az állat tartása, szállítása, forgalomba hozatala, az állat-egészségügy, a növényi és állati eredetű 

melléktermék kezelés, tárolás, szállítás, forgalomba hozatal és felhasználás során; 

22. élelmiszerlánc-esemény: az élelmiszerláncban bekövetkező olyan e törvény hatálya alá tartozó esemény, mely az 

élelmiszerlánc-felügyeleti szerv hatósági intézkedését teszi szükségessé; 

23. elsődleges termelés: a 178/2002/EK rendelet 3. cikk 17. pontja szerinti meghatározás, 

24.458 engedélyköteles termék: a növényvédő szer, növényvédőszer-hatóanyag, -adalékanyag, -segédanyag, a növényvédelmi 

hatású termék, a növényvédelmi célú eszköz és anyag (a műszerek kivételével), valamint a termésnövelő anyag (kivéve az EK-

műtrágyát), engedélyköteles továbbá az alkalmazás célja szerint ezekre visszavezethető egyéb termék, amelynek forgalomba 

hozatala és felhasználása engedélyhez kötött; 

25. feldolgozás: a 852/2004/EK rendelet 2. cikkének m) pontja szerinti fogalom; 
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26. feldolgozatlan termékek: a 852/2004/EK rendelet 2. cikkének n) pontja szerinti fogalom; 

27. feldolgozott termék: a 852/2004/EK rendelet 2. cikkének o) pontja szerinti fogalom; 

28. felhasználó: a végső fogyasztó, valamint az élelmiszert tevékenységéhez felhasználó élelmiszer-vállalkozás; 

29.459 forgalomba hozatal: az élelmiszerek vagy takarmányok tekintetében a 178/2002/EK rendelet 3. cikkének 8. pontja szerinti 

fogalom, egyéb esetben a termék készentartása eladás céljára, beleértve az eladásra való felkínálását vagy ingyenes vagy ellenérték 

fejében történő átadásának bármely egyéb formáját, valamint az eladását, forgalmazását vagy átadásának egyéb módját; 

30.460 földhasználó: földdel rendelkezik, illetve azt használja, vagy a föld hasznosítására kötelezett, vagy olyan dologgal 

(eszközzel, berendezéssel, tárggyal) rendelkezik, illetve azt használja, amelyben növény fenntartható; 

30/A.461 géntechnológiával módosított szervezet: a géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény 2. §-

ának b) pontja szerinti fogalom; 

30/B.462 gyógynövény termék: olyan vadon termett vagy termesztett – az e törvény végrehajtására kiadott rendeletben 

meghatározott – növény vagy növény feldolgozásával előállított – külön jogszabály szerint gyógyszernek nem minősülő – előnyös 

élettani hatással rendelkező termék, amelyet emberi fogyasztásra szánnak, illetve amelyet várhatóan emberek fogyasztanak el; 

31. gyógyszeres takarmány: olyan takarmány, amely az állatgyógyászati készítményekre vonatkozó jogszabályokban 

meghatározott anyagot is tartalmaz; 

32. harmadik ország: az Európai Unión kívüli ország; 

33.463 import: áru harmadik országból Magyarország területére forgalomba hozatal céljából történő beszállítása; 

34. integrált növényvédelem: biológiai, biotechnológiai, kémiai, termesztési vagy növénynemesítési intézkedések ésszerű 

alkalmazása, amelyek során a kémiai növényvédő szerek használata arra a szorosan vett legalacsonyabb értékre korlátozódik, amely 

a károsító populációnak egy gazdaságilag elfogadhatatlan kárt vagy veszteséget okozó szint alatt való tartásához szükséges; 

34/A.464 integrált gazdálkodás: olyan komplex növénytermesztési technológia, amely a növénytermesztéshez közvetlenül vagy 

közvetve kapcsolódó minden munkafolyamatot úgy foglal rendszerbe, hogy az egyes munkafolyamatok növényvédelmi hatásait 

veszi alapul, és ezzel a lehető legmagasabb fokon valósítja meg az integrált növényvédelem követelményeit a környezetvédelmi 

szempontok maximális figyelembevételével; 

35. ivóvíz: a 852/2004/EK rendelet 2. cikkének g) pontja szerinti fogalom; 

36. járványos állatbetegség: állatról állatra terjedő fertőző állatbetegség; 

37. károsító: növényre vagy növényi termékre káros növény-, állat- vagy kórokozó faj, törzs vagy biotípus; 

38. kockázat: a 178/2002/EK rendelet 3. cikkének 9. pontja szerinti fogalom; 

39. kötelező védekezés: az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv által elrendelt állami, közérdekű vagy termelői védekezés; 

39/A.465 közétkeztetés: olyan vendéglátó tevékenység, amelynek során fogyasztók meghatározott csoportját vendéglátó ipari 

termékekkel, többnyire előre megrendelés alapján, a nap egy-egy meghatározott időszakában, meghatározott időtartamban látnak 

el, különösen oktatási, gyermek-, szociális, egészségügyi-, bentlakásos intézményben, táborban és munkahelyen; 

40. laboratórium: az élelmiszerlánc bármely szakaszában fizikai, kémiai, biológiai komponensek, radioaktív szennyezők 

vizsgálatát, így különösen analitikai, virológiai, szerológiai, géntechnológiával módosított szervezet, mikrobiológiai, mikológiai, 

enthomológiai, károsító-diagnosztikai, toxikológiai vagy radiológiai vizsgálatot, továbbá egyéb, az élelmiszerek és takarmányok 

biztonságosságát, illetve az élelmiszerekre és takarmányokra vonatkozó minőségi előírásoknak való megfelelését ellenőrző 

vizsgálatot végző laboratórium; 

40/A.466 létesítmény: a 852/2004/EK rendelet 2. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti fogalom; 

41.467 szolgáltató állatorvos: a Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint az állatorvosi szolgáltatói tevékenység végzéséről szóló 

törvény szerinti állat-egészségügyi szolgáltató tevékenység végzésére jogosult állatorvos; 

42. monitoring: az élelmiszerlánc felügyelete során végzett tervezett, kockázatbecslésen alapuló, folyamatos, ellenőrző, országos 

laboratóriumi vizsgálat-program; 

43. növény: növény-egészségügyi vonatkozásban az élő növény és a növény meghatározott élő részei (beleértve a friss gyümölcsöt 

és a magvakat), így különösen: 

a) a termés botanikai értelemben, a gyorsfagyasztással tartósítottak kivételével; 

b) a zöldség, a gyorsfagyasztással tartósítottak kivételével; 

c) a gumó, hagyma, hagymagumó, gyöktörzs; 

d) a vágott virág; 

e) a leveles ág; 

f) a leveleit megtartó kivágott fa; 

g) a levél, levélzet; 

h) a növényi szövettenyészet; 

i) az élő pollen; 

j) a szemzőhajtás, dugvány, nemesoltvány; 

k) a vetőmag botanikai értelemben, a nem elvetésre szántak kivételével; valamint 

l) bármely más növényi rész, amelyet az Európai Bizottság a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a 

Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló, az Európai Tanács 

2000. május 8-i 2000/29/EK irányelve (a továbbiakban: 2000/29/EK irányelv) 18. cikkének (2) bekezdésében hivatkozott eljárás 

szerint növénynek meghatároz; 

44. növény-egészségügyi zárlat: zárlati károsító előfordulásának felszámolását, terjedésének megakadályozását szolgáló, 

védekezési vagy megsemmisítési célú növény-egészségügyi intézkedés; 
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45. növény-egészségügyi bizonyítvány: az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) keretében 1951. december 6-

án létrehozott és 1952. április 3-án hatályba lépett Nemzetközi Növényvédelmi Egyezménynek a FAO-konferencia 1997. 

novemberi, huszonkilencedik ülésszakán elfogadott, 2005. október 2-án hatályba lépett módosításaival egységes szerkezetben 

történő kihirdetéséről szóló 2006. évi LXXV. törvényben meghatározott tartalmú, az ott meghatározott szabályok szerint kiállított, 

sorszámozott okirat annak igazolására, hogy a növényt, növényi terméket a vonatkozó előírások szerint megvizsgálták, és az 

megfelel a célország előírásainak; 

46. növényi károsítók járványos fellépése: gazdaságilag veszélyes mértékű károsító-felszaporodás, amely a növényállomány vagy 

növényi termék megóvása érdekében a hatóság által elrendelt növényvédelmi eljárás alkalmazását teszi szükségessé; 

47. növényi termék: a feldolgozatlan vagy egyszerű előkészítésen (például őrlés, szárítás vagy préselés) átesett növény, a 43. 

pontban meghatározott növények kivételével; 

47/A.468 növényorvos: külön jogszabály szerinti felsőfokú növényvédelmi képesítéssel rendelkező személy; 

48. növényvédelmi korlátozás: szállítási, forgalomba hozatali, felhasználási tilalmi intézkedés, melyet 

a) növényben, növényi termékben a megengedettnél magasabb növényvédőszermaradék-tartalom, vagy az arra irányuló gyanú 

tisztázása idejére, 

b) engedélyköteles termék engedélytől eltérő jellemzője, vagy az arra irányuló gyanú tisztázása idejére, 

c) engedélyköteles termék jogellenes forgalomba hozatalának megszüntetéséig, 

d) zárlati károsító előfordulás, vagy az arra irányuló gyanú tisztázása idejére, valamint 

e) e törvény végrehajtására kiadott jogszabály szerint ellenőrzés-köteles szaporító és ültetési anyag esetében 

hoznak; 

49.469 növényvédelmi hatású termék, növényvédelmi célú eszköz és anyag: a károsítók elleni védekezés megalapozásához 

szükséges műszer, eszköz, a növényvédelmi előrejelzéshez használt műszer és csapda, a kifejezetten a károsítókat csalogató, riasztó, 

ölő, fizikai hatáson alapuló eszköz, illetve a károsító riasztására, csalogatására, biológiájának, viselkedésének, szaporodásának, 

életfolyamatainak gátlására, módosítására szolgáló készítmény, továbbá olyan növényvédelemmel kapcsolatos termék, amely nem 

minősül növényvédő szernek, illetve növényvédőszer-hatóanyagnak; 

50.470 növényvédő szer: 1107/2009/EK rendelet 2. cikk 1. bekezdése szerinti fogalom; 

51.471 növényvédőszer-hatóanyag: 1107/2009/EK rendelet 2. cikk 2. bekezdése szerinti fogalom; 

52. nyomon követhetőség: a 178/2002/EK rendelet 3. cikkének 15. pontja szerinti fogalom; 

53.472 ökológiai termelés: az Öko EK rendelet 2. cikkének a) pontjában meghatározott fogalom szerinti tevékenység; 

54.473 rendkívüli élelmiszerlánc-esemény: a lakosság széles körét érintő, az emberek életét, egészségét veszélyeztető élelmiszer-

biztonsági jogsértés megállapítása vagy gyanúja annak kizárásáig, továbbá a nagy nemzetgazdasági kárral fenyegető vagy 

közegészségügyileg veszélyes állatbetegségek megállapítása vagy gyanúja annak kizárásáig, növényi károsítók okozta járvány, 

valamint a gazdasági haszonállat-állomány széles körét érintő, az állatok egészségét veszélyeztető takarmánybiztonsági jogsértés 

megállapítása vagy gyanúja annak kizárásáig; 

55. takarmány: a 178/2002/EK rendelet 3. cikkének 4. pontja szerinti fogalom; 

56. takarmány-adalékanyag: a takarmányhigiénia követelményeinek meghatározásáról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 

2005. január 12-i 183/2005/EK rendelete (a továbbiakban: 183/2005/EK rendelet) I. fejezet 3. cikkének c) pontja szerinti fogalom; 

57. takarmányhigiénia: a 183/2005/EK rendelet I. fejezet 3. cikkének a) pontja szerinti fogalom; 

58. takarmány-vállalkozás: a 178/2002/EK rendelet 3. cikkének 5. pontja szerinti fogalom; 

59. takarmány-vállalkozási létesítmény: a 183/2005/EK rendelet I. fejezet 3. cikkének d) pontja szerinti fogalom; 

60. takarmány-vállalkozó: a 178/2002/EK rendelet 3. cikkének 6. pontja szerinti fogalom; 

61. takarmányjog: a takarmány- és élelmiszerjog, valamint az állat-egészségügyi és az állatok kíméletére vonatkozó szabályok 

követelményeinek történő megfelelés ellenőrzésének biztosítása céljából végrehajtott hatósági ellenőrzésekről szóló, az Európai 

Parlament és a Tanács 2004. április 29-i 882/2004/EK rendelete 2. cikkének 3. pontja szerinti fogalom; 

61/A.474 tanúsítvány: e törvény hatálya alá tartozó termék meghatározott minőségét, minősítését vagy egyéb jellemzőjét tanúsító, 

más terméktől megkülönböztető megjelölés vagy írásbeli igazolás; 

62. takarmányok nemkívánatos anyagai: bármely olyan anyag vagy termék – a kórokozók kivételével –, amely jelen van a 

takarmányozásra szánt termékben, illetve annak felületén, és amely az állati vagy az emberi egészségre, illetve a környezetre 

veszélyt jelenthet, vagy az állat termelőképességére káros hatást fejthet ki; 

63. termelő: aki növényt termeszt, növényt, növényi terméket hasznosít (beleértve a legeltetést is), feldolgoz, forgalomba hoz, 

tárol, szállít vagy felhasznál; 

64. termésnövelő anyag: a növények tápanyagellátását szolgáló vagy a talajok tápanyag-szolgáltató képességét, termőképességét 

befolyásoló (kivéve a víz, a szén-dioxid és az adalékanyag nélküli, kezeletlen istállótrágya), természetes eredetű vagy fizikai, 

kémiai, biológiai, illetve egyéb mesterséges úton előállított anyagok, valamint ezek kereskedelmi céllal összeállított kombinációja; 

65. termesztőközeg: olyan földek, földkeverékek és egyéb közegek szilárd vagy folyékony halmazállapotban, amelyek a növények 

számára gyökerezési közegként és élettérként szolgálnak; 

66. tiltott anyagok: olyan anyagok, amelyeket takarmány vagy élelmiszer nem tartalmazhat az állatok, illetve az ember 

egészségének vagy a környezet veszélyeztetése vagy károsítása miatt; 

67. új élelmiszer: az új élelmiszerekről és az új élelmiszer-összetevőkről szóló, az Európai Parlament és a Tanács 1997 január 27-

i 258/97/EK rendelet 1. cikkének (2) bekezdésében meghatározott fogalom; 

68. új takarmány: sem határozott, sem határozatlan időtartamra szóló engedéllyel nem rendelkező, az e törvény végrehajtására 

kiadott jogszabályban, illetve az Európai Unió kötelező jogi aktusában foglaltak szerint engedélyköteles takarmány; 
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69. védett zóna: az Európai Unió olyan területe, amely a 2000/29/EK irányelv 18. cikkében foglalt eljárás szerint elismerést 

kapott, figyelemmel arra, hogy 

a) az Európai Unió tagállamaiban (a továbbiakban: tagállamok) előforduló károsító nem honos vagy nem telepedett meg annak 

ellenére, hogy számára adottak a megtelepedéshez szükséges ökológiai feltételek, vagy 

b) fennáll a veszélye annak, hogy kedvező ökológiai feltételek esetén egyes károsító szervezetek bizonyos termékekben 

megtelepednek, annak ellenére, hogy ezek a károsítók nem honosak vagy még nem telepedtek meg az Európai Unió területén; 

70. végső fogyasztó: a 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikkének 18. pontjában meghatározott fogalom; 

70/A.475 vendéglátó-ipari létesítmény: olyan, a kereskedelemről szóló törvény szerinti üzlet, amelyben a kereskedelemről szóló 

törvény szerinti vendéglátás keretében vendéglátó-ipari termék forgalmazása zajlik, beleértve a közétkeztetést végző 

létesítményeket is; 

71.476 vendéglátó-ipari termék: olyan étel, ital (az ivóvíz kivételével), cukrászati, hidegkonyhai készítmény, beleértve a 

közétkeztetés keretében előállított ételt is, amelyet elsősorban az előállítás helyén, illetve ideiglenes árusítóhelyen vagy 

tálalókonyhán szolgálnak ki, valamint közvetítő vállalkozás nélkül, fogyasztói kiszerelésben házhoz szállítva értékesítenek vagy 

egyéb jogszabályban megadott korlátok szerint kiskereskedelmi létesítményen keresztül értékesítenek a végső fogyasztónak; 

72. vizsgálatköteles áru: olyan növény, növényi termék, tárolóhely, csomagolóanyag, szállítóeszköz, tárolóeszköz, talaj és 

bármely egyéb szerkezet, eszköz vagy anyag, amelyben a károsító megtelepedhet, illetve a károsító terjedését elősegítheti, emiatt 

növény-egészségügyi intézkedés lehet szükséges; 

73. vizsgálatköteles nem zárlati károsító: azon nem zárlati károsító, amelynek jelenléte a telepítésre szánt növényekben 

gazdaságilag elfogadhatatlan mértékben kedvezőtlenül befolyásolja e növények tervezett felhasználását, és amely ennek 

megfelelően vizsgálatköteles az importáló ország területén; 

74. zárlat: személy, állat, állati eredetű termék, állati eredetű melléktermék, jármű, egyéb fertőzésközvetítő anyag mozgásának, 

mozgatásának, illetve szállításának hatósági korlátozása állatbetegség terjedésének megakadályozása érdekében; 

75. zárlati károsító: potenciális gazdasági jelentőségű károsító, amely a veszélyeztetett területen még nem fordul elő, vagy 

előfordul, de nem terjedt el, és hatósági határozat alapján védekezést folytatnak ellene; 

76.477 termelői szerveződés: a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági 

termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendelet 122. 

cikkének a) pont (iii) pontjában meghatározott, valamint a 122. cikk b) és c)pontjában foglaltak szerint létrejött, és a 125. b, 125. c, 

és 125. e, cikkében meghatározott feltételekkel elismert szervezet, továbbá az agrárpolitikáért felelős miniszter által jogerősen 

elismert termelői csoport. 
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28 A 8/A. § (4) bekezdését a 2012: XVIII. törvény 6. §-a iktatta be. 
29 A 8/B. §-t a 2010: IX. törvény 1. §-a iktatta be. E módosító törvény 12. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést 2010. március 

12. napját követően indult közigazgatási eljárásokban kell alkalmazni. 
30 A 8/B. § (1) bekezdése a 2011: CCI. törvény 329. §-a szerint módosított szöveg. 
31 A 10. § (2)–(4) bekezdését a 2015: XLVI. törvény 15. § a) pontja hatályon kívül helyezte. 
32 A 10. § (5) bekezdése a 2015: XLVI. törvény 1. §-ával megállapított szöveg. 
33 A 10/A. §-t a 2009: XXVIII. törvény 16. § (2) bekezdése iktatta be. E módosító törvény 17. § (1) bekezdése alapján a 

rendelkezést a 2009. május 15. napját követően indult eljárásokban kell alkalmazni. 
34 A 12. § (1) bekezdése a 2013: CCL. törvény 100. §-ával megállapított szöveg. 
35 A 13. § (2) bekezdése a 2013: CCL. törvény 128. § c) pontja szerint módosított szöveg. 
36 A 14. § (2a) bekezdését a 2013: CCL. törvény 101. § (1) bekezdése iktatta be. 
37 A 14. § (3) bekezdése a 2013: CCL. törvény 128. § d) pontja szerint módosított szöveg. 
38 A 14. § (4) bekezdése a 2015: XLVI. törvény 14. § a) és b) pontja szerint módosított szöveg. 
39 A 14. § (6) bekezdését a 2015: XLVI. törvény 15. § b) pontja hatályon kívül helyezte. 
40 A 14. § (10) bekezdését a 2013: CCL. törvény 101. § (2) bekezdése iktatta be. 
41 A 14. § (11) bekezdését a 2013: CCL. törvény 101. § (2) bekezdése iktatta be. 
42 A 14/A. §-t a 2012: XVIII. törvény 7. §-a iktatta be. 
43 A 14/A. § (2) bekezdése a 2013: CCL. törvény 102. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. 
44 A 14/A. § (3) bekezdését a 2013: CCL. törvény 102. § (2) bekezdése iktatta be. 
45 A 14/A. § (4) bekezdését a 2013: CCL. törvény 102. § (3) bekezdése iktatta be. 
46 A 15. § (2) bekezdése a 2013: CCL. törvény 103. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. 
47 A 15. § (5) bekezdése a 2013: CCL. törvény 103. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. 
48 A 16. § (2) bekezdése a 2012: XVIII. törvény 8. §-ával megállapított szöveg. 
49 A 16. § (2a) bekezdését a 2017: LXIV. törvény 2. §-a iktatta be. 
50 A 16. § (3) bekezdését a 2010: IX. törvény 2. §-a iktatta be, szövege a 2011: CXII. törvény 83. § (25) bekezdése szerint 

módosított szöveg. 
51 A 17. §-t megelőző alcím a 2017: LXIV. törvény 3. §-ával megállapított szöveg. 
52 A 17. § (1) bekezdés c) pontja a 2013: CCL. törvény 128. § e) pontja szerint módosított szöveg. 
53 A 17. § (3) bekezdés b) pontja a 2013: CCXII. törvény 139. § d) pontja szerint módosított szöveg. 
54 A 17. § (5) bekezdése a 2017: LXIV. törvény 4. §-ával megállapított szöveg. 
55 A 17. § (6) bekezdését a 2017: LXIV. törvény 35. § c) pontja hatályon kívül helyezte. 
56 A 17. § (8) bekezdését a 2013: CCL. törvény 104. §-a iktatta be. 
57 A 17/A. §-t a 2017: LXIV. törvény 5. §-a iktatta be. 
58 A 17/B. §-t a 2017: LXIV. törvény 5. §-a iktatta be. 
59 A 17/C. §-t megelőző alcímet a 2017: LXIV. törvény 6. §-a iktatta be. 
60 A 17/C. §-t a 2017: LXIV. törvény 6. §-a iktatta be. 
61 A 18. § (1) bekezdés b) pontja a 2012: CXXVII. törvény 52. § (3) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg. 
62 A 18. § (1) bekezdés c) pontja a 2012: CXXVII. törvény 52. § (3) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.  
63 A 18. § (1) bekezdés f) pontja a 2012: CXXVII. törvény 52. § (3) bekezdés b) és c) pontja szerint módosított szöveg.  
64 A 18. § (1) bekezdés h) pontja a 2012: CXXVII. törvény 52. § (3) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg.  
65 A 18. § (1) bekezdés i) pontja a 2012: CXXVII. törvény 52. § (3) bekezdés d) pontja szerint módosított szöveg. 
66 A 18. § (5a) bekezdését a 2017: LXIV. törvény 7. § (1) bekezdése iktatta be. 
67 A 19. § (2) bekezdés a) pontja a 2013: CXXVIII. törvény 23. §-a szerint módosított szöveg. 
68 A 19. § (2) bekezdés b) pontja a 2013: CXXVIII. törvény 23. §-a szerint módosított szöveg. 
69 A 20. § (1) bekezdése a 2012: CXXVII. törvény 52. § (3) bekezdés e) pontja szerint módosított szöveg. 
70 A 20. § (2) bekezdése a 2012: CXXVII. törvény 52. § (3) bekezdés f) pontja szerint módosított szöveg. 
71 A 20. § (3) bekezdése a 2012: CXXVII. törvény 52. § (3) bekezdés f) pontja szerint módosított szöveg. 
72 A 20. § (3a) bekezdését a 2017: LXIV. törvény 8. §-a iktatta be. 
73 A 22. § (1) bekezdés a) pontja a 2015: XLVI. törvény 2. §-ával megállapított szöveg. 
74 A 23. § (1) bekezdése a 2010: IX. törvény 3. §-ával megállapított szöveg. E módosító törvény 12. § (1) bekezdése alapján a 

rendelkezést 2010. március 12. napját követően indult közigazgatási eljárásokban kell alkalmazni. 
75 A 23. § (2) bekezdése a 2010: IX. törvény 3. §-ával megállapított szöveg. E módosító törvény 12. § (1) bekezdése alapján a 

rendelkezést 2010. március 12. napját követően indult közigazgatási eljárásokban kell alkalmazni. 
76 A 23. § (3) bekezdése a 2012: XVIII. törvény 9. §-ával megállapított szöveg. 
77 A 23. § (4) bekezdése a 2013: CCL. törvény 128. § f) pontja szerint módosított szöveg. 
78 A 23. § (5) bekezdését a 2017: LXIV. törvény 9. §-a iktatta be. 
79 A 23. § (6) bekezdését a 2017: LXIV. törvény 9. §-a iktatta be. 
80 A 23. § (7) bekezdését a 2017: LXIV. törvény 9. §-a iktatta be. 
81 A 23/A. §-t megelőző alcímet a 2009: LVI. törvény 401. § (1) bekezdése iktatta be. 
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82 A 23/A. §-t a 2009: LVI. törvény 401. § (1) bekezdése iktatta be. E módosító törvény 428. §-a alapján a rendelkezést a 2009. 

október 1. napját követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni. 
83 A 23/A. § (1) bekezdése a 2013: CCL. törvény 128. § g) pontja szerint módosított szöveg. 
84 A 24. § (1) bekezdés a) pontja a 2012: XVIII. törvény 34. § c) pontja szerint módosított szöveg.  
85 A 24. § (1) bekezdés e) pontját a 2015: CLXXXVI. törvény 151. § (1) bekezdése iktatta be, szövege a 2017: LXIV. törvény 10. 

§-ával megállapított szöveg. 
86 A 24. § (2) bekezdése a 2012: XVIII. törvény 46. § (1) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.  
87 A 25. § (2) bekezdését a 2009: LVI. törvény 403. §-a hatályon kívül helyezte. E módosító törvény 428. §-a alapján a rendelkezést 

a 2009. október 1. napját követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni. 
88 A 25. § (3) bekezdése a 2015: XLVI. törvény 14. § c) pontja szerint módosított szöveg. 
89 A 25. § (4) bekezdés második és harmadik mondatát a 2009: LVI. törvény 403. §-a hatályon kívül helyezte. E módosító törvény 

428. §-a alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni. 
90 A 26. § (1) bekezdés d) pontja a 2012: XVIII. törvény 34. § d) pontja szerint módosított szöveg.  
91 A 26. § (2) bekezdését a 2016: CIV. törvény 79. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte. 
92 A 27. § (1) bekezdés c) pontját a 2012: XVIII. törvény 46. § (1) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte. 
93 A 27. § (1) bekezdés e) pontját a 2011: CLXVI. törvény 69. § (1) bekezdése iktatta be. 
94 A 27. § (2) bekezdése a 2012: XVIII. törvény 34. § e) pontja, a 2012: CXXVII. törvény 52. § (3) bekezdés b) pontja szerint 

módosított szöveg. 
95 A 27. § (3) bekezdése a 2017: LXIV. törvény 11. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. 
96 A 27. § (4) bekezdése a 2017: LXIV. törvény 11. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. 
97 A 27. § (5) bekezdését a 2009: XXVIII. törvény 16. § (3) bekezdése iktatta be, szövege a 2010: IX. törvény 12. § (2) bekezdés  

a) pontja, a 2013: CCL. törvény 128. § h) pontja szerint módosított szöveg. 
98 A 27. § (5a) bekezdését a 2015: XLVI. törvény 3. §-a iktatta be, szövege a 2017: LXIV. törvény 35. § d) pontja szerint 

módosított szöveg. 
99 A 27. § (5b) bekezdését a 2017: LXIV. törvény 11. § (2) bekezdése iktatta be. 
100 A 27. § (6) bekezdését a 2009: CXXXIII. törvény 12. § (7) bekezdése iktatta be, alkalmazására lásd e módosító törvény 14. § 

(1) bekezdését. 
101 Lásd a 2009: CXXXIII. törvényt. 
102 A 28. § c) pontja a 2011: CXLI. törvény 75. §-a, a 2015: CXCI. törvény 50. §-a szerint módosított szöveg. 
103 A 28. § k) pontját a 2011: CLXVI. törvény 69. § (2) bekezdése iktatta be. 
104 A 28. § l) pontját a 2012: XVIII. törvény 10. §-a iktatta be. 
105 A 29. § a 2012: XVIII. törvény 11. §-ával megállapított szöveg. 
106 A 29. § g) pontját a 2017: LXIV. törvény 12. §-a iktatta be. 
107 A 29. § h) pontját a 2017: LXIV. törvény 12. §-a iktatta be. 
108 A 29. § i) pontját a 2017: LXIV. törvény 12. §-a iktatta be. 
109 A 29. § j) pontját a 2017: LXIV. törvény 12. §-a iktatta be. 
110 A 29. § k) pontját a 2017: LXIV. törvény 12. §-a iktatta be. 
111 A 29. § l) pontját a 2017: LXIV. törvény 12. §-a iktatta be. 
112 A 30. §-t megelőző alcím a 2013: CCL. törvény 105. §-ával megállapított szöveg. 
113 A 30. § (2) bekezdése a 2013: CCL. törvény 106. §-ával megállapított szöveg. 
114 A 31. §-t és az azt megelőző alcímet a 2012: XVIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontja hatályon kívül helyezte, a 31. §-t 

újonnan a 2013: CCL. törvény 107. §-a iktatta be. 
115 A 32. § (1) bekezdés b) pontja a 2010: IX. törvény 4. §-ával megállapított szöveg. E módosító törvény 12. § (1) bekezdése 

alapján a rendelkezést 2010. március 12. napját követően indult közigazgatási eljárásokban kell alkalmazni. 
116 A 32. § (1) bekezdés g) pontja a 2012: XVIII. törvény 12. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. 
117 A 32. § (1) bekezdés h) pontja a 2012: XVIII. törvény 12. § (1) bekezdésével megállapított, a 2013: CCL. törvény 128. § i) 

pontja szerint módosított szöveg. 
118 A 32. § (1) bekezdés i) pontja a 2012: XVIII. törvény 12. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. 
119 A 32. § (1) bekezdés j) pontja a 2012: XVIII. törvény 12. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.  
120 A 32. § (1) bekezdés n) pontját a 2012: XVIII. törvény 12. § (2) bekezdése iktatta be. 
121 A 32. § (1) bekezdés o) pontját a 2012: XVIII. törvény 12. § (2) bekezdése iktatta be. 
122 A 32. § (1) bekezdés p) pontját a 2012: XVIII. törvény 12. § (2) bekezdése iktatta be. 
123 A 32. § (1) bekezdés q) pontját a 2012: XVIII. törvény 12. § (2) bekezdése iktatta be. 
124 A 32. § (1) bekezdés r) pontját a 2012: XVIII. törvény 12. § (2) bekezdése iktatta be. 
125 A 32. § (1) bekezdés s) pontját a 2013: CCL. törvény 108. §-a iktatta be. 
126 A 32. § (1) bekezdés t) pontját a 2015: XLVI. törvény 4. §-a iktatta be. 
127 A 32. § (1) bekezdés u) pontját a 2015: XLVI. törvény 4. §-a iktatta be. 
128 A 32. § (1) bekezdés v) pontját a 2017: LXIV. törvény 13. §-a iktatta be. 
129 A 32. § (1) bekezdés w) pontját a 2017: LXIV. törvény 13. §-a iktatta be. 
130 A 32. § (5) bekezdését a 2012: XVIII. törvény 12. § (3) bekezdése iktatta be. 
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131 A 33. § d) pontja a 2013: CCLII. törvény 54. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. 
132 A 33. § e) pontját a 2013: CCL. törvény 109. §-a iktatta be. 
133 A 34. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 2012: XVIII. törvény 34. § f) pontja szerint módosított szöveg. 
134 A 34. § (1) bekezdés a) pontja a 2012: XVIII. törvény 13. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.  
135 A 34. § (1) bekezdés d) pontja a 2012: XVIII. törvény 13. § (2) bekezdésével megállapított, a 2013: CCL. törvény 128. § j) 

pontja, a 2017: LXIV. törvény 34. § (1) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg. 
136 A 34. § (1) bekezdés f) pontja a 2010: IX. törvény 12. § (5) bekezdése szerint módosított szöveg. E módosító törvény 12. § (1) 

bekezdése alapján a rendelkezést a 2010. március 12. napját követően indult közigazgatási eljárásokban kell alkalmazni. 
137 A 34. § (1) bekezdés g) pontja a 2010: IX. törvény 5. §-ával megállapított szöveg. E módosító törvény 12. § (1) bekezdése 

alapján a rendelkezést 2010. március 12. napját követően indult közigazgatási eljárásokban kell alkalmazni. 
138 A 34. § (1) bekezdés h) pontja a 2010: IX. törvény 5. §-ával megállapított szöveg. E módosító törvény 12. § (1) bekezdése 

alapján a rendelkezést 2010. március 12. napját követően indult közigazgatási eljárásokban kell alkalmazni. 
139 A 34. § (1) bekezdés i) pontja a 2010: IX. törvény 5. §-ával megállapított szöveg. E módosító törvény 12. § (1) bekezdése 

alapján a rendelkezést 2010. március 12. napját követően indult közigazgatási eljárásokban kell alkalmazni. 
140 A 34. § (2) bekezdés a) pontja a 2017: LXIV. törvény 14. §-ával megállapított szöveg. 
141 A 34. § (2) bekezdés f) pontja a 2012: XVIII. törvény 13. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. 
142 A 34. § (2) bekezdés h) pontja a 2010: IX. törvény 12. § (2) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg. E módosító törvény 

12. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést 2010. március 12. napját követően indult közigazgatási eljárásokban kell alkalmazni. 
143 A 35. § (1) bekezdése a 2010: IX. törvény 6. §-ával megállapított szöveg. E módosító törvény 12. § (1) bekezdése alapján a 

rendelkezést 2010. március 12. napját követően indult közigazgatási eljárásokban kell alkalmazni. 
144 A 35. § (2) bekezdése a 2010: IX. törvény 6. §-ával megállapított szöveg. E módosító törvény 12. § (1) bekezdése alapján a 

rendelkezést 2010. március 12. napját követően indult közigazgatási eljárásokban kell alkalmazni. 
145 A 35. § (3) bekezdés e) pontja a 2012: XVIII. törvény 34. § g) pontja szerint módosított szöveg. 
146 A 35. § (4) bekezdés d) pontját a 2012: XVIII. törvény 14. §-a iktatta be. 
147 A 35. § (4) bekezdés e) pontját a 2012: XVIII. törvény 14. §-a iktatta be. 
148 A 35. § (4) bekezdés f) pontját a 2012: XVIII. törvény 14. §-a iktatta be. 
149 A 35. § (5) bekezdését a 2015: XLVI. törvény 5. §-a iktatta be, szövege a 2017: LXIV. törvény 15. §-ával megállapított szöveg. 
150 A 35. § (6) bekezdését a 2015: XLVI. törvény 5. §-a iktatta be, szövege a 2017: LXIV. törvény 15. §-ával megállapított szöveg. 
151 A 35/A. §-t a 2009: XXVIII. törvény 16. § (4) bekezdése iktatta be. E módosító törvény 17. § (1) bekezdése alapján a 

rendelkezést a 2009. május 15. napját követően indult eljárásokban kell alkalmazni. 
152 A 37. § (1) bekezdés d) pontja a 2013: CCL. törvény 110. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. 
153 A 37. § (2) bekezdés b) pontja a 2013: CCL. törvény 110. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. 
154 A 37. § (3) bekezdés d) pontja a 2013: CCXII. törvény 139. § e) pontja szerint módosított szöveg.  
155 A 37. § (3) bekezdés j) pontját a 2017: LXIV. törvény 16. §-a iktatta be. 
156 A 38. § (1) bekezdésének a 2011: CXII. törvény 83. § (25) bekezdésével elrendelt módosítása, amely szerint az „A személyes 

adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény” szövegrésze helyébe az „Az információs önrendelkezési 

jogról és az információszabadságról szóló törvény” szöveg lép, nem vezethető át. 
157 A 38. § (1) bekezdés k) pontja a 2010: IX. törvény 12. § (5) bekezdése szerint módosított szöveg. E módosító törvény 12. § 

(1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2010. március 12. napját követően indult közigazgatási eljárásokban kell alkalmazni. 
158 A 38. § (1) bekezdés l) pontja a 2010: IX. törvény 12. § (2) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg. E módosító törvény 

12. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést 2010. március 12. napját követően indult közigazgatási eljárásokban kell alkalmazni. 
159 A 38. § (1) bekezdés m) pontja a 2013: CCL. törvény 111. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. 
160 A 38. § (1) bekezdés o) pontja a 2010: IX. törvény 7. §-ával megállapított szöveg. E módosító törvény 12. § (1) bekezdése 

alapján a rendelkezést 2010. március 12. napját követően indult közigazgatási eljárásokban kell alkalmazni. 
161 A 38. § (1) bekezdésének r) pontját a 2009: XXVIII. törvény 16. § (5) bekezdése iktatta be. E módosító törvény 17. § (1) 

bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. május 15. napját követően indult eljárásokban kell alkalmazni. 
162 A 38. § (1) bekezdésének s) pontját a 2009: XXVIII. törvény 16. § (5) bekezdése iktatta be. E módosító törvény 17. § (1) 

bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. május 15. napját követően indult eljárásokban kell alkalmazni. 
163 A 38. § (1) bekezdés t) pontját a 2012: XVIII. törvény 15. § (1) bekezdése iktatta be. 
164 A 38. § (1) bekezdés u) pontját a 2013: CCL. törvény 111. § (2) bekezdése iktatta be. 
165 A 38. § (1) bekezdés v) pontját a 2013: CCL. törvény 111. § (2) bekezdése iktatta be. 
166 A 38. § (2) bekezdése a 2012: XVIII. törvény 15. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. 
167 A 38. § (2) bekezdés a) pontja a 2015: CLXXXVI. törvény 151. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító törvény 

205. §-a alapján a 2016. január 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni. 
168 A 38. § (2) bekezdés c) pont ca) alpontja a 2013: CCL. törvény 128. § k) pontja, a 2017: LXIV. törvény 34. § (1) bekezdés d) 

pontja szerint módosított szöveg. 
169 A 38. § (2) bekezdés c) pont cb) alpontja a 2013: CCLII. törvény 54. § (2) bekezdésével megállapított, a 2017: LXIV. törvény 

34. § (1) bekezdés e) pontja szerint módosított szöveg. 
170 A 38. § (2a) bekezdését a 2013: LXXXIV. törvény 70. § (1) bekezdése iktatta be. 
171 A 38. § (3) bekezdése a 2009: LVI. törvény 402. §-a, a 2013: CCL. törvény 128. § l) pontja szerint módosított szöveg. 
172 A 38. § (4) bekezdése a 2012: XVIII. törvény 15. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. 
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173 A 38. § (6) bekezdését a 2012: XVIII. törvény 15. § (4) bekezdése iktatta be. 
174 A 38. § (7) bekezdését a 2012: XVIII. törvény 15. § (4) bekezdése iktatta be, szövege a 2014: LXXIV. törvény 388. §-ával 

megállapított szöveg. 
175 A 38/A. §-t megelőző alcímet a 2012: XVIII. törvény 16. § (1) bekezdése iktatta be. 
176 A 38/A. §-t a 2012: XVIII. törvény 16. § (1) bekezdése iktatta be. 
177 A 38/A. § (1a) bekezdését a 2013: LXXXIV. törvény 70. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 2015: XLVI. törvény 6. § (1) 

bekezdésével megállapított szöveg. 
178 A 38/A. § (2) bekezdése a 2015: XLVI. törvény 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. 
179 A 38/A. § (2) bekezdés b) pontja a 2017: LXIV. törvény 17. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. 
180 A 38/A. § (2) bekezdés h) pontját a 2017: LXIV. törvény 17. § (2) bekezdése iktatta be. 
181 A 38/A. § (2) bekezdés i) pontját a 2017: LXIV. törvény 17. § (2) bekezdése iktatta be. 
182 A 38/A. § (2) bekezdés j) pontját a 2017: LXIV. törvény 17. § (2) bekezdése iktatta be. 
183 A 38/A. § (2) bekezdés k) pontját a 2017: LXIV. törvény 17. § (2) bekezdése iktatta be. 
184 A 38/A. § (3) bekezdése a 2015: CLXXXVI. törvény 151. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító törvény 205. 

§-a alapján a 2016. január 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni. 
185 A 38/A. § (3) bekezdés a) pontja a 2017: LXIV. törvény 34. § (1) bekezdés f) pontja szerint módosított szöveg.  
186 A 38/A. § (3) bekezdés b) pontja a 2017: LXIV. törvény 34. § (1) bekezdés g) pontja szerint módosított szöveg.  
187 A 38/A. § (3a) bekezdését a 2015: XLVI. törvény 6. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 2017: LXIV. törvény 17. § (3) 

bekezdésével megállapított szöveg. 
188 A 38/A. § (4) bekezdés f) pontját a 2013: CCL. törvény 129. § a) pontja hatályon kívül helyezte. 
189 A 38/A. § (4a) bekezdését a 2013: CCL. törvény 112. § (2) bekezdése iktatta be. 
190 A 38/A. § (5) bekezdése a 2017: LXIV. törvény 17. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. 
191 A 38/A. § (6) bekezdése a 2017: LXIV. törvény 35. § e) pontja szerint módosított szöveg. 
192 A 38/A. § (7) bekezdése a 2014: LXXIV. törvény 389. §-ával megállapított szöveg. 
193 A 38/A. § (8) bekezdése a 2017: LXIV. törvény 17. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. 
194 A 38/A. § (8a) bekezdését a 2017: LXIV. törvény 17. § (6) bekezdése iktatta be. 
195 A 38/A. § (9) bekezdését a 2013: CCL. törvény 112. § (3) bekezdése iktatta be. 
196 A 38/A. § (10) bekezdését a 2015: CLXXXVI. törvény 151. § (4) bekezdése iktatta be. E módosító törvény 205. §-a alapján a 

2016. január 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni. 
197 A 38/A. § (11) bekezdését a 2017: LXIV. törvény 17. § (7) bekezdése iktatta be. 
198 A 38/B. §-t a 2012: XVIII. törvény 16. § (1) bekezdése iktatta be. 
199 A 38/B. § (1) bekezdése a 2012: XVIII. törvény 16. § (2) bekezdésével megállapított, záró szövegrésze a 2017: LXIV. törvény 

35. § f) pontja szerint módosított szöveg. 
200 A 38/B. § (1) bekezdés a) pontja a 2013: CCLII. törvény 54. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. 
201 A 38/B. § (1a) bekezdését a 2017: LXIV. törvény 18. § (1) bekezdése iktatta be. 
202 A 38/B. § (2) bekezdése a 2017: LXIV. törvény 18. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. 
203 A 38/B. § (2a) bekezdését a 2015: CLXXXVI. törvény 151. § (5) bekezdése iktatta be, szövege a 2017: LXIV. törvény 18. § 

(3) bekezdésével megállapított szöveg. 
204 A 38/B. § (4) bekezdése a 2017: LXIV. törvény 34. § (1) bekezdés h) pontja szerint módosított szöveg.  
205 A 38/B. § (5) bekezdése a 2017: LXIV. törvény 34. § (1) bekezdés i) pontja szerint módosított szöveg. 
206 A 38/B. § (6) bekezdése a 2017: LXIV. törvény 18. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. 
207 A 38/C. §-t a 2013: CCL. törvény 113. §-a iktatta be. 
208 A 38/D. §-t megelőző alcímet a 2013: CCL. törvény 114. §-a iktatta be. 
209 A 38/D. §-t a 2013: CCL. törvény 114. §-a iktatta be. 
210 A 38/D. § (1) bekezdése a 2017: LXIV. törvény 19. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. 
211 A 38/D. § (3) bekezdését a 2017: LXIV. törvény 35. § g) pontja hatályon kívül helyezte. 
212 A 38/D. § (4) bekezdése a 2016: LXIV. törvény 72. §-ával megállapított szöveg. 
213 A 38/D. § (5) bekezdését a 2015: XLVI. törvény 8. §-a iktatta be, nyitó szövegrésze a 2017: LXIV. törvény 34. § (1) bekezdés 

j) pontja szerint módosított szöveg. 
214 A 38/D. § (5) bekezdés b) pontja a 2017: LXIV. törvény 19. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. 
215 A 38/D. § (5) bekezdés d) pontját a 2017: LXIV. törvény 19. § (3) bekezdése iktatta be. 
216 A 38/D. § (6) bekezdését a 2015: XLVI. törvény 8. §-a iktatta be. 
217 A 38/E. §-t megelőző alcímet a 2017: LXIV. törvény 20. § (1) bekezdése iktatta be. 
218 A 38/E. §-t a 2017: LXIV. törvény 20. § (1) bekezdése iktatta be. 
219 A 38/F. §-t megelőző alcímet a 2017: LXIV. törvény 20. § (1) bekezdése iktatta be. 
220 A 38/F. §-t a 2017: LXIV. törvény 20. § (1) bekezdése iktatta be. 
221 A 39. § (1) bekezdése a 2009: LVI. törvény 401. § (2) bekezdésével megállapított, a 2017: LXIV. törvény 34. § (1) bekezdés 

k) pontja szerint módosított szöveg. 
222 A 39. § (2) bekezdése a 2010: CLII. törvény 2. § (83) bekezdése szerint módosított szöveg. E módosító törvény 6. §-a alapján 

a 2011. január 1-jét követően indult ügyekben és megismételt eljárásokban kell alkalmazni. 
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223 A 39. § (4) bekezdés d) pontja a 2009: LVI. törvény 402. §-a szerint módosított szöveg. E módosító törvény 428. §-a alapján 

a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni. 
224 A 39. § (4) bekezdésének n) pontját a 2009: XXVIII. törvény 16. § (6) bekezdése iktatta be. E módosító törvény 17. § (1) 

bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. május 15. napját követően indult eljárásokban kell alkalmazni. 
225 A 39. § (4) bekezdésének o) pontját a 2009: XXVIII. törvény 16. § (6) bekezdése iktatta be. E módosító törvény 17. § (1) 

bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. május 15. napját követően indult eljárásokban kell alkalmazni. 
226 A 39/A. §-t a 2017: LXIV. törvény 21. §-a iktatta be. 
227 A 40. § (1) bekezdése a 2015: CLXXXVI. törvény 151. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító törvény 205. §-

a alapján a 2016. január 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni. 
228 A 40. § (2) bekezdése a 2017: LXIV. törvény 22. §-ával megállapított szöveg. 
229 A 40. § (3) bekezdése a 2013: CCL. törvény 128. § m) pontja, a 2015: CLXXXVI. törvény 152. § b) pontja szerint módosított 

szöveg. Ez utóbbi módosító törvény 205. §-a alapján a 2016. január 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni. 
230 A 40. § (4) bekezdése a 2015: CLXXXVI. törvény 152. § c) pontja szerint módosított szöveg. E módosító törvény 205. §-a 

alapján a 2016. január 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni. 
231 A 40. § (5) bekezdése a 2010: IX. törvény 8. §-ával megállapított, a 2015: CLXXXVI. törvény 152. § d) pontja szerint 

módosított szöveg. Ez utóbbi módosító törvény 205. §-a alapján a 2016. január 1-jét követően indult eljárásokban kell alkalmazni. 
232 A 40. § (6) bekezdését a 2013: CCL. törvény 115. §-a iktatta be, szövege a 2015: CLXXXVI. törvény 152. § e) pontja, a 2017: 

LXIV. törvény 35. § h) pontja szerint módosított szöveg. 
233 A 41/A. §-t a 2016: CXXXVII. törvény 21. § (1) bekezdése iktatta be. 
234 A 42. § (1) bekezdés e) pontját a 2015: XLVI. törvény 9. §-a iktatta be. 
235 A 42. § (2) bekezdése a 2012: XVIII. törvény 34. § h) pontja szerint módosított szöveg. 
236 A 42. § (4) bekezdés nyitó szövegrésze a 2012: XVIII. törvény 34. § i) pontja szerint módosított szöveg, záró szövegrésze a 

2009: XXVIII. törvény 17. § (7) bekezdés a) pontja, a 2017: LXIV. törvény 35. § i) pontja szerint módosított szöveg.  
237 A 43. §-a a 2009: LVI. törvény 403. §-a, a 2013: CCL. törvény 128. § n) pontja szerint módosított szöveg. 
238 A 44. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 2017: LXIV. törvény 34. § (1) bekezdés l) pontja szerint módosított szöveg. 
239 A 44. § (1) bekezdés c) pontja a 2009: LVI. törvény 403. §-a szerint módosított szöveg. E módosító törvény 428. §-a alapján 

a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni. 
240 A 44. § (1) bekezdés g) pontja a 2012: XVIII. törvény 19. §-ával megállapított szöveg. 
241 A 44. § (1a) bekezdését a 2017: LXIV. törvény 23. § (1) bekezdése iktatta be. 
242 A 44. § (1b) bekezdését a 2017: LXIV. törvény 23. § (1) bekezdése iktatta be. 
243 A 44. § (2) bekezdése a 2017: LXIV. törvény 23. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. 
244 A 44. § (6) bekezdése a 2017: LXIV. törvény 23. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. 
245 A 44. § (6a) bekezdését a 2017: LXIV. törvény 23. § (3) bekezdése iktatta be. 
246 A 45. § (2) bekezdése a 2012: XVIII. törvény 34. § j) pontja szerint módosított szöveg. 
247 A 45. § (3) bekezdése a 2010: CLII. törvény 2. § (83) bekezdése szerint módosított szöveg. E módosító törvény 6. §-a alapján 

a 2011. január 1-jét követően indult ügyekben és megismételt eljárásokban kell alkalmazni. 
248 A 45. § (5) bekezdését a 2009: LVI. törvény 403. §-a hatályon kívül helyezte, újonnan a 2013: XXXV. törvény 20. §-a iktatta 

be. 
249 A 46. § (1) bekezdése a 2009: LVI. törvény 401. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító törvény 428. §-a alapján 

a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni. 
250 A 46. § (2) bekezdése a 2013: CCL. törvény 116. §-ával megállapított szöveg. 
251 A 46. § (3) bekezdését a 2013: CCL. törvény 129. § b) pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 2017: LXIV. törvény 24. §-a 

iktatta be. 
252 A 47/A. §-t megelőző alcímet a 2011: CLXVI. törvény 69. § (3) bekezdése iktatta be. 
253 A 47/A. §-t a 2011: CLXVI. törvény 69. § (3) bekezdése iktatta be. 
254 A 47/A. § (1) bekezdése a 2017: LXIV. törvény 25. §-ával megállapított szöveg. 
255 A 47/A. § (5) bekezdését a 2015: XLVI. törvény 10. §-a iktatta be. 
256 A 47/B. §-t megelőző alcímet a 2011: CLXVI. törvény 69. § (3) bekezdése iktatta be. 
257 A 47/B. §-t a 2011: CLXVI. törvény 69. § (3) bekezdése iktatta be. 
258 A 47/B. § (2) bekezdés nyitó szövegrésze a 2013: CCLII. törvény 54. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.  
259 A 47/B. § (2) bekezdés f) pontja a 2017: LXIV. törvény 35. § j) pontja szerint módosított szöveg. 
260 A 47/B. § (3) bekezdése a 2015: CLXXXII. törvény 1. §-ával megállapított szöveg. 
261 A 47/B. § (3a) bekezdését a 2014: LXXIV. törvény 390. § (2) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2015: CLXXXII. 

törvény 4. §-a. 
262 A 47/B. § (4) bekezdése a 2017: LXIV. törvény 34. § (1) bekezdés m) pontja szerint módosított szöveg.  
263 A 47/B. § (4a) bekezdését a 2017: LXIV. törvény 26. § (1) bekezdése iktatta be. 
264 A 47/B. § (5) bekezdés nyitó szövegrésze a 2013: CCL. törvény 128. § o) pontja szerint módosított szöveg.  
265 A 47/B. § (6) bekezdése a 2014: LXXIV. törvény 390. § (3) bekezdésével megállapított, a 2015: CLXXXII. törvény 3. § a) 

pontja szerint módosított szöveg. 
266 A 47/B. § (7) bekezdése a 2012: XVIII. törvény 21. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. 
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267 A 47/B. § (8) bekezdése a 2012: XVIII. törvény 21. § (1) bekezdésével megállapított, a 2015: XLVI. törvény 15. § c) pontja 

szerint módosított szöveg. 
268 A 47/B. § (9) bekezdése a 2017: LXIV. törvény 26. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. 
269 A 47/B. § (10) bekezdése a 2014: LXXIV. törvény 390. § (4) bekezdésével megállapított, a 2017: LXIV. törvény 34. § (1) 

bekezdés n) pontja szerint módosított szöveg. 
270 A 47/B. § (11) bekezdése a 2014: LXXIV. törvény 390. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. 
271 A 47/B. § (12) bekezdése a 2012: XVIII. törvény 21. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. 
272 A 47/B. § (13) bekezdését a 2012: XVIII. törvény 21. § (4) bekezdése iktatta be. 
273 A 47/B. § (14) bekezdését a 2012: XVIII. törvény 21. § (4) bekezdése iktatta be, szövege a 2015: CLXXXII. törvény 3. § b) 

pontja szerint módosított szöveg. 
274 A 47/C. §-t megelőző alcímet a 2011: CLXVI. törvény 69. § (3) bekezdése iktatta be. 
275 A 47/C. §-t a 2011: CLXVI. törvény 69. § (3) bekezdése iktatta be. 
276 A V. fejezet címe a 2017: LXIV. törvény 27. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. 
277 A 48. § (1) bekezdés i) pontja a 2013: CCL. törvény 118. §-ával megállapított szöveg. 
278 Az 50. § (2) bekezdése a 2009: LVI. törvény 403. §-a szerint módosított szöveg. E módosító törvény 428. §-a alapján a 

rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni. 
279 Az 50. § (5) bekezdése a 2013: CCL. törvény 119. §-ával megállapított szöveg. 
280 Az 50. § (6) bekezdése a 2009: LVI. törvény 403. §-a szerint módosított szöveg. E módosító törvény 428. §-a alapján a 

rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni. 
281 Az 51. § (1) bekezdése a 2009: LVI. törvény 402. §-a szerint módosított szöveg. E módosító törvény 428. §-a alapján a 

rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni. 
282 Az 51. § (2) bekezdése a 2009: LVI. törvény 402. §-a szerint módosított szöveg. E módosító törvény 428. §-a alapján a 

rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni. 
283 Az 51. § (3) bekezdés nyitó szövegrésze a 2017: LXIV. törvény 34. § (1) bekezdés o) pontja szerint módosított szöveg. 
284 Az 51. § (3) bekezdés e) pontja a 2010: IX. törvény 9. §-ával megállapított szöveg. E módosító törvény 12. § (1) bekezdése 

alapján a rendelkezést 2010. március 12. napját követően indult közigazgatási eljárásokban kell alkalmazni. 
285 Az 51. § (3) bekezdés f) pontja a 2010: IX. törvény 9. §-ával megállapított szöveg. E módosító törvény 12. § (1) bekezdése 

alapján a rendelkezést 2010. március 12. napját követően indult közigazgatási eljárásokban kell alkalmazni. 
286 Az 51. § (3) bekezdés q) pontja a 2013: CCLII. törvény 54. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. 
287 Az 51. § (3) bekezdés r) pontja a 2012: XVIII. törvény 22. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.  
288 Az 51. § (3) bekezdés s) pontját a 2012: XVIII. törvény 22. § (2) bekezdése iktatta be. 
289 Az 51. § (3) bekezdés t) pontját a 2012: XVIII. törvény 22. § (2) bekezdése iktatta be. 
290 Az 51. § (3) bekezdés u) pontját a 2012: XVIII. törvény 22. § (2) bekezdése iktatta be. 
291 Az 52. § (2) bekezdése a 2012: XVIII. törvény 23. § (2) bekezdésével megállapított, a 2016: CIV. törvény 79. § (1) bekezdése 

szerint módosított szöveg. 
292 Az 52. § (4) bekezdése a 2009: LVI. törvény 403. §-a szerint módosított szöveg. E módosító törvény 428. §-a alapján a 

rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni. 
293 Az 53. § (1) bekezdése a 2012: XVIII. törvény 34. § l) pontja, a 2012: CXXVII. törvény 52. § (3) bekezdés f) pontja szerint 

módosított szöveg. 
294 Az 53. § (2) bekezdése a 2012: CXXVII. törvény 52. § (3) bekezdés f) pontja szerint módosított szöveg.  
295 Az 53. § (3) bekezdése a 2017: LXIV. törvény 27. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. 
296 Az 53. § (4) bekezdését a 2013: CCL. törvény 120. §-a iktatta be. 
297 Az 53/A. §-t megelőző alcímet a 2017: LXIV. törvény 27. § (3) bekezdése iktatta be. 
298 Az 53/A. §-t a 2017: LXIV. törvény 27. § (3) bekezdése iktatta be. 
299 Az 55. § (1) bekezdés a) pontja a 2010: IX. törvény 12. § (2) bekezdés d) pontja szerint módosított szöveg. E módosító törvény 

12. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést 2010. március 12. napját követően indult közigazgatási eljárásokban kell alkalmazni. 
300 Az 55. § (1) bekezdés c) pontja a 2013: CCLII. törvény 54. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.  
301 Az 56. § (1) bekezdése a 2013: CCLII. törvény 54. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. 
302 Az 57. § g) pontja a 2012: XVIII. törvény 24. §-ával megállapított szöveg. 
303 Az 57. § j) pontja a 2017: LXIV. törvény 28. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. 
304 Az 57. § s) pontja a 2013: CCL. törvény 121. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. 
305 Az 57. § t) pontját a 2013: CCL. törvény 121. § (2) bekezdése iktatta be. 
306 Az 57. § u) pontját a 2017: LXIV. törvény 28. § (2) bekezdése iktatta be. 
307 Az 59. § (1) bekezdése a 2012: XVIII. törvény 25. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. 
308 Az 59. § (2) bekezdése a 2013: CCL. törvény 128. § p) pontja szerint módosított szöveg. 
309 Az 59. § (3) bekezdése a 2013: CCL. törvény 128. § q) pontja szerint módosított szöveg. 
310 Az 59. § (5) bekezdése a 2012: XVIII. törvény 25. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. 
311 A 60. § (1) bekezdés b) pontja a 2013: CCL. törvény 128. § r) pontja szerint módosított szöveg.  
312 A 60. § (1) bekezdés c) pontja a 2012: XVIII. törvény 34. § o) pontja szerint módosított szöveg.  
313 A 60. § (1) bekezdés d) pontja a 2013: CCL. törvény 122. §-ával megállapított szöveg. 
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314 A 60. § (1) bekezdés h) pontja a 2017: LXIV. törvény 34. § (1) bekezdés p) pontja szerint módosított szöveg. 
315 A 60. § (1) bekezdés m) pontja a 2013: CCL. törvény 128. § s) pontja szerint módosított szöveg.  
316 A 60. § (1) bekezdés q) pontját a 2013: CCL. törvény 129. § c) pontja hatályon kívül helyezte.  
317 A 61. § (2) bekezdése a 2013: CCL. törvény 128. § t) pontja szerint módosított szöveg. 
318 A 61. § (3) bekezdése a 2012: XVIII. törvény 46. § (1) bekezdés d) pontja szerint módosított szöveg. 
319 A 62. § (1) bekezdés g) pontját a 2012: XVIII. törvény 26. §-a iktatta be. 
320 A 62. § (2) bekezdése a 2013: CCL. törvény 128. § u) pontja, a 2015: XLVI. törvény 14. § d) pontja szerint módosított szöveg.  
321 A 62. § (3) bekezdése a 2012: XVIII. törvény 27. §-ával megállapított szöveg. 
322 A 63. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja a 2013: CCXII. törvény 139. § f) pontja szerint módosított szöveg. 
323 A 63. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontja a 2009: LVI. törvény 403. §-a szerint módosított szöveg. E módosító törvény 428. §-

a alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni. 
324 A 63. § (1) bekezdés a) pont ah) alpontja a 2012: XVIII. törvény 34. § p) pontja szerint módosított szöveg. 
325 A 63. § (1) bekezdés a) pont am) alpontja a 2013: CCL. törvény 128. § v) pontja szerint módosított szöveg. 
326 A 63. § (1) bekezdésének an) alpontját a 2009: XXVIII. törvény 16. § (7) bekezdése iktatta be. E módosító törvény 17. § (1) 

bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. július 15. napját követően indult eljárásokban kell alkalmazni. 
327 A 63. § (1) bekezdésének ao) alpontját a 2009: XXVIII. törvény 16. § (7) bekezdése iktatta be. E módosító törvény 17. § (1) 

bekezdése alapján a rendelkezést a 2009. július 15. napját követően indult eljárásokban kell alkalmazni. 
328 A 63. § (1) bekezdés a) pont ap) alpontját a 2013: CCL. törvény 123. § (1) bekezdése iktatta be. 
329 A 63. § (1) bekezdés a) pont aq) alpontját a 2013: CCL. törvény 123. § (1) bekezdése iktatta be. 
330 A 63. § (1) bekezdésének e) pontját a 2009: XXVIII. törvény 16. § (8) bekezdése iktatta be, szövege a 2013: CCL. törvény 

123. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. 
331 A 63/A. §-t megelőző alcímet a 2012: XVIII. törvény 28. §-a iktatta be. 
332 A 63/A. §-t a 2012: XVIII. törvény 28. §-a iktatta be. 
333 A 63/A. § (1) bekezdése a 2015: CLXXXII. törvény 3. § c) pontja szerint módosított szöveg. 
334 A 64. § (1) bekezdése a 2012: XVIII. törvény 34. § q) pontja szerint módosított szöveg. 
335 A 64. § (3) bekezdését a 2011: CLXVI. törvény 84. § 47. pontja hatályon kívül helyezte. 
336 A 64. § (4) bekezdése a 2013: CCLII. törvény 54. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. 
337 A 64. § (5) bekezdése a 2009: LVI. törvény 403. §-a szerint módosított szöveg. E módosító törvény 428. §-a alapján a 

rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni. 
338 A 64. § (6) bekezdése a 2011: CLXVI. törvény 69. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító törvény 84. § 47. 

pontjával elrendelt módosítás, amely szerint az „ , amely annak saját bevétele” szövegrész hatályát veszti, nem vezethető át. 
339 A 64. § (7) bekezdését a 2011: CLXVI. törvény 84. § 47. pontja hatályon kívül helyezte. 
340 A 70. § (1) bekezdése a 2011: CXII. törvény 83. § (25) bekezdése szerint módosított szöveg. 
341 A 71. § (4) bekezdése a 2017: LXIV. törvény 29. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. 
342 A 71. § (7) bekezdését a 2012: XVIII. törvény 29. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 2017: LXIV. törvény 29. § (2) 

bekezdésével megállapított szöveg. 
343 A 71. § (8) bekezdését a 2017: LXIV. törvény 29. § (2) bekezdése iktatta be. 
344 A 71. § (9) bekezdését a 2017: LXIV. törvény 29. § (2) bekezdése iktatta be. 
345 A 71. § (10) bekezdését a 2017: LXIV. törvény 29. § (2) bekezdése iktatta be. 
346 Lásd a 328/2010. (XII. 27.) Korm. rendeletet, a 22/2012. (II. 29.) Korm. rendeletet. 
347 A 76. § (1) bekezdés b) pontját a 2012: XVIII. törvény 46. § (1) bekezdés e) pontja hatályon kívül helyezte. 
348 Lásd a 220/2008. (VIII. 30.) Korm. rendeletet. 
349 Lásd a 194/2008. (VII. 31.) Korm. rendeletet. 
350 A 76. § (1) bekezdés e) pontja a 2017: LXIV. törvény 30. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. 
351 Lásd a 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendeletet. 
352 Lásd a 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendeletet. 
353 A 76. § (1) bekezdés h) pontját a 2012: XVIII. törvény 30. § (1) bekezdése iktatta be. 
354 Lásd a 110/2013. (IV. 9.) Korm. rendeletet. 
355 A 76. § (1) bekezdés i) pontját a 2013: CCL. törvény 125. § (1) bekezdése iktatta be. 
356 A 76. § (1) bekezdés j) pontját a 2015: XLVI. törvény 12. § (1) bekezdése iktatta be, szövege a 2017: LXIV. törvény 30. § (2) 

bekezdésével megállapított szöveg. 
357 A 76. § (1) bekezdés k) pontját a 2015: XLVI. törvény 12. § (1) bekezdése iktatta be. 
358 A 76. § (2) bekezdés 1–2. pontját a 2015: XLVI. törvény 15. § d) pontja hatályon kívül helyezte. 
359 Lásd a 66/2010. (V. 12.) FVM rendeletet, a 3/2010. (VII. 5.) VM rendeletet, a 67/2011. (VII. 13.) VM rendeletet, a 65/2012. 

(VII. 4.) VM rendeletet. 
360 A 76. § (2) bekezdés 4. pontja a 2017: LXIV. törvény 30. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. 
361 Lásd a 74/2013. (VIII. 30.) VM rendeletet. 
362 Lásd a 152/2009. (XI. 12.) FVM rendeletet, a 67/2011. (VII. 13.) VM rendeletet. 
363 Lásd a 43/2010. (IV. 23.) FVM rendeletet, a 66/2010. (V. 12.) FVM rendeletet. 
364 Lásd a 43/2010. (IV. 23.) FVM rendeletet, a 66/2010. (V. 12.) FVM rendeletet, a 74/2013. (VII. 30.) VM rendeletet. 
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365 A 76. § (2) bekezdés 10. pontja a 2010: IX. törvény 12. § (2) bekezdés e) pontja szerint módosított szöveg. E módosító törvény 

12. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést 2010. március 12. napját követően indult közigazgatási eljárásokban kell alkalmazni. 
366 Lásd a 66/2010. (V. 12.) FVM rendeletet. 
367 Lásd a 43/2010. (IV. 23.) FVM rendeletet, a 66/2010. (V. 12.) FVM rendeletet. 
368 A 76. § (2) bekezdés 12. pontja a 2017: LXIV. törvény 30. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. 
369 Lásd a 141/2011. (XII. 23.) VM rendeletet, a 45/2012. (V. 8.) VM rendeletet. 
370 Lásd a 179/2009. (XII. 29.) FVM rendeletet, a 66/2010. (V. 12.) FVM rendeletet, a 141/2011. (XII. 23.) VM rendeletet, a 

45/2012. (V. 8.) VM rendeletet, a 65/2012. (VII. 4.) VM rendeletet. 
371 Lásd a 65/2012. (VII. 4.) VM rendeletet. 
372 Lásd a 179/2009. (XII. 29.) FVM rendeletet, a 65/2012. (VII. 4.) VM rendeletet. 
373 Lásd a 113/2008. (VIII. 30.) FVM rendeletet, a 164/2008. (XII. 20.) FVM rendeletet, a 30/2009. (III. 27.) FVM rendeletet, a 

31/2009. (III. 27.) FVM rendeletet, a 163/2009. (XI. 27.) FVM rendeletet, a 179/2009. (XII. 29.) FVM rendeletet, a 3/2014. (I. 16.) 

VM rendeletet. 
374 Lásd a 113/2008. (VIII. 30.) FVM rendeletet, a 182/2009. (XII. 30.) FVM rendeletet, a 87/2012. (VIII. 27.) VM rendeletet, a 

21/2015. (IV. 30.) FM rendeletet, a 83/2015. (XII. 16.) FM rendeletet. 
375 A 76. § (2) bekezdés 19. pontja a 2010: IX. törvény 12. § (2) bekezdés e) pontja szerint módosított szöveg. E módosító törvény 

12. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést 2010. március 12. napját követően indult közigazgatási eljárásokban kell alkalmazni. 
376 Lásd a 113/2008. (VIII. 30.) FVM rendeletet, a 127/2008. (IX. 29.) FVM rendeletet, a 74/2013. (VII. 30.) VM rendeletet. 
377 A 76. § (2) bekezdés 20. pontja a 2010: IX. törvény 12. § (2) bekezdés e) pontja szerint módosított szöveg. E módosító törvény 

12. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2010. március 12. napját követően indult közigazgatási eljárásokban kell alkalmazni. 
378 Lásd a 127/2008. (IX. 29.) FVM rendeletet, a 30/2009. (III. 27.) FVM rendeletet, a 31/2009. (III. 27.) FVM rendeletet, a 

163/2009. (XI. 27.) FVM rendeletet, a 179/2009. (XII. 29.) FVM rendeletet, a 180/2009. (XII. 29.) FVM rendeletet, a 3/2014. (I. 

16.) VM rendeletet, az 50/2015. (VIII. 17.) FM rendeletet, az 54/2016. (VII. 28.) FM rendeletet, a 45/2017. (IX. 18.) FM rendeletet. 
379 Lásd a 164/2008. (XII. 20.) FVM rendeletet, a 179/2009. (XII. 29.) FVM rendeletet, a 87/2012. (VIII. 27.) VM rendeletet, a 

21/2015. (IV. 30.) FM rendeletet. 
380 Lásd a 113/2008. (VIII. 30.) FVM rendeletet, a 3/2010. (VII. 5.) VM rendeletet. 
381 Lásd a 179/2009. (XII. 29.) FVM rendeletet, a 44/2010. (IV. 23.) FVM rendeletet, a 45/2012. (V. 8.) VM rendeletet. 
382 A 76. § (2) bekezdés 24. pontja a 2010: IX. törvény 12. § (2) bekezdés e) pontja szerint módosított szöveg. E módosító törvény 

12. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2010. március 12. napját követően indult közigazgatási eljárásokban kell alkalmazni. 
383 Lásd a 128/2009. (X. 6.) FVM rendeletet, a 65/2012. (VII. 4.) VM rendeletet, a 94/2012. (VIII. 30.) VM rendeletet. 
384 Lásd a 127/2008. (IX. 29.) FVM rendeletet, a 44/2010. (IV. 23.) FVM rendeletet, az 52/2010. (IV. 30.) FVM rendeletet, az 

57/2010. (V. 7.) FVM rendeletet, a 66/2010. (V. 12.) FVM rendeletet, a 3/2010. (VII. 5.) VM rendeletet, a 43/2011. (V. 26.) VM 

rendeletet, a 47/2011. (V. 31.) VM rendeletet, a 67/2011. (VII. 13.) VM rendeletet, a 74/2012. (VII. 25.) VM rendeletet, a 36/2014. 

(XII. 17.) FM rendeletet, a 34/2016. (V. 4.) FM rendeletet. 
385 Lásd a 25/2010. (III. 19.) FVM rendeletet, a 43/2011. (V. 26.) VM rendeletet. 
386 Lásd az 52/2010. (IV. 30.) FVM rendeletet. 
387 Lásd az 52/2010. (IV. 30.) FVM rendeletet, a 62/2011. (VI. 30.) VM rendeletet. 
388 A 76. § (2) bekezdésének 33. pontja a 2009: XXVIII. törvény 16. § (9) bekezdésével megállapított, a 2009: LVI. törvény 402. 

§-a szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító törvény 428. §-a alapján a rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult 

és megismételt eljárásokban kell alkalmazni. 
389 Lásd a 34/2013. (V. 14.) VM rendeletet. 
390 Lásd az 52/2010. (IV. 30.) FVM rendeletet, a 63/2012. (VII. 2.) VM rendeletet. 
391 Lásd a 44/2010. (IV. 23.) FVM rendeletet. 
392 A 76. § (2) bekezdésének 37. pontját a 2009: XXVIII. törvény 16. § (10) bekezdése iktatta be. 
393 A 76. § (2) bekezdésének 38. pontját a 2009: XXVIII. törvény 16. § (10) bekezdése iktatta be. 
394 Lásd a 107/2011. (XI. 10.) VM rendeletet. 
395 A 76. § (2) bekezdésének 39. pontját a 2009: XXVIII. törvény 16. § (10) bekezdése iktatta be. 
396 Lásd a 107/2011. (XI. 10.) VM rendeletet. 
397 A 76. § (2) bekezdés 40. pontját a 2010: IX. törvény 10. §-a iktatta be. 
398 Lásd a 47/2011. (V. 31.) VM rendeletet. 
399 A 76. § (2) bekezdés 41. pontját a 2010: IX. törvény 10. §-a iktatta be. 
400 Lásd a 43/2011. (V. 26.) VM rendeletet, a 24/2012. (III. 19.) VM rendeletet. 
401 A 76. § (2) bekezdés 42. pontját a 2010: IX. törvény 10. §-a iktatta be. 
402 Lásd a 67/2011. (VII. 13.) VM rendeletet. 
403 A 76. § (2) bekezdés 43. pontját a 2011: CLXVI. törvény 69. § (5) bekezdése iktatta be. 
404 Lásd a 40/2012. (IV. 27.) VM rendeletet. 
405 A 76. § (2) bekezdés 44. pontját a 2012: XVIII. törvény 30. § (3) bekezdése iktatta be. 
406 A 76. § (2) bekezdés 45. pontját a 2012: XVIII. törvény 30. § (3) bekezdése iktatta be. 
407 A 76. § (2) bekezdés 46. pontját a 2012: XVIII. törvény 30. § (3) bekezdése iktatta be, szövege a 2013: CCL. törvény 128. § 

y) pontja szerint módosított szöveg. 
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408 A 76. § (2) bekezdés 47. pontját a 2013: CCL. törvény 125. § (2) bekezdése iktatta be. 
409 A 76. § (2) bekezdés 48. pontját a 2013: CCL. törvény 125. § (2) bekezdése iktatta be. 
410 A 76. § (2) bekezdés 49. pontját a 2015: XLVI. törvény 12. § (2) bekezdése iktatta be. 
411 Lásd a 61/2016. (IX. 15.) FM rendeletet. 
412 A 76. § (2) bekezdés 50. pontját a 2015: XLVI. törvény 12. § (2) bekezdése iktatta be. 
413 A 76. § (2) bekezdés 51. pontját a 2015: XLVI. törvény 12. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 2017: LXIV. törvény 30. § 

(5) bekezdésével megállapított szöveg. 
414 A 76. § (2) bekezdés 52. pontját a 2017: LXIV. törvény 30. § (5) bekezdése iktatta be. 
415 A 76. § (2) bekezdés 53. pontját a 2017: LXIV. törvény 30. § (5) bekezdése iktatta be. 
416 A 76. § (2) bekezdés 54. pontját a 2017: LXIV. törvény 30. § (5) bekezdése iktatta be. 
417 A 76. § (2) bekezdés 55. pontját a 2017: LXIV. törvény 30. § (5) bekezdése iktatta be. 
418 A 76. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 44. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg. 
419 A 76. § (4) bekezdés nyitó szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 44. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.  
420 A 76. § (4) bekezdés a) pontját a 2013: CCL. törvény 129. § d) pontja hatályon kívül helyezte.  
421 Lásd a 49/2014. (IV. 29.) VM rendeletet. 
422 Lásd az 1/2017. (I. 3.) FM rendeletet. 
423 Lásd a 128/2009. (X. 6.) FVM rendeletet. 
424 Lásd a 107/2011. (XI. 10.) VM rendeletet, az 51/2012. (VI. 8.) VM rendeletet. 
425 Lásd az 57/2010. (V. 7.) FVM rendeletet. 
426 Lásd az 57/2010. (V. 7.) FVM rendeletet, a 62/2011. (VI. 30.) VM rendeletet. 
427 A 76. § (5) bekezdés e) pontja a 2009: CXXXIII. törvény 12. § (8) bekezdése, a 2013: CCL. törvény 128. § z) pontja szerint 

módosított szöveg. 
428 A 76. § (5) bekezdés g) pontja a 2012: CXXVII. törvény 52. § (3) bekezdés h) pontja szerint módosított szöveg.  
429 A 76. § (5) bekezdés h) pontja a 2017: LXIV. törvény 34. § (1) bekezdés q) pontja szerint módosított szöveg. 
430 Lásd a 63/2012. (VII. 2.) VM rendeletet. 
431 Lásd a 44/2010. (IV. 23.) FVM rendeletet. 
432 A 76. § (5) bekezdés k) pontját a 2017: LXIV. törvény 30. § (6) bekezdése iktatta be. 
433 A 76. § (6) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 44. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg. 
434 Lásd a 33/2010. (V. 13.) EüM–FVM együttes rendeletet. 
435 A 76. § (7) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 44. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg. 
436 A 76. § (8) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 44. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg. 
437 A 76. § (9) bekezdés c) pontja a 2009: CLIV. törvény 127. § (17) bekezdése szerint módosított szöveg.  
438 Lásd az 55/2011. (IX. 20.) NEFMI rendeletet. 
439 A 76/A. §-t megelőző alcímet a 2015: LXXVIII. törvény 19. §-a iktatta be. 
440 A 76/A. §-t a 2015: LXXVIII. törvény 19. §-a iktatta be. 
441 A hatálybalépés időpontja 2015. május 5. 
442 A 76/B. §-t a 2015: CLXXXII. törvény 2. §-a iktatta be. 
443 A 76/C. §-t a 2017: LXIV. törvény 31. §-a iktatta be. 
444 A hatálybalépés időpontja 2017. június 16. 
445 A 77. § a 2017: LXIV. törvény 32. §-ával megállapított szöveg. 
446 A 78. §-t és a 78. §-t megelőző alcímet e törvény 87. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte, a 78. §-t újonnan a 2013: CCL. 

törvény 126. §-a iktatta be. 
447 A 79. §-t e törvény 87. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte, a 79. §-t újonnan a 2013: CCL. törvény 126. §-a iktatta be. 
448 A 80. §-t e törvény 87. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte, a 80. §-t újonnan a 2013: CCL. törvény 126. §-a iktatta be. 
449 A 81. §-t és a 78. §-t megelőző alcímet e törvény 87. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte. A 81. §-t újonnan a 2016: CXXI. 

törvény 59. § (2) bekezdése iktatta be. 
450 A 82–85. §-t e törvény 87. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte. 
451 A 86. §-t és az azt megelőző alcímet e törvény 87. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte. 
452 A 87. § ugyanezen § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette. 
453 A melléklet 8. pontja a 2013: CCLII. törvény 54. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. 
454 A melléklet 9. pontja a 2011: CCI. törvény 329. §-a szerint módosított szöveg. 
455 A melléklet 9/A. pontját a 2017: LXIV. törvény 33. §-a iktatta be. 
456 A melléklet 13. pontja a 2015: XLVI. törvény 13. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. 
457 A melléklet 14/A. pontját a 2012: XVIII. törvény 33. § (1) bekezdése iktatta be. 
458 A melléklet 24. pontja a 2017: LXIV. törvény 34. § (1) bekezdés r) pontja szerint módosított szöveg. 
459 A melléklet 29. pontja a 2009: LVI. törvény 402. §-a szerint módosított szöveg. E módosító törvény 428. §-a alapján a 

rendelkezést a 2009. október 1. napját követően indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni. 
460 A melléklet 30. pontja a 2013: CCXII. törvény 139. § g) pontja szerint módosított szöveg. 
461 A melléklet 30/A. pontját a 2009: XXVIII. törvény 16. § (11) bekezdése iktatta be, szövege a 2012: XVIII. törvény 33. § (2) 

bekezdésével megállapított szöveg. 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=117799.339516#foot_408_place
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=117799.339516#foot_409_place
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=117799.339516#foot_410_place
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=117799.339516#foot_411_place
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=117799.339516#foot_412_place
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=117799.339516#foot_413_place
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=117799.339516#foot_414_place
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=117799.339516#foot_415_place
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=117799.339516#foot_416_place
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=117799.339516#foot_417_place
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=117799.339516#foot_418_place
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=117799.339516#foot_419_place
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=117799.339516#foot_420_place
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=117799.339516#foot_421_place
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=117799.339516#foot_422_place
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=117799.339516#foot_423_place
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=117799.339516#foot_424_place
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=117799.339516#foot_425_place
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=117799.339516#foot_426_place
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=117799.339516#foot_427_place
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=117799.339516#foot_428_place
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=117799.339516#foot_429_place
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=117799.339516#foot_430_place
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=117799.339516#foot_431_place
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=117799.339516#foot_432_place
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=117799.339516#foot_433_place
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=117799.339516#foot_434_place
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=117799.339516#foot_435_place
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=117799.339516#foot_436_place
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=117799.339516#foot_437_place
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=117799.339516#foot_438_place
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=117799.339516#foot_439_place
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=117799.339516#foot_440_place
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=117799.339516#foot_441_place
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=117799.339516#foot_442_place
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=117799.339516#foot_443_place
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=117799.339516#foot_444_place
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=117799.339516#foot_445_place
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=117799.339516#foot_446_place
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=117799.339516#foot_447_place
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=117799.339516#foot_448_place
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=117799.339516#foot_449_place
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=117799.339516#foot_450_place
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=117799.339516#foot_451_place
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=117799.339516#foot_452_place
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=117799.339516#foot_453_place
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=117799.339516#foot_454_place
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=117799.339516#foot_455_place
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=117799.339516#foot_456_place
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=117799.339516#foot_457_place
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=117799.339516#foot_458_place
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=117799.339516#foot_459_place
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=117799.339516#foot_460_place
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=117799.339516#foot_461_place


 

 

462 A melléklet 30/B. pontját a 2012: XVIII. törvény 33. § (2) bekezdése iktatta be. 
463 A melléklet 33. pontja a 2011: CCI. törvény 329. §-a szerint módosított szöveg. 
464 A melléklet 34/A. pontját a 2013: CCL. törvény 127. § (1) bekezdése iktatta be. 
465 A melléklet 39/A. pontját a 2012: XVIII. törvény 33. § (3) bekezdése iktatta be, szövege a 2017: LXIV. törvény 33. §-ával 

megállapított szöveg. 
466 A melléklet 40/A. pontját a 2017: LXIV. törvény 33. §-a iktatta be. 
467 A melléklet 41. pontja a 2012: CXXVII. törvény 52. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. 
468 A melléklet 47/A. pontját a 2012: XVIII. törvény 33. § (4) bekezdése iktatta be. 
469 A melléklet 49. pontja a 2013: CCL. törvény 128. § zs) pontja szerint módosított szöveg. 
470 A melléklet 50. pontja a 2012: XVIII. törvény 33. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. 
471 A melléklet 51. pontja a 2012: XVIII. törvény 33. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. 
472 A melléklet 53. pontja a 2009: XXVIII. törvény 16. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. 
473 A melléklet 54. pontja a 2012: XVIII. törvény 33. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. 
474 A melléklet 61/A. pontját a 2013: CCL. törvény 127. § (2) bekezdése iktatta be. 
475 A melléklet 70/A. pontját a 2015: XLVI. törvény 13. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 2017: LXIV. törvény 33. §-ával 

megállapított szöveg. 
476 A melléklet 71. pontja a 2017: LXIV. törvény 33. §-ával megállapított szöveg. 
477 A melléklet 76. pontját a 2011: CLXVI. törvény 69. § (6) bekezdése iktatta be. 
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2012. évi CCXIX. törvény 
Hatályos: 2017.01.01 - 2017.12.31 

2012. évi CCXIX. törvény 

a hegyközségekről1 

Az Országgyűlés a hazai szőlőművelés érdekeinek előmozdítása, a bortermelés színvonalának emelése, termékei 

piacképességének javítása, valamint a korszerű származás- és minőségvédelem fejlesztése érdekében a következő törvényt alkotja: 

I. FEJEZET 

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 

1. A törvény hatálya 

1. § Ez a törvény szabályozza a hegyközségek, a hegyközségi tanácsok és a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa (a továbbiakban 

együtt: hegyközségi szervezetek) létrejöttét, önkormányzatuk szervezetét, működését, feladatát, valamint az azok ellátásához 

szükséges jogosítványait. 

2. §2 A törvény személyi hatálya a szőlészeti és borászati termelő, illetve szőlészeti és borászati felvásárló tevékenységet folytató 

természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, továbbá a hegyközségi szervezetekre, 

azok tagjaira és tisztségviselőire, valamint a hegybírókra terjed ki. 

2. A hegyközség 

3. § (1) A hegyközség egy borvidék egy vagy több településének szőlészeti és borászati termelői által e tevékenységükhöz fűződő 

közös érdekeik előmozdítására, valamint az általuk előállított termékek származás-, minőség- és eredetvédelmére létrehozott 

köztestület. 

(2) Szőlészeti és borászati termelőtevékenység borvidéken csak hegyközség tagjaként folytatható, borvidéken kívül pedig csak 

akkor, ha a szőlészeti és borászati termelő eleget tett a külön jogszabály szerinti nyilvántartásba vételi kötelezettségének. 

(3) Szőlészeti és borászati felvásárló tevékenység akkor folytatható, ha a szőlészeti és borászati felvásárló a külön jogszabály 

szerinti nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett. 

3. Értelmező rendelkezések 

4. § E törvény és e törvény felhatalmazása alapján kiadott rendeletek alkalmazásában: 

a)3 szőlészeti termelő: aki 1000 m2-nél nagyobb területen borszőlőt művel, vagy területnagyságtól függetlenül 

borszőlőültetvényének termését értékesíti, és nem minősül borászati termelőnek, 

b)4 borászati termelő: aki borászati terméket értékesítés céljából állít elő, 

c)5 szőlészeti és borászati felvásárló: aki borszőlőt, mustot, illetve bort tovább-feldolgozási célú továbbértékesítés céljából 

vásárol, 

d) borvidék: a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló törvény szerinti borvidék, 

e) borrégió: a borvidékek közös érdekeik előmozdítására, valamint az általuk előállított termékek származás-, minőség- és 

eredetvédelmére létrehozott olyan önkéntes társulása, amely hasonló szőlő- és bortermelési hagyományokkal rendelkező, 

földrajzilag egymáshoz közel eső vagy határos borvidékek összességéből áll. 

II. FEJEZET 

A HEGYKÖZSÉG SZERVEZETE 

4. A hegyközség területe 

5. § (1) A (2) bekezdésben meghatározott kivétellel a hegyközség működési területéhez tartozó borvidéki települések 

közigazgatási területén fekvő, a hegybíró által vezetett gazdasági akták nyilvántartásában szereplő szőlőültetvények nagyságának 

összesen legalább háromszáz hektárnak kell lennie, és ezeknek az ingatlanoknak legkevesebb tíz termelő használatában kell állnia. 

Hegyközség csak ugyanazon borvidék települései részvételével alakítható. 

(2) Ha a borvidék területe háromszáz hektárnál kisebb, a borvidéken egy hegyközség működhet. 

(3) Új hegyközség – ideértve a hegyközségek kiválását és szétválását is – nem jöhet létre, ha annak az (1) bekezdés szerint 

számított területe nem éri el az ötszáz hektárt. 

(4) Az (1) bekezdés szerinti feltételeknek nem megfelelő hegyközség közgyűlésének a választmány javaslata alapján döntenie 

kell valamelyik szomszédos hegyközségbe történő beolvadásról. Az átvevő hegyközség közgyűlésének a választmányának javaslata 

alapján jóvá kell hagyni a beolvadást. A beolvadás napja a következő év augusztus 1. napja. 

(5) Amennyiben a (4) bekezdésben a beolvadás napjaként meghatározott időpontot megelőző harmincadik napig nem történik 

meg a beolvadásról és az átvételről szóló döntés, az (1) bekezdés szerinti feltételeknek nem megfelelő hegyközség a területileg 
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szomszédos, azonos borvidéken fekvő legnagyobb hegyközségbe olvad be a (4) bekezdésben a beolvadás napjaként meghatározott 

időponttal. 

(6) A beolvadással kapcsolatos bírósági nyilvántartásba történő bejegyzést az átvevő hegyközségnek kell kezdeményeznie. 

(7)6 Az ingatlan tulajdoni lapján jogi jellegként a borszőlő termőhelyi kataszterbe sorolt terület jogi jelleget fel kell tüntetni. A 

jogi jelleg feljegyzése érdekében a termőhelyi katasztert vezető szerv jogerős határozattal megkeresi az ingatlanügyi hatóságot. 

(8)7 A termőhelyi katasztert vezető szerv dönt a borszőlő termőhelyi kataszterbe történő sorolás megszüntetéséről, ha annak 

feltételei már nem állnak fenn. A termőhelyi katasztert vezető szerv a jogerős határozatot megküldi az ingatlanügyi hatóságnak a 

borszőlő termőhelyi kataszterbe sorolt terület jogi jelleg ingatlan-nyilvántartásból történő törlése céljából. 

5. A közgyűlés 

6. § (1) A hegyközség legfelsőbb önkormányzati testülete a közgyűlés, amely a tagok összességéből áll. 

(2) A közgyűlés hatáskörét az alapszabályban kell meghatározni úgy, hogy annak kizárólagos hatáskörébe tartozik 

a) az alapszabály és más szabályzat, valamint a hegyközségi rendtartás megalkotása és módosítása, 

b) a hegyközség éves költségvetésének megállapítása és a zárszámadás elfogadása, 

c) a hegyközség tisztségviselőinek megválasztása, 

d) a hegyközségi tanács szőlészeti és borászati szekciójába tartozó azonos számú küldöttek megválasztása, 

e) a hegyközségi járulék mértékének meghatározása. 

(3) A közgyűlést az alapszabályban meghatározott időközönként, de évente legalább egy alkalommal össze kell hívni. 

(4)8 A közgyűlés időpontjáról és napirendjéről meghívó kiküldésével minden tagot írásban kell értesíteni azzal a 

figyelmeztetéssel, hogy a közgyűlés a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes. Írásbeli közlésnek minősül a meghívó 

elektronikus levélben való megküldése is. 

(5)9 A közgyűlésen 

a) a szőlőültetvénnyel rendelkező hegyközségi tagot a szüreti jelentésben szereplő ültetvénye területe alapján minden megkezdett 

hektár után egy szavazat, 

b) a hegybíró nyilvántartása alapján szőlőültetvénnyel nem rendelkező hegyközségi tagot egy szavazat 

illeti meg azzal, hogy egy tag az összes szavazat legfeljebb tíz százalékát birtokolhatja akkor is, ha az a) pont alapján többre 

lenne jogosult. 

(6)10 A közgyűlésen az a tag rendelkezik szavazati joggal, aki hegyközségi adatszolgáltatási kötelezettségének határidőben 

maradéktalanul, hegyközségi járulékfizetési kötelezettségének pedig a közgyűlés napját megelőzően legalább öt nappal eleget tett. 

(7) Ha e törvény vagy az alapszabály másként nem rendelkezik a közgyűlés a határozatait a jelenlévő tagokat megillető szavazatok 

szerint megállapított egyszerű szavazattöbbséggel hozza. 

(8)11 A hegyközségi tanács szőlészeti szekciójába tartozó küldöttet a szőlészeti termelők választják meg, a hegyközségi tanács 

borászati szekciójába tartozó küldöttet a borászati termelők választják meg. 

(9) A határozathozatal és a tisztségviselők választásának rendjét az alapszabályban kell meghatározni. 

(10) Az alapszabály a közgyűlés megtartásának módját és a tisztségviselők választásának rendjét részközgyűlések által választott 

küldöttek részvételével tartott küldöttgyűlés formájában is meghatározhatja, ha a hegyközségi tagok száma vagy a tagok lakóhelye 

illetve más, az alapszabályban meghatározott szempont ezt indokolja. A részközgyűlési körzeteket, a részközgyűlések 

megtartásának helyét, és a küldöttgyűlés rendjét az alapszabályban kell megállapítani. A különböző helyre és időpontra összehívott 

részközgyűléseket a közgyűlésre meghatározott azonos napirenddel kell megtartani. A részközgyűlésre és a küldöttközgyűlésre 

egyebekben a közgyűlésre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 

(11) A részközgyűléseket úgy kell összehívni, hogy a részközgyűlés napja a küldöttközgyűlés napját legalább nyolc nappal 

megelőzze. 

6. Az elnök 

7. § (1) Az elnök 

a) összehívja és előkészíti a közgyűlés, a részközgyűlés, küldöttközgyűlés és a választmány üléseit, 

b) gyakorolja a munkáltatói jogot a hegyközség alkalmazottai felett, 

c) ellátja a közgyűlés, illetve a választmány döntése alapján 

ca) a hegyőrrel kapcsolatos munkáltatói jogokat, 

cb) a hegyőr szakmai irányításával összefüggő feladatokat a hegyőrre vonatkozó külön jogszabály alapján, 

d) ellátja a közgyűlés, illetve a választmány által részére meghatározott feladatokat. 

(2) A hegyközségnek a közgyűlés és a választmány határozatainak végrehajtásáért az elnök felel. 

(3) A hegyközséget harmadik személyekkel szemben és a hatóságok előtt az elnök képviseli. Az alapszabály a képviseletre az 

elnökön kívül más tagot is feljogosíthat. 

7. A választmány 

8. § A közgyűlés a tagok közül az alapszabályban meghatározott létszámú választmányt választ. A hegyközség elnöke egyben a 

választmány elnöke is. 

9. § (1) A választmány a közgyűlés határozatai szerint irányítja a hegyközség működését, dönt minden olyan ügyben, amelyet a 

törvény vagy az alapszabály nem utal a hegyközség más testületi szervének vagy tisztségviselőjének hatáskörébe. 
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(2) A választmány előkészíti a közgyűlés, a részközgyűlés, a küldöttközgyűlés üléseit. 

(3) A választmány az alapszabályban meghatározott gyakorisággal, de évente legalább két alkalommal ülésezik. Rendkívüli ülés 

bármikor összehívható. A választmány tevékenységéről évente beszámol a közgyűlésnek. 

8. Az ellenőrző bizottság 

10. § (1) A közgyűlés a tagok közül megválasztja az ellenőrző bizottság elnökét, valamint további két tagját. 

(2) Az ellenőrző bizottság tagjai e tevékenységükért kizárólag a közgyűlésnek felelnek és feladataik ellátása körében részükre 

utasítás nem adható. 

11. § (1) Az ellenőrző bizottság feladata a hegyközség működése törvényességének, valamint a gazdálkodásnak az ellenőrzése. 

Ennek érdekében az ellenőrző bizottság a hegyközség bármely testületétől, tisztségviselőjétől vagy tagjától tájékoztatást kérhet és 

a hegyközségi iratokba betekinthet. 

(2) Az ellenőrző bizottság az eljárása során tett megállapításait javaslatával együtt írásban közli az érdekelt testületi szervvel vagy 

tisztségviselővel, szükség esetén – az alapszabályban meghatározott módon – összehívhatja a közgyűlést. 

(3) Az ellenőrző bizottság legalább ötévenként független könyvvizsgálóval köteles megvizsgáltatni a hegyközség gazdálkodását. 

(4) A közgyűlés a hegyközség éves költségvetéséről és a zárszámadásról csak az ellenőrző bizottság véleményének ismeretében 

dönthet. 

(5) Az ellenőrző bizottság egyeztetést végez, és állást foglal a hegyközség valamely testületi szervének határozata ellen tett 

bejelentés ügyében. 

9. Egyéb testületi szervek 

12. § Az alapszabály további testületi szerveket (bizottságokat) létesíthet. Ez esetben az alapszabálynak meg kell határoznia e 

testületi szervek feladatkörét, valamint a hegyközség más testületeihez és a tisztségviselőkhöz való viszonyát. 

10. A tisztségviselőkre irányadó rendelkezések 

13. § (1) A hegyközség tisztségviselői: az elnök, az ellenőrző bizottság elnöke, a küldött, valamint az alapszabály által létesített 

más tisztséget betöltő személy. 

(2) Nem lehet tisztségviselő 

a) a hegybíró, 

b) aki nem tagja a hegyközségnek, 

c) akit a bíróság cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alá helyezett, 

d) aki büntetett előéletű, 

e) aki a tisztségviselői tevékenységtől, mint foglalkozástól eltiltó jogerős bírói ítélet hatálya alatt áll. 

(3) Egyidejűleg nem viselhetnek tisztséget a hegyközségben a polgári törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozók valamint az 

élettársak, bejegyzett élettársak. Az alapszabály az összeférhetetlenség további eseteit is meghatározhatja. 

(4) Nem választható meg tisztségviselőnek, akinek hegyközségi járuléktartozása áll fent, illetve adatszolgáltatási 

kötelezettségének nem tett eleget. 

(5)12 Azt a tényt, hogy a (2) bekezdés d) és e) pontja szerinti kizáró okok nem állnak fenn, a tisztségviselő személy hatósági 

bizonyítvánnyal igazolja. 

(6)13 A regionális titkár a tisztségviselői megbízatás időtartama alatt lefolytatott hatósági ellenőrzés keretében ellenőrzi a 

tisztségviselő tekintetében a (2) bekezdés d) és e) pontja szerinti kizáró ok fennállását. A hatósági ellenőrzés céljából a regionális 

titkár adatot igényelhet a bűnügyi nyilvántartási rendszerből. Az adatigénylés kizárólag azon adatra irányulhat, hogy a tisztségviselő 

büntetlen előéletű-e, valamint hogy a tisztségviselői tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll-e. 

(7) Az (5) és (6) bekezdés alapján megismert személyes adatokat 

a) a hegyközség a tisztségre jelölt személy tekintetében a tisztség betöltéséről határozó közgyűlési szavazás napjáig, 

b)14 a regionális titkár – tisztségviselői megbízatás esetén – a tisztségviselő megbízatásának megszűnéséig 

kezeli. 

(8)15 Ha a regionális titkár a (2) bekezdés d) és e) pontja szerinti kizáró ok fennállását a tisztségviselővel szemben a (6) bekezdés 

szerinti hatósági ellenőrzés során megállapítja, felhívja a közgyűlést, hogy a tisztségviselő megbízatását haladéktalanul vonja vissza. 

A tisztségviselő a kizáró ok fennállásáról szóló határozat kézbesítése napjától a tisztségéből fakadó jogait nem gyakorolhatja. A 

megszüntetést írásban, az ok megjelölésével kell közölni a tisztségviselővel. 

(9)16 

11. Az alapszabály 

14. § (1) A hegyközség szervezetének és működésének rendjét az alapszabályban kell meghatározni. 

(2) Az alapszabálynak tartalmaznia kell a hegyközség 

a) elnevezését, székhelyét, 

b) célját és feladatait, 

c) képviseletére jogosultak megnevezését, 

d) szervezetére és szerveinek működésére vonatkozó szabályokat, 
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e) testületi szerveinek, tisztségviselőinek feladat- és hatáskörét, választásuk módját, megbízatásuk időtartamát és megszűnésének 

eseteit, 

f) tagsági viszonnyal kapcsolatos, e törvényben nem szabályozott kérdéseit, 

g) gazdálkodására – így különösen a költségvetésre – vonatkozó alapvető szabályokat. 

(3) Az alapszabály elfogadásához és módosításához a közgyűlésen a jelenlévő tagokat megillető szavazatok legalább 

kétharmadával rendelkező tagok támogató szavazata szükséges. 

(4) Az alapszabály más szabályzat megalkotásáról is rendelkezhet. 

(5) Az alapszabály elfogadását követően a hegyközség székhelye szerint illetékes törvényszéknél kérni kell a hegyközség 

nyilvántartásba-vételét. A hegyközség a bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre, az alapszabály elfogadásának napjára visszaható 

hatállyal. A törvényszék a hegyközség nyilvántartásba-vételéről szóló határozatát az agrárpolitikáért felelős miniszterrel (a 

továbbiakban: miniszter) is közli. 

III. FEJEZET 

HEGYKÖZSÉGI TAGSÁG 

12. A hegyközség tagjai 

15. § (1) Hegyközségi tagságra kötelezett – lakóhelyétől (telephelyétől, székhelyétől) függetlenül – az a szőlészeti és borászati 

termelő, aki tevékenységét a hegyközség működési területén végzi. 

(2) A szőlészeti és borászati termelő minden olyan hegyközségnek tagja, amelynek területén termel. 

(3) Ha az alapszabály megengedi, önkéntes jelleggel hegyközségi tagságot bármely hegyközségi tagságra nem kötelezett vállalhat. 

13. A tagok névjegyzéke 

16. § A hegyközség tagjairól névjegyzéket kell készíteni, és az abban bekövetkezett változásokat folyamatosan vezetni kell. 

14. A tagsági viszony keletkezése és megszűnése 

17. § (1)17 A szőlészeti és borászati termelő hegyközségi tagsági viszonya, illetve a borvidéken kívül a szőlészeti és borászati 

termelőtevékenységet végző nyilvántartásba-vételi kötelezettsége azon a napon keletkezik, amelyen a tevékenységét megkezdi. 

(2)18 A szőlészeti és borászati felvásárló nyilvántartásba vételi kötelezettsége azon a napon keletkezik, amelyen a tevékenységét 

megkezdi. 

(3)19 A szőlészeti és borászati felvásárló és a nem borvidéki településen működő szőlészeti és borászati termelő a hegybírónak 

köteles bejelenteni a nevét (cégnevét), lakóhelyét (székhelyét, telephelyét), adóazonosító jelét vagy adószámát, a mezőgazdasági és 

vidékfejlesztési támogatási szerv által adott ügyfél-azonosítóját, és a miniszter e törvény felhatalmazása alapján kiadott rendelete 

szerinti egyéb, személyes adatnak nem minősülő adatokat. 

(4) Új telepítésű szőlő esetén a szőlészeti termelő hegyközségi tagsági viszonya – amennyiben még nem tagja a hegyközségnek 

– a telepítési engedély jogerőre emelkedésével jön létre. 

(5) A hegyközségi tag, valamint a szőlészeti és borászati felvásárló, illetve a nem borvidéki településen működő szőlészeti és 

borászati termelő a hegybírónak köteles bejelenteni, hogy tevékenységével felhagyott, vagy a szőlészeti termelő a szőlőültetvény 

használatát másnak engedte át. A hegybíró a bejelentés alapján a tagsági jogviszony megszüntetéséről, ezzel összefüggésben a 

névjegyzékből való törlésről, illetve az adatszolgáltatási kötelezettség megszűnéséről határozatot hoz, amennyiben a szőlészeti és 

borászati termelőnek, illetve a szőlészeti és borászati felvásárlónak nincs járuléktartozása, illetve adatszolgáltatási kötelezettségének 

eleget tett. 

(6) A szőlészeti termelő 30 napon belül köteles a hegybírónak bejelenteni, ha a szőlőültetvény művelésével felhagyott, az 

ültetvény tulajdonosának, illetve – amennyiben a szőlészeti termelő a tulajdonos volt – az új használó nevének és címének 

feltüntetésével. 

(7) Az önkéntes tag bármikor kérheti írásban a névjegyzékből való törlését. A tagsági jogviszony ebben az esetben a kérelem 

benyújtásának napjával szűnik meg. 

18. § (1)20 A hegyközségi tagsági viszonyt keletkeztető vagy megszüntető tényt az érdekeltnek – a nevének (cégnevének), 

lakóhelyének (székhelyének, telephelyének), adóazonosító jelének vagy adószámának, a mezőgazdasági és vidékfejlesztési 

támogatási szerv által adott ügyfél-azonosítójának megjelölésével – a névjegyzékbe való felvétel, illetve a törlés végett a 

hegybírónak be kell jelentenie. A hegybíró bejelentés hiányában is eljár, ha a tagsági viszony keletkezéséről vagy megszűnéséről 

egyéb módon tudomást szerez. 

(2) A hegyközségi tag köteles az (1) bekezdésben meghatározott adatai változását 15 napon belül bejelenteni a hegybírónak.  

(3)21 A (2) bekezdés szerinti bejelentés azon adatok tekintetében, amelyeket más nyilvántartás közhitelesen tartalmaz, úgy is 

teljesíthető, hogy az adatváltozásról a közhiteles nyilvántartást vezető szerv – ha ezt tőle a hegyközségi tag kéri – a (2) bekezdés 

szerinti határidőben értesíti a hegybírót. 

15. A hegyközségi tag jogai és kötelezettségei 

19. § (1) A tag joga – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel –, hogy 

a) tanácskozási és szavazati joggal részt vegyen a közgyűlésen vagy részközgyűlésen; 

b) tisztséget viseljen a hegyközségben; 

c) a hegyközség belső szabályzatában foglaltak szerint igénybe vegye a hegyközség által nyújtott szolgáltatásokat. 
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(2) A 15. § (3) bekezdése szerinti önkéntes tag joga, hogy 

a) tanácskozási joggal részt vegyen a közgyűlésen vagy részközgyűlésen; 

b) a hegyközség belső szabályzatában foglaltak szerint igénybe vegye a hegyközség által nyújtott szolgáltatásokat. 

(3)22 Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott tagsági viszonyból eredő jogait természetes személy csak személyesen, jogi 

személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet a képviseletére jogosult útján gyakorolhatja. 

(4) Aki több hegyközségnek is tagja, tisztséget csak egy hegyközségben viselhet. 

20. §23 Származási bizonyítványt minden hegyközségi tag térítésmentesen kap, ha eleget tett a hegyközségi járulék megfizetésére 

vonatkozó, illetve az adatszolgáltatási kötelezettségének. A több hegyközségben is tagsággal rendelkező tagnak valamennyi 

hegyközségben eleget kell tennie a hegyközségi járulékfizetési kötelezettségének. 

20/A. §24 (1) A borszőlő termőhelyi kataszterében nyilvántartott föld eladása esetén elővásárlási jog illeti meg a borszőlő 

termőhelyi kataszterében nyilvántartott szomszédos földet használó hegyközségi tagot, ha ezen jogának érvényesítését megelőző 24 

hónapban – a föld fekvése szerint illetékes hegyközségben vagy azzal szomszédos hegyközségben – folyamatos hegyközségi 

tagsággal rendelkezett. A hegyközségi tagot az elővásárlási jog a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvényben 

meghatározott elővásárlásra jogosultak sorrendjében 

a) az államot, illetve – közös tulajdonban álló föld tulajdoni hányadának harmadik személy javára történő eladása esetében – a 

földműves tulajdonostársat követően, minden más elővásárlásra jogosultat megelőzően illeti meg, ha az elővásárlással érintett föld 

nem szőlő művelési ágban nyilvántartott és a szerzés célja szőlőültetvény létesítése; 

b) az a) pont alá nem tartozó esetben a földet használó földművest követően, minden más elővásárlásra jogosultat megelőzően 

illeti meg. 

(2) A borszőlő termőhelyi kataszterében nyilvántartott föld haszonbérbe adása esetén előhaszonbérleti jog illeti meg a borszőlő 

termőhelyi kataszterében nyilvántartott szomszédos földet használó hegyközségi tagot, ha ezen jogának érvényesítését megelőző 24 

hónapban – a föld fekvése szerint illetékes hegyközségben vagy azzal szomszédos hegyközségben – folyamatos hegyközségi 

tagsággal rendelkezett. A hegyközségi tagot az előhaszonbérleti jog a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvényben 

meghatározott előhaszonbérletre jogosultak sorrendjében a volt haszonbérlőt, illetve a földműves tulajdonostársat követően, a 

helyben lakó szomszéd földművest megelőzően illeti meg. 

(3) Az (1) és a (2) bekezdés vonatkozásában 

a) szomszédos földnek minősül a közvetlenül, illetve önálló helyrajzi szám alatt nyilvántartott út, árok, csatorna 

közbeékelődésével szomszédos borszőlő termőhelyi kataszterében nyilvántartott föld; 

b) szomszédos földhasználónak minősül az, akinek a tulajdonában vagy használatában lévő borszőlő termőhelyi kataszterében 

nyilvántartott föld szomszédos az adásvételi, illetve a haszonbérleti szerződés tárgyát képező földdel. 

(4) A földet az (1) bekezdés a) pontja szerinti elővásárlási jog gyakorlásával megszerző személynek az adásvételi szerződésben 

vagy az elfogadó nyilatkozatban a jogutódra is kiterjedő hatállyal kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy az elővásárlási joggal 

érintett föld teljes területén a föld birtokbavételét követő három éven belül szőlőültetvényt telepít. 

20/B. §25 A hegybíró kérelemre, illetve megkeresésre 

a) igazolást állít ki arról, hogy 

aa) az elővásárlási, illetve az előhaszonbérleti jog gyakorlásával érintett föld a borszőlő termőhelyi, illetve ültetvény kataszterében 

nyilvántartott terület, valamint 

ab) az elővásárlási, illetve az előhaszonbérleti jogát gyakorolni kívánó személy az igazolás kiállítását megelőzően mely 

hegyközségben és mióta rendelkezik folyamatos hegyközségi tagsággal, továbbá 

b) tájékoztatást ad az eladásra vagy haszonbérbe adásra kerülő borszőlő termőhelyi kataszterében nyilvántartott földdel 

szomszédos borszőlő termőhelyi kataszterében nyilvántartott földet használó és a megkereséskor legalább 24 hónapos folyamatos 

hegyközségi tagsággal rendelkező személy nevéről és (lak)címéről. 

21. § A tag kötelezettsége, hogy 

a) hegyközségi járulékot fizessen; 

b) a hegyközség alapszabályában és más szabályzataiban foglaltakat megtartsa; 

c) a hegyközségi rendtartást betartsa. 

IV. FEJEZET 

A HEGYKÖZSÉGEK TERÜLETI ÉS ORSZÁGOS SZERVEI 

16. A hegyközségi tanács 

22. § (1)26 A hegyközségek borvidékenként hegyközségi tanácsot alakítanak. Amennyiben egy borvidéken csak egy hegyközség 

alakul meg, a hegyközségi tanácsot nem kell létrehozni, illetve a hegyközségi tanács megszűnik, és a hegyközségi tanácsi feladatokat 

a hegyközség látja el. 

(2) A hegyközségi tanács tagjai a 6. § (8) bekezdésében foglaltak alapján megválasztott küldöttek. 

(3) A küldöttek a hegyközségi tanácsban szőlészeti és borászati szekciót alakítanak. 

(4) A hegyközségi tanács az általa elfogadott alapszabály szerint működik. Az alapszabályt a küldöttek együttes ülésen a 14. § 

(3) bekezdése szerint fogadják el. 

(5) Az alapszabály elfogadását követően a hegyközségi tanács székhelye szerint illetékes törvényszéknél kérni kell a hegyközségi 

tanács nyilvántartásba-vételét. A hegyközségi tanács a bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre, az alapszabály elfogadásának 

napjára visszaható hatállyal. A törvényszék a hegyközségi tanács nyilvántartásba-vételéről szóló határozatát a miniszterrel is közli. 
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(6)27 A hegyközségi tanácsnak meg kell küldenie a hatályos alapszabályát, illetve a módosítás hatálybalépését követő 8 napon 

belül a módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa részére. 

(7)28 A hegyközségi tanács minden évben megküldi saját és a részben vagy egészben tulajdonában lévő cégekre vonatkozó éves 

beszámolóját és mérlegét az annak elfogadását követő 8 napon belül a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa részére. 

23. §29 (1) A szőlészeti és borászati szekció azonos számú tagot választ a hegyközségi tanács tagjai közül az 

igazgatóválasztmányba, és ennek tagjai közül a küldöttek együttes ülésén megválasztja a hegyközségi tanács elnökét és – 

amennyiben szükséges – alelnökét. Az ügyek viteléért felelős tisztségviselő az elnök. 

(2)30 A hegyközségi tanácsok az érdekvédelmi feladatok ellátására borvidéki titkárt alkalmazhatnak. A borvidéki titkár 

munkáltatója a hegyközségi tanács, felette a munkáltatói jogokat az elnök gyakorolja. A borvidéki titkár feladatait a hegyközségi 

tanács alapszabálya határozza meg. 

(3)31 A hegyközségi tanács elnöke feladatainak ellátásával az alapszabály felhatalmazása alapján a borvidéki titkár is megbízható. 

24. § (1)32 A hegyközségi tanács, ennek hiányában a hegyközségi választmány kizárólagos hatáskörébe tartozik 

a) a 2011. december 31-e előtt benyújtott – a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes 

mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről („az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet”) szóló, 2007. 

október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendelet szerinti – termékleírással, 

b) a borvidéki rendtartással, 

c) a borvidék közép- és hosszú távú stratégiájának kidolgozásával, 

d) a borvidéket érintő közéleti eseményekkel 

kapcsolatos feladatok ellátása. 

(2) A szőlészeti és a borászati szekció a tagjai közül megválasztja a Hegyközségek Nemzeti Tanácsába szekciónként delegált egy-

egy küldöttet. Amennyiben a borvidéken csak egy hegyközség működik a Hegyközségek Nemzeti Tanácsába delegált egy-egy 

küldöttet a 6. § (8) bekezdése szerint kell megválasztani. 

25. §33 A döntéshozatal során a küldöttet az őt delegáló hegyközségnek a hegybíró által nyilvántartott területe alapján minden 

megkezdett hektár után egy szavazat illeti meg azzal, hogy egy küldött legfeljebb a szavazatok többségét el nem érő számú 

szavazattal rendelkezhet. A küldött nem gyakorolhatja a szavazati jogát, amennyiben az őt delegáló hegyközségnek fenntartási 

hozzájárulás-tartozása áll fenn. Ha e törvény vagy az alapszabály másként nem rendelkezik, a hegyközségi tanács a döntéseit 

egyszerű többséggel hozza azzal, hogy a döntéshozatalhoz a szavazásra jogosult küldöttek több mint felének támogató szavazata is 

kell. 

17.34 A borrégiós tanács 

26. § (1)35 A hegyközségi tanácsok borrégiónként borrégiós tanácsot alakíthatnak. 

(2)36 A borrégiós tanács tagjai a hegyközségi tanácsok elnökei, valamint egy-egy küldöttjük. 

(3)37 A borrégiós tanács az általa elfogadott alapszabály szerint működik. 

(4)38 Az alapszabály elfogadását követően a borrégiós tanács székhelye szerint illetékes törvényszéknél kérni kell a borrégiós 

tanács nyilvántartásba-vételét. A borrégiós tanács a bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre, az alapszabály elfogadásának napjára 

visszaható hatállyal. A törvényszék a borrégiós tanács nyilvántartásba-vételéről szóló határozatát a miniszterrel is közli. 

27. §39 A borrégiós tanács a tagjai közül elnököt, amennyiben szükséges alelnököt választ. Az ügyek viteléért felelős tisztségviselő 

az elnök. 

18. A Hegyközségek Nemzeti Tanácsa 

28. § (1) A hegyközségek országos szervezete a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa, amely a hegyközségi tanácsok egy szőlészeti 

és egy borászati szekciójába tartozó küldöttekből áll. 

(2) A Hegyközségek Nemzeti Tanácsa az általa elfogadott alapszabály szerint működik. Az alapszabályt a küldöttek együttes 

ülésen a 14. § (3) bekezdése szerint fogadják el. 

(3)40 A Hegyközségek Nemzeti Tanácsa a tagjai sorából a küldöttek együttes ülésen elnökséget, ennek tagjai közül elnököt és az 

alapszabályban meghatározott számú alelnököt választ. Az ügyek viteléért felelős tisztségviselő a főtitkár, akit a Hegyközségek 

Nemzeti Tanácsa pályázat alapján választ meg. A főtitkár hivatalba lépéséhez a miniszter előzetes jóváhagyása szükséges. A főtitkár 

csak felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkező személy lehet, akinek egyebekben a hegybíróval azonos személyi feltételekkel 

kell rendelkeznie. A főtitkár felett a munkáltatói jogokat a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnöke gyakorolja. 

(3a)41 A főtitkár regionális titkárokat nevezhet ki, akiket – a kinevezés és a felmentés kivételével – feljogosíthat a hegybírók feletti 

munkáltatói jogok gyakorlására. A regionális titkárok felett a munkáltatói jogokat a főtitkár gyakorolja. A regionális titkároknak a 

pályázati kiírásban meghatározott szakirányú felsőfokú végzettséggel kell rendelkezniük. A regionális titkárok számát, feladatkörét 

és a kinevezésük feltételeit a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának alapszabályában kell meghatározni. 

(4) A Hegyközségek Nemzeti Tanácsában a 24. § (2) bekezdése szerint megválasztott tagokból álló szőlészeti és borászati szekció 

működik. 

(5) A Hegyközségek Nemzeti Tanácsa akkor határozatképes ha mindkét szekció küldötteinek legalább a fele jelen van. A küldöttet 

az őt delegáló hegyközségi tanács hegybírók által nyilvántartott területe alapján minden megkezdett hektár után egy szavazat illeti 

meg azzal, hogy egy küldött az összes szavazat legfeljebb tíz százalékát birtokolhatja. A döntéshozatal során a szőlészeti és a 

borászati szekciót azonos szavazatszám illeti meg. A döntéshozatalhoz a küldöttek szavazattöbbsége szükséges azzal, hogy azt a 

mindkét szekció tagjai szavazatának többségével is támogatni kell. 

29. § A Hegyközségek Nemzeti Tanácsa ülésén tanácskozási joggal részt vesznek a miniszter vagy képviselője, a borászati 

hatóság, az országos szőlészeti-borászati oktatási, kutatási intézmények, valamint szakmai érdek-képviseleti szervezetek képviselői. 
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30. §42 

31. §43 A Hegyközségek Nemzeti Tanácsa ügyintéző szervezetet hoz létre, és arra vonatkozóan szervezeti és működési 

szabályzatot készít, amelyet az elnökség fogad el. 

19. Közös szabályok 

32. § (1)44 A hegyközségi tanács, a borrégiós tanács és a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa egyaránt köztestület. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti szervezetek létrejöttére, alapszabályára, szervezetére és működésére e törvénynek a hegyközségre  

irányadó szabályait kell megfelelően alkalmazni. 

V. FEJEZET 

A HEGYKÖZSÉGI SZERVEZETEK FELADATAI 

20. A hegyközség feladatai 

33. § (1) A hegyközségeket azonos jogok illetik, illetve azonos kötelezettségek terhelik. 

(2) A hegyközség 

a) a minőségvédelem érdekében összehangolja tagjai szőlészeti és borászati szakmai tevékenységét; 

b) gondoskodhat – a helyi önkormányzattal együttműködve – a működési területéhez tartozó szőlők őrzéséről; 

c) szolgáltatásokkal és szaktanácsadással segíti tagjai gazdálkodását; 

d)45 védi a hegyközség szőlészeti és borászati termelőinek érdekeit és tájékoztatást ad a tagok tevékenységét segítő, közérdekű 

információkról; 

e) ellenőrzi tagjainál a hegyközség feladatkörét érintő rendtartási előírások betartását; 

f) rendezvényeket, borversenyeket szervez. 

34. § (1) A hegyközség a hegyközségi rendtartás (hegyszabályok) keretében meghatározza a célszerű telepítés és művelés, az 

ültetvények rendje, a szőlőkárosító elleni egységes növényvédelem szabályait. Ennek során figyelembe kell venni a természet- és 

tájvédelemre vonatkozó jogszabályokat is. A rendtartásban meg kell határozni a hegyszabályokat sértő cselekmények e törvény 

szerinti jogkövetkezményeit. 

(2)46 A hegyközségi rendtartás a hegyközség területén a borszőlő termőhelyi kataszterbe sorolt területre kiterjedő hatállyal 

határozza meg 

a) az ingatlanok, az utak, vízelvezető árkok állapotára és növényvédelmére, valamint az ingatlanok rendeltetésszerű használatával 

kapcsolatos létesítmények karbantartására vonatkozó szabályokat; 

b) a csemegeszőlő-telepítést kivéve gyümölcsös, erdő telepítése, fásítás, halastó és nádas létesítése, valamint a termőföld más célú 

hasznosítására vonatkozó hegybírói hozzájárulás megadására vagy elutasítására vonatkozó szabályokat. 

(2a)47 A rendtartás (2) bekezdés szerinti előírásait a borszőlő termőhelyi kataszterbe eső, más művelési ágú külterületi ingatlanok 

használóinak és az utak kezelőinek is be kell tartaniuk. 

(3)48 Az elfogadott rendtartást meg kell küldeni a hegyközségi tanácsnak, amely kifogást emelhet a rendtartás ellen, ha az 

törvénysértő, ellentétes a borvidéki rendtartással, ellentétes a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának a rendtartás megküldéséig 

elfogadott határozataival, vagy nyilvánvalóan szakszerűtlen rendelkezést tartalmaz. A hegyközség közgyűlésének a kifogásolt 

rendelkezést újra kell tárgyalnia. A rendtartást – kifogás híján – a hegyközségi tanácsnak történő megküldését követő harminc nap 

elteltével közzé kell tenni. 

(4) A rendtartást hirdetményi úton, valamint a helyben szokásos más alkalmas módon is közzé kell tenni. A közzététellel 

egyidejűleg a rendtartást meg kell küldeni a hegyközség tagjainak, a települési önkormányzatnak, valamint a mezőgazdasági 

igazgatási szervnek is. A rendtartás a hirdetményként való közzététele napját követő harmincadik napon lép hatályba. 

(5) A hegyközség ellenőrzi a hegyközségi rendtartás (hegyszabályok), valamint a borvidéki rendtartás betartását. Ha az ellenőrzés 

eredményeként megállapítja a szabályszegés tényét, a tagot a jogellenes állapot megszüntetésére, meghatározott cselekvés 

teljesítésére, valamitől való tartózkodásra kötelezheti vagy – a rendtartásban meghatározott esetekben és mértékig – bírsággal 

sújthatja. 

(6) Azt, aki nem hegyközségi tagként vét a hegyközségi, illetve a borvidéki rendtartás szabályai ellen, a hegyközség felszólítja a 

jogellenes állapot megszüntetésére vagy a hegyközségi, illetve a borvidéki rendtartásnak megfelelő cselekvésre. A felszólítás 

eredménytelensége esetén a hegyközség a törvényszéktől kérheti a hegyközségi, illetve a borvidéki rendtartásba ütköző cselekményt 

elkövető személynek a felszólításnak megfelelő kötelezését. 

35. §49 

21. A hegyközségi tanács feladatai 

36. § (1) A hegyközségi tanács borvidéki rendtartást alkot. 

(2) A borvidéki rendtartás a borvidék borszőlő termőhelyi kataszterbe sorolt területre kiterjedő hatállyal érvényes. 

(3)50 Az elfogadott borvidéki rendtartást meg kell küldeni a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának, amely kifogást emelhet a 

rendtartás ellen, ha az törvénysértő, ellentétes a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának a rendtartás megküldéséig elfogadott 

határozataival, vagy nyilvánvalóan szakszerűtlen rendelkezést tartalmaz. A hegyközségi tanácsnak a kifogásolt rendelkezést újra 

kell tárgyalnia. A borvidéki rendtartást – kifogás híján – a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának történő megküldését követő harminc 

nap elteltével közzé kell tenni. 
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(4) A borvidéki rendtartást hirdetményi úton, valamint a helyben szokásos más alkalmas módon is közzé kell tenni. A rendtartás 

a hirdetményként való közzététele napját követő harmincadik napon lép hatályba. 

(5) A hatályos borvidéki rendtartásokat a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa honlapján közzéteszi. 

(6) A 22. § (1) bekezdés szerint működő hegyközségben a borvidéki rendtartásnak a hegyközségi rendtartás felel meg.  

37. § Az eredetvédelmet sértő esetekben a hegyközségi tanács fellép a jogsértővel szemben. 

22. A Hegyközségek Nemzeti Tanácsának feladatai 

38. § (1) A Hegyközségek Nemzeti Tanácsa 

a) segíti a hegyközségek és a hegyközségi tanácsok tevékenységét; 

b) összegzi és elemzi a hegyközségek adatszolgáltatását, és ennek alapján javaslatokat dolgoz ki az esetleges agrárpiaci 

beavatkozásra; 

c)51 vezeti az újratelepítési jogok, az átváltott telepítési engedélyek, az új telepítési engedélyek és az újratelepítési engedélyek (a 

továbbiakban együtt: telepítési engedélyek) központi nyilvántartását; 

d) termékek piacra jutását elősegítő szolgáltatásokat szervez; 

e) képviselheti a hegyközséget a származás-, minőség- és eredetvédelemmel kapcsolatos ügyekben; 

f) elbírálja a hegybíró közigazgatási hatósági ügyben hozott elsőfokú határozata ellen benyújtott fellebbezést; 

g) együttműködik a szőlő- és bortermeléssel kapcsolatban feladatokat ellátó hatóságokkal és intézményekkel; 

h) kapcsolatot tart a nemzetközi eredetvédelmi szervezetekkel; 

i) kiállításokat, borversenyeket, konferenciákat szervez. 

(2) A Hegyközségek Nemzeti Tanácsa a nem borvidéki települések vonatkozásában meghatározza az illetékes hegyközséget, 

valamint a közigazgatási feladatok ellátására kijelöli az illetékes hegybírót, és ezeket az információkat a honlapján közzéteszi. 

(3)52 A Hegyközségek Nemzeti Tanácsa jogszabályban foglalt feladatai ellátása érdekében informatikai rendszert működtet, 

melynek során jogosult a hegyközségi tagok és az adatszolgáltatásra kötelezettek személyes adatainak kezelésére. Az adatokhoz a 

hegybírók, a főtitkár, valamint a közigazgatási hatósági ügyben eljáró tisztségviselő számára a hozzáférést biztosítani kell. 

(4)53 A Hegyközségek Nemzeti Tanácsa az általa kezelt adatokból jogszabályban meghatározott tartalommal és módon köteles 

adatot szolgáltatni – ideértve a hegyközségi tagok és az adatszolgáltatásra kötelezettek személyes adatait is – a borászati hatóságnak. 

23. Közös szabályok 

39. § A hegyközségi szervezetek részére további feladatot csak törvény állapíthat meg, annak ellátásával kapcsolatos szabályokat 

azonban kormányrendelet vagy miniszteri rendelet is meghatározhat. 

VI. FEJEZET 

KÖZIGAZGATÁSI HATÓSÁGI ÜGYEK 

24. A hegybíró 

40. § (1) A hegyközségben a közigazgatási hatósági ügyek viteléért felelős személy a hegybíró, aki tevékenységét a Hegyközségek 

Nemzeti Tanácsa főtitkárának szakmai irányítása alatt végzi. 

(2) A hegybíró 

a) eljár a névjegyzékbe való felvétellel, illetve törléssel kapcsolatos ügyekben, vezeti a hegyközségi névjegyzéket, 

b) első fokon eljár a közigazgatási hatósági ügyekben, 

c) az e törvényben, valamint jogszabályban meghatározott módon a hegyközség által vezetett nyilvántartásokból adatot szolgáltat, 

d)54 kiadja a telepítési engedélyeket, vezeti az újratelepítési jogok és a telepítési engedélyek nyilvántartását, 

e) vezeti a gazdasági aktát, ellenőrzi a gazdasági aktában nyilvántartott területek állapotát, a nyilvántartott adatok 

valóságtartalmát, 

f) ellátja a számára törvényben meghatározott feladatokat, 

g)55 az engedély nélkül telepített szőlőültetvényekről értesíti a növénytermesztési hatóságot, 

h)56 a számítógépes nyilvántartásában foglalt adatokat rendszerezi és összegezi, 

i) a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló törvényben szereplő közigazgatási szervek, valamint a borgazdálkodás 

körébe tartozó ellenőrzéseket végző szervezetek számára megkeresésre adatot szolgáltat, 

j) a szőlőtermelőnek a szőlőterületére, szőlőfajtáira, a tárgyévi termésmennyiségére és a szőlőfelhasználására vonatkozó adatokat 

egyedileg azonosítható módon, jövedéki ellenőrzés elősegítése céljára adathordozón vagy elektronikus úton továbbítja a 

vámhatóságnak. 

(3) Ha a hegybíró a működési területén belüli hegyközségi tagnál irányítási jogviszonyban, munkaviszonyban, munkavégzésre 

irányuló egyéb jogviszonyban áll, ezen tag ügyeiben, valamint saját és közvetlen hozzátartozói ügyeiben nem járhat el. Az ezen 

ügyekkel kapcsolatos közigazgatási feladatok ellátására a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának főtitkára jelöli ki az illetékes 

hegybírót. 

(4)57 A (2) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatok ellátásához a hegybírónak az ingatlan-nyilvántartáshoz, valamint a 

földhasználati nyilvántartáshoz való hozzáférést térítésmentesen, valamint az elektronikus dokumentumként szolgáltatott nem 

hiteles tulajdonilap-másolat lekérdezését díjmentesen kell biztosítani. 
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(5) A közgyűlés, illetve a választmány döntése alapján az elnök a 7. § (1) bekezdésének cb) és d) pontja, valamint a 22. § (1) 

bekezdése szerinti elnöki feladatok ellátásával külön megállapodással megbízhatja a hegybírót. 

(5a)58 A Hegyközségek Nemzeti Tanácsának döntése alapján a hegybíró külön megállapodás alapján a Hegyközségek Nemzeti 

Tanácsa, mint szakmaközi szervezet által hozott intézkedések ellenőrzésével megbízható. 

(5b)59 A hegybíró a szakmaközi szervezet által hozott intézkedések megvalósulásának ellenőrzése során jegyzőkönyvben rögzíti 

az általa tapasztalt hiányosságokat. A jegyzőkönyvet három munkanapon belül megküldi a szakmaközi szervezetnek vagy 

kiterjesztett intézkedés esetén a hatósági ellenőrzésre jogosult hatóságnak. 

(5c)60 A megküldött ellenőrzési jegyzőkönyv alapján a szakmaközi szervezet vagy kiterjesztett intézkedés esetén az ellenőrzésre 

jogosult hatóság az ellenőrzést köteles lefolytatni. Az ellenőrzésre jogosult hatóság az ellenőrzés eredményéről a szakmaközi 

szervezetet tájékoztatja. 

(6)61 A hegybírót meg kell hívni a közgyűlés és a választmány ülésére. A hegybíró a közgyűlésen és a választmány ülésén 

beszámol a tevékenységéről. 

(7)62 A hegybírói tisztség betöltésére a pályázatot a hegyközség választmánya, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának főtitkárával 

történt egyeztetést követően írja ki. A hegybíró személyére a beérkezett pályázatok értékelése alapján a Hegyközségek Nemzeti 

Tanácsa felé a választmány tesz javaslatot. A pályázatokat értékelő választmányi ülésre a főtitkárt tanácskozási joggal meg kell 

hívni. A hegybíró munkáltatója – az 58. § (4) bekezdésben foglalt eltéréssel – a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa. A hegybíró felett 

a munkáltatói jogokat a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának főtitkára gyakorolja. A hegybírót munkaszerződéssel határozatlan időre 

kell alkalmazni (a továbbiakban: kinevezés). A 22. § (1) bekezdés szerint működő hegyközség esetében a hegybíró felett a 

munkáltatói jogok teljes körét a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának főtitkára gyakorolja. A hegybíró feladatait a főtitkár határozza 

meg. 

(8) Hegybíró csak olyan személy lehet, aki 

a) nem áll a 13. § (2) bekezdés c)–e) pontja szerinti kizáró ok hatálya alatt, 

b)63 legalább a pályázati kiírásban meghatározott középfokú mezőgazdasági szakirányú szakképzettséggel rendelkezik, valamint 

c)64 a közigazgatási alapvizsgát letette, vagy közigazgatási tanulmányok szakirányú szakképzettséggel vagy kormányzati 

tanulmányok szakirányú szakképzettséggel rendelkezik, vagy vállalja, hogy kinevezése esetén a közigazgatási alapvizsgát a 

Hegyközségek Nemzeti Tanácsának főtitkára által meghatározott határidőn – de megválasztásától számított legkésőbb egy éven – 

belül leteszi. 

(9) A (8) bekezdés c) pontja szerinti határidő elmulasztása esetén a hegybíró foglalkoztatási jogviszonya megszűnik. 

(10) A hegybírót munkájáért legalább a mindenkori minimálbér kétszeresének megfelelő díjazás illeti meg. 

(11) Egy személy a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának főtitkára által meghatározott borszőlőültetvényt magába foglaló területen 

látja el a hegybírói feladatokat. A hegybíró több hegyközség működési területére is kinevezhető azzal, hogy a hegybíró részére 

megállapított működési területének le kell fednie az adott hegyközségek teljes működési területét (körhegybíró). A körhegybíró az 

egy borvidéken fekvő hegyközségek működési területére nevezhető ki. Egy hegyközség területén a hegybírói feladatok ellátására 

több személy is kinevezhető, akiknek működési területét a kinevezésben meg kell határozni, amely működési terület nem eshet 

egybe másik hegybíró működési területével. 

(12) Ha a hegybírói tisztség megüresedik, az új hegybíró kinevezéséig a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának főtitkára által 

ideiglenes jelleggel kinevezett másik – a (8) bekezdés rendelkezéseinek megfelelő – hegybíró látja el a hegybírói feladatokat. Az 

így kinevezett ideiglenes hegybíróra a (11) bekezdés harmadik mondatában szereplő korlátozást nem kell alkalmazni. 

41. § Aki a szőlő, must vagy bor származási bizonyítványát, vagy jogszabályban meghatározott, a hegybíró által kiadandó más 

igazolását nem a jogszabályban meghatározott határidőig kérelmezi, az okiratokat csak 5000 forinttól 500 000 forintig terjedő 

mulasztási bírság megfizetésével kaphatja meg. A hegybíró a bírság kiszabása során figyelembe veszi a késedelem időtartamát, az 

ügyfél késedelembe esésének gyakoriságát, továbbá származási bizonyítvány esetén a kérelemben foglalt szőlő, illetve bor értékét. 

A mulasztási bírság a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának bevétele. 

25. Közigazgatási hatósági ügyekkel kapcsolatos szabályok 

42. § (1) A hegybírónak és a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának közigazgatási hatósági ügyekben való eljárására a közigazgatási 

hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 

(2) A hegybíró határozata ellen a Hegyközségek Nemzeti Tanácsához lehet fellebbezni. 

(3) Közigazgatási hatósági ügyekben 

a) hegyközségnél a hegybíró, 

b) a Hegyközségek Nemzeti Tanácsánál a főtitkár 

jár el. 

43. § (1) A Hegyközségek Nemzeti Tanácsa közigazgatási hatósági ügyben eljáró tisztségviselője, illetve ügyintézője csak olyan 

büntetlen előéletű személy lehet, aki a közigazgatási alapvizsgát letette, vagy vállalja, hogy kinevezése esetén a vizsgát a 

Hegyközségek Nemzeti Tanácsának főtitkára által meghatározott határidőn – de kinevezésétől számított legkésőbb egy éven – belül 

leteszi. A határidő elmulasztása esetén a tisztségviselő, illetve ügyintéző munkaviszonya megszűnik. 

(2)65 A 38. § f) pontjában meghatározott ügyekben eljáró ügyintéző csak olyan jogi végzettséggel rendelkező személy lehet, aki 

felett a munkáltatói jogokat a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnöke gyakorolja, vagy akinek a megbízója a Hegyközségek 

Nemzeti Tanácsa. 

(3) A szervezeti és működési szabályzatban kell meghatározni a közigazgatási hatósági ügyben eljáró személy kizárás miatt vagy 

bármely más okból való akadályoztatása esetére a feltételeknek megfelelő másik személy kijelölésére vonatkozó szabályokat. 
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VII. FEJEZET 

A HEGYKÖZSÉGI SZERVEZETEK MŰKÖDÉSE 

26. Kapcsolatrendszer 

44. § (1) A hegyközségek a Hegyközségek Nemzeti Tanácsát rendszeresen tájékoztatják tevékenységükről. A Hegyközségek 

Nemzeti Tanácsa évente egy alkalommal értékeli a hegyközségi szervezetek és a hegybírók tevékenységét, és arról tájékoztatja a 

minisztert. 

(2) A hegyközségi szervezetek együttműködnek az agrárkamara területi és országos szervezeteivel, valamint a gazdasági és 

szakmai érdek-képviseleti szervezetekkel. 

(3) A hegyközség a területét érintő településrendezési és -fejlesztési feladatokban együttműködik a területileg illetékes helyi 

önkormányzat képviselő-testületével. 

(4) A hegyközségi, valamint a szőlő- és borgazdálkodás területén ellenőrzésre jogosult más szervezetek kötelesek együttműködni, 

ellenőrzéseik tapasztalatairól egymást kölcsönösen tájékoztatni. 

45. § (1) A települési önkormányzatok, a területi és a központi közigazgatási szervek kötelesek együttműködni a hegyközségi 

szervezetekkel. Ennek során részükre a tevékenységükhöz szükséges tájékoztatást kötelesek megadni. 

(2) A hegyközségeket érintő jogi szabályozást, illetve más kormányzati döntést vagy települési önkormányzati rendelet 

meghozatalát megelőzően ki kell kérni az illetékes hegyközségi szervezet véleményét és észrevételeire érdemi választ kell adni. 

(3) A bortermeléssel kapcsolatos agrárpiaci beavatkozás előtt ki kell kérni a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának véleményét. 

26/A.66 Adatkezelési rendelkezések 

45/A. § (1) A hegyközség jogosult kezelni 

a) természetes személy tagja, valamint a jogszabály alapján adatszolgáltatásra kötelezett természetes személyek 

aa) nevét, 

ab) lakcímét, 

ac) születési helyét és idejét, 

ad) anyja nevét, 

ae) adóazonosító jelét vagy adószámát, 

af) ügyfél-azonosító számát; 

b) jogi személy tagja, valamint a jogszabály alapján adatszolgáltatásra kötelezett jogi személyek 

ba) cégnevét, 

bb) székhelyét, telephelyét, fióktelephelyét, 

bc) cégjegyzékszámát, 

bd) statisztikai azonosítóját, 

be) adószámát, 

bf) ügyfél-azonosító számát, 

bg) képviselőjének nevét, lakcímét. 

(2) A Hegyközségek Nemzeti Tanácsa jogosult kezelni a hegyközségek tagjainak, valamint a jogszabály alapján adatszolgáltatásra 

kötelezett személyek (1) bekezdésben meghatározott adatait. 

(3) A hegyközség az (1) bekezdésben meghatározott adatokat a tagjai tagsági jogainak és kötelezettségeinek teljesítésével 

összefüggésben jogosult kezelni. 

(4)67 A Hegyközségek Nemzeti Tanácsa az (1) bekezdésben meghatározott adatokat a hegybíró, valamint a Hegyközségek 

Nemzeti Tanácsa főtitkárának hatáskörébe tartozó közigazgatási hatósági eljárással összefüggésben, továbbá az (5) bekezdés 

szerinti adattovábbítás teljesítése érdekében jogosult kezelni. 

(5)68 A hegyközség, illetve a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa az általa kezelt, az (1) bekezdés szerinti adatokat 

a) a borászati hatóság, 

b) a mezőgazdasági igazgatási szerv, 

c) az ültetvények ellenőrzése céljából a növénytermesztési hatóság, 

d) az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv, 

e) a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv, 

f) a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv, 

g) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, 

h) a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara (a továbbiakban: agrárkamara) tagjegyzékének vezetése és 

folyamatos ellenőrzése céljából az agrárkamara, 

i) a miniszter és 

j) a Központi Statisztikai Hivatal 

részére adhatja át. 

(6) A hegyközség az (1) bekezdés szerinti adatokat a hegyközségi tag tagsági jogviszonya megszűnésének évét követő ötödik év 

végéig jogosult kezelni. 

27. Gazdasági tevékenység 
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46. § (1) Hegyközségi szervezet gazdasági tevékenységet nem folytathat, gazdasági társaságnak nem lehet tagja és ilyen 

társaságban részesedést nem szerezhet. 

(2) A hegyközségi szervezet – tagjainak szolgáltatásokkal való ellátása céljából vagy más, gazdasági tevékenységet is igénylő 

feladata ellátása érdekében – nonprofit gazdasági társaságot alapíthat. 

28. Pénzügyi források 

47. § (1) A hegyközség bevételei: 

a) a hegyközségi járulék, 

b) az általa nyújtott szolgáltatásért fizetendő díjak, 

c) a részére törvény által átadott feladatok ellátásához szükséges, költségvetési pénzeszközök, 

d) a tagokra a 34. § (5) bekezdésében vagy az alapszabályban meghatározott esetben kiszabott pénzbírságokból származó 

bevételek, 

e) az adományok, 

f) pályázatból származó bevétel, 

g) egyéb, az alapszabályban meghatározott bevételek. 

(2)69 A hegyközségi tagoknak, valamint a szőlészeti és borászati felvásárlóknak hegyközségi járulékot kell fizetni azon 

hegyközség részére, amelynek működési területén a termelő-, illetve a felvásárló tevékenységüket végzik. A hegyközségi járulék 

mértékét és felhasználásának célját a választmány javaslata alapján minden év május 31. napjáig a közgyűlés határozza meg. A 

hegybíró a kivetett járulékot és annak esedékességét a járulékfizetésre kötelezettel határozatban közli. 

(3)70 A hegyközségi járulék alapját 

a) szőlészeti termelő hegyközségi tag esetében az általa művelt szőlőültetvény területe és a megtermelt szőlőmennyiség alapján 

kell megállapítani; 

b) borászati termelő hegyközségi tag esetében az általa művelt szőlőültetvény területe és a feldolgozott szőlő-, valamint 

bormennyiség alapján kell megállapítani azzal, hogy a szőlőültetvény területe alapján meghatározott járulékalap azonos az a) pont 

szerinti járulékalappal; 

c) szőlészeti és borászati felvásárló esetében a felvásárolt szőlő, must, illetve bor mennyisége alapján, a b) pont szerinti 

feldolgozott bormennyiségre vonatkozó járulékalappal azonos mértékben kell megállapítani. 

(3a)71 Termelői szerveződés vagy termelői szerveződés és annak tagjai kizárólagos tulajdonában lévő vállalkozás által a termelői 

szerveződés tagjaitól felvásárolt szőlő, must, illetve bor mennyisége után nem kell hegyközségi járulékot fizetni. 

(3b)72 A szőlészeti termelőnek nem kell hegyközségi járulékot fizetni azon megtermelt szőlőmennyiség után, amelyet borászati 

termelő hegyközségi tag, vagy szőlészeti és borászati felvásárló részére értékesített. 

(4) A hegyközségi járulékot a tag az adózás szempontjából költségként számolhatja el. Meg nem fizetés esetén a járulékot – a 

hegyközség javára – adók módjára kell behajtani. 

(5) Adományt, valamint más vagyoni előnyt csak olyan személytől lehet elfogadni, aki a hegyközség tevékenységében nem 

érdekelt. 

48. § A hegyközségi tanács a borvidék területén működő hegyközségek számára fenntartási hozzájárulás megállapításáról 

dönthet. A fizetendő fenntartási hozzájárulás megállapításáról és annak mértékéről évente a hegyközségi tanács határoz. A 

fenntartási hozzájárulás felhasználásának célját az alapszabályban kell meghatározni. 

49. § (1) A Hegyközségek Nemzeti Tanácsa feladatellátásának költségeit 

a) a hegyközségi hozzájárulásból, 

b) jogszabályban, illetve az állammal kötött szerződésekben rögzített, valamint pályázat alapján kapott forrásokból, 

c) adományokból, 

d) rendezvények bevételeiből, és 

e) egyéb, az alapszabályban meghatározott bevételekből 

kell fedezni. 

(2) A hegyközségi hozzájárulás alapösszegét a főtitkár javaslata alapján a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa határozza meg a 

Hegyközségek Nemzeti Tanácsa és az adott hegyközség közti megállapodás szerint a hegyközség által igényelt és részére 

szolgáltatott feladatok költségigénye – ideértve a hegybíró működésével kapcsolatos költségeket is – alapján. 

(3) A hegyközségi hozzájárulás kiegészítő összegét a főtitkár javaslata alapján a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa határozza meg, 

amely a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa működésének költségei, valamint a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa által meghatározott 

egyéb célok és feladatok ellátására szolgál. 

(4) A hegyközségi hozzájárulás alapösszegét és kiegészítő összegét minden év március 1-jéig kell megállapítani és közölni a 

hegyközségekkel. 

(5) A nem borvidéki településen működő szőlészeti, illetve borászati termelőnek az általa művelt szőlőültetvény területe alapján, 

valamint a feldolgozott bormennyiség alapján a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa által megállapított mértékű hegyközségi járulékot 

kell fizetni a működése helye szerint illetékes hegyközség részére. 

(6)73 Az (5) bekezdés szerinti hegyközségi járulék mértéke nem lehet több a szőlészeti, illetve a borászati termelők számára az 

adott évre megállapított hegyközségi járulék mértékének a hegyközségek területének nagyságával súlyozott országos átlagánál. 

(7)74 Az Európai Gazdasági Térség valamely szerződő államából továbbfeldolgozási célból behozott borászati termék mennyisége 

után a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa által megállapított mértékű hegyközségi járulékot kell fizetni a feldolgozás helye szerint 

illetékes hegyközség részére. 
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(8) A (7) bekezdés szerinti hegyközségi járulék mértéke nem lehet több a borászati termelők számára az adott évre megállapított 

hegyközségi járulék mértékének a hegyközségek területének nagyságával súlyozott országos átlagánál. A fizetendő hegyközségi 

járulék összegéből le kell vonni azt az összeget, amelyet az Európai Gazdasági Térség valamely szerződő államában ilyen jogcímen 

a behozatalt megelőzően kötelező jelleggel megfizettek, feltéve, hogy azt nem igényelték vissza. 

50. § (1) A hegybírók és a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa főtitkára által ellátott közigazgatási feladatok költségeihez az állam a 

költségvetési törvényben meghatározott összegű hozzájárulást ad. 

(2) A hegybíró, valamint a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának főtitkára által lefolytatott közigazgatási hatósági ügyekben – a 

20. § (1) bekezdésében foglalt kivétellel – igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. 

VIII. FEJEZET 

A HEGYKÖZSÉGEKKEL KAPCSOLATOS ÁLLAMI TEVÉKENYSÉG 

29. Törvényességi felügyelet 

51. § (1) A hegyközségi szervezetek működése felett a miniszter törvényességi felügyeletet gyakorol. 

(2) A miniszter ellenőrzi, hogy az alapszabály és más szabályzat megfelel-e a jogszabályoknak. A miniszter e jogkörébe tartozó 

feladatait a hegyközségek esetében a mezőgazdasági igazgatási szerv útján látja el. 

(3) A mezőgazdasági igazgatási szerv a hegyközség működésével kapcsolatban észlelt törvénysértés esetén törvényességi 

felügyeleti intézkedést kezdeményez a miniszternél. 

(4) Ha a hegyközségi szervezet működésének törvényessége másképp nem állítható helyre, a miniszter keresettel fordulhat a 

törvényszékhez. A törvényszék 

a)75 hatályon kívül helyezi a hegyközségi szervezet jogsértő döntését és – szükség szerint – új döntés meghozatalát rendeli el; 

b) a működés törvényességének helyreállítása céljából összehívja a hegyközségi szervezet legfőbb önkormányzati szervét; 

c) a hegyközségi szervezet tevékenységét felfüggesztheti, és felügyelőbiztost rendelhet ki, ha a működés törvényessége másként 

nem biztosítható. 

52. § (1) A mezőgazdasági igazgatási szerv ellenőrzi a hegybíró tevékenységét. 

(2) Amennyiben a mezőgazdasági igazgatási szerv ellenőrzése során megállapítja, hogy a hegybíró tevékenységét nem a 

jogszabályoknak megfelelően látja el, vagy rendszeresen mulasztást követ el, kezdeményezi a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának 

főtitkáránál a hegybíró felmentését. 

30. A testületi döntések felülvizsgálata 

53. § (1) A jogsértő testületi döntés felülvizsgálatát a hegyközségi szervezet bármely tagja kérheti a törvényszéktől. 

(2) A hegyközségi választmány rendtartási ügyben hozott döntésének felülvizsgálatát az a tag kérheti, akinek jogát vagy jogos  

érdekét a döntés sérti. 

(3) Perindítás előtt a sérelmet szenvedett tag köteles a jogsértést bejelenteni a döntés meghozatalától számított tizenöt napon belül 

az ellenőrző bizottságnak, amely további tizenöt napon belül állást foglalt, és erről a tagot, valamint a döntést meghozó testületet 

írásban értesíti. 

(4) A keresetet az ellenőrző bizottság állásfoglalása kézhezvételétől számított harminc napon belül a sérelmes döntést hozó 

hegyközségi szervezet ellen kell megindítani. A keresetindításra nyitva álló határidő jogvesztő. A keresetindításnak halasztó hatálya 

nincs, a törvényszék azonban a döntés végrehajtását felfüggesztheti. 

(5) A törvényszék eljárására egyebekben a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény általános szabályait kell 

alkalmazni. 

IX. FEJEZET 

ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK 

31. Hegyközségek beolvadása 

54. § (1) Az 5. § (1) bekezdése szerinti feltételeknek nem megfelelő hegyközség közgyűlésének a választmány javaslata alapján 

2013. március 20-ig döntenie kell valamelyik szomszédos hegyközségbe történő beolvadásról. Az átvevő hegyközség 

közgyűlésének a választmányának javaslata alapján jóvá kell hagyni a beolvadást. A beolvadás napját a beolvadó hegyközség 

határozza meg, amely nem lehet későbbi 2013. március 31-nél. 

(2) Amennyiben 2013. március 31-ig nem történik meg a beolvadás, az 5. § (1) bekezdése szerinti feltételeknek nem megfelelő 

hegyközség a területileg szomszédos, azonos borvidéken fekvő legnagyobb hegyközségbe olvad be 2013. április 1-jén. A 

beolvadással kapcsolatos bírósági nyilvántartásba történő bejegyzést az átvevő hegyközségnek kell kezdeményeznie. 

32. A hegyközségi szervezetek tisztújítása 

55. § (1) A hegyközségek – az 5. § (1) bekezdése szerinti feltételeknek nem megfelelő hegyközség kivételével – e törvény szerinti 

testületeinek tagjait, illetve tisztségviselőit, valamint a 6. § (2) bekezdés d) pontja szerinti küldötteket e törvény hatálybalépését 

követően megtartott első közgyűlésen, de legkésőbb 2013. március 31-ig – a 6. § (5), valamint (7) bekezdése szerint – kell 

megválasztani. 
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(2) A hegyközségekről szóló 1994. évi CII. törvény alapján működő hegyközségek törvény, alapszabály vagy más szabályzat 

alapján felállított testületi szerveiben viselt tagság, illetve tisztségviselői megbízatás – a hegybírók megbízatásának kivételével – az 

új testületi tagok, illetve tisztségviselők megválasztásával, de legkésőbb 2013. március 31-én megszűnik. 

(3)76 A hegyközségek – az 5. § (1) bekezdése szerinti feltételeknek nem megfelelő hegyközség kivételével – alapszabályát e 

törvény hatálybalépését követően megtartott első közgyűlésen – a 6. § (5), valamint (7) bekezdése szerint – kell összhangba hozni 

e törvény rendelkezéseivel. Ezen időpontig az e törvény hatálybalépésének napján hatályos alapszabály rendelkezései szerint kell 

eljárni. 

56. § (1) A hegyközségi tanácsok e törvény szerinti igazgatóválasztmányának tagjait, illetve elnökét, valamint a 24. § (2) 

bekezdése szerinti küldötteket legkésőbb 2013. július 31-ig kell megválasztani. 

(2) A hegyközségekről szóló 1994. évi CII. törvény alapján működő hegyközségi tanácsok törvény, alapszabály vagy más 

szabályzat alapján felállított testületi szerveiben viselt tagság, illetve tisztségviselői megbízatás az új testületi tagok, illetve 

tisztségviselők megválasztásával, de legkésőbb 2013. július 31-én megszűnik. 

(3)77 A (2) bekezdés szerint megszűnő megbízatással bíró titkár munkáltatója a hegyközségi tanács. 

57. § (1)78 A Hegyközségek Nemzeti Tanácsa elnökségét, elnökét és alelnökét 2013. október 31-ig a kell megválasztani. 

(2) A hegyközségekről szóló 1994. évi CII. törvény alapján működő Hegyközségek Nemzeti Tanácsának törvény, alapszabály 

vagy más szabályzat alapján felállított testületi szerveiben viselt tagság, illetve tisztségviselői megbízatás az új testületi tagok, illetve 

tisztségviselők megválasztásával, de legkésőbb 2013. november 30-án megszűnik. 

(3) A Hegyközségek Nemzeti Tanácsa főtitkári tisztségére a pályázatot 2013. október 30-ig kell kiírni, és a főtitkárt 2013. 

november 30-ig meg kell választani. A Hegyközségek Nemzeti Tanácsa főtitkárának megválasztásával a korábbi főtitkár 

megbízatása megszűnik. 

33. A hegybírók kinevezése 

58. § (1) A hegyközség választmányának 2013. május 1-ig ki kell írnia a hegybíró tisztség betöltésére szóló pályázatot. A 

választmánynak a beérkezett pályázatokat 2013. június 15-ig értékelnie kell, és javaslatot kell tennie a Hegyközségek Nemzeti 

Tanácsa felé a hegybíró személyére. 

(2)79 2013. július 10-ig a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa főtitkárának ki kell neveznie a hegybírókat. A kinevezett hegybíró 

2013. július 15-től tölti be hivatalát. 

(3)80 A (2) bekezdés szerinti hivatalba lépésig az e törvény hatálybalépése napján, illetve ezt követően hivatalban lévő hegybírók 

gondoskodnak az e törvényben a hegybírók részére meghatározott feladatok ellátásáról. Megbízatásuk az új hegybírók hivatalba 

lépésével megszűnik. 

(4)81 A (2) bekezdés szerinti hegybíró hivatalba lépését megelőzően hivatalban lévő hegybíró munkáltatója a hegyközség. 

34. A hegyközségek ellenőrzése 

59. § A mezőgazdasági igazgatási szerv ellenőrzi a hegyközségeknek e törvény hatályba lépésétől végzett tevékenységét, és 2013. 

december 31-ig jelentést készít a miniszternek. 

59/A. §82 (1) A miniszter a hegyközségi szervezetek tisztújításának felügyeletére, továbbá a hegyközségek működésének 

elősegítésére miniszteri biztost bízhat meg. 

(2) A miniszteri biztos jogosult 

a) részt venni a hegyközségi szervezetek közgyűlésén és más testületi ülésén, 

b) jelentést, tájékoztatást kérni a hegyközségi szervezetek tisztségviselőitől, valamint a hegyközségi szervezetekkel 

foglalkoztatási vagy megbízási jogviszonyban levő személytől, 

c) megismerni a hegyközségi szervezetek által kezelt valamennyi adatot, 

d) megtekinteni a hegyközségi szervezetek bármely iratát, 

e) belépni a hegyközségi szervezetek által használt bármely helyiségbe. 

(3) A miniszteri biztos feladata a hegyközségi szervezetek tisztújítási folyamata, valamint az e törvény rendelkezéseinek való 

megfeleléssel összefüggő cselekmények lebonyolításának elősegítése, amelynek érdekében 

a) javaslatok, módszertani ajánlások, eljárásrendek készítésével összefüggő feladatokat, intézkedéseket kezdeményez, 

b) közreműködik az eljárási cselekmények előkészítésében, 

c) folyamatos kapcsolatot tart a hegyközségi szervezetek vezetőivel és a miniszterrel, 

d) ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket a miniszter a feladatának végrehajtása érdekében részére egyedileg meghatároz. 

(4) A miniszteri biztos a tevékenységéről megbízatása végén beszámol a miniszternek. 

X. FEJEZET 

VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

35. Névhasználat 

60. § A hegyközség elnevezés használatára csak az e törvény rendelkezései szerint megalakult szervezet jogosult. 

36. Felhatalmazó rendelkezések 

61. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a mezőgazdasági igazgatási szervet rendeletben kijelölje. 
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(2) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy 

a) a hegyközségi tagok, az adatszolgáltatásra kötelezettek, a hegyközségek és a hegyközségi tanácsok adatszolgáltatásának 

rendjét, 

b) a származási bizonyítvány kiadásának rendjét, 

c) az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben a hegyközségi szervezetek által lefolytatott egyes eljárások igazgatási 

szolgáltatási díjainak mértékét és megfizetésének rendjét, 

d)83 a hegybíró, a regionális titkár és a főtitkár tevékenységének ellenőrzési szabályait rendeletben állapítsa meg.84 

37. Hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezések 

62. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2013. január 1-jén lép hatályba. 

(2) A 30. §, a 38. § c) pontja és a 40. § (2) bekezdésének d) pontja, 2013. augusztus 1-jén lép hatályba. 

(3)85 

63. §86 Az egyes ingatlan-nyilvántartással és földméréssel összefüggő törvények módosításáról szóló 2015. évi XLIV. törvény 

hatályba lépését megelőzően borszőlő termőhelyi kataszterbe sorolt ingatlanok vonatkozásában a termőhelyi katasztert vezető szerv 

hatósági bizonyítvánnyal keresi meg az ingatlanügyi hatóságot a borszőlő termőhelyi kataszterbe sorolt terület jogi jelleg 

feltüntetése érdekében. A hatósági bizonyítványnak az érintett földrészlet helyrajzi számát és a borszőlő termőhelyi kataszterbe 

tartozás tényét kell tartalmaznia. 

64. §87 A 20/A. § az Alaptörvény P) cikk (2) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül. 

 
1 A törvényt az Országgyűlés a 2012. december 17-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2012. december 27. 
2 A 2. § a 2013: CCLII. törvény 65. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. 
3 A 4. § a) pontja a 2013: LVIII. törvény 1. §-ával megállapított szöveg. 
4 A 4. § b) pontja a 2013: LVIII. törvény 1. §-ával megállapított szöveg. 
5 A 4. § c) pontja a 2013: LVIII. törvény 1. §-ával megállapított szöveg. 
6 Az 5. § (7) bekezdését a 2015: XLIV. törvény 32. §-a iktatta be. 
7 Az 5. § (8) bekezdését a 2015: XLIV. törvény 32. §-a iktatta be. 
8 A 6. § (4) bekezdése a 2015: XCVIII. törvény 27. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. 
9 A 6. § (5) bekezdése a 2013: LVIII. törvény 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. 
10 A 6. § (6) bekezdése a 2015: XCVIII. törvény 27. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. 
11 A 6. § (8) bekezdése a 2013: LVIII. törvény 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. 
12 A 13. § (5) bekezdése a 2013: LVIII. törvény 13. § a) pontja szerint módosított szöveg. 
13 A 13. § (6) bekezdése a 2016: CXXIX. törvény 21. § a) pontja szerint módosított szöveg. 
14 A 13. § (7) bekezdés b) pontja a 2016: CXXIX. törvény 21. § b) pontja szerint módosított szöveg. 
15 A 13. § (8) bekezdése a 2016: CXXIX. törvény 21. § b) pontja szerint módosított szöveg. 
16 A 13. § (9) bekezdését a 2016: CXXIX. törvény 22. § a) pontja hatályon kívül helyezte. 
17 A 17. § (1) bekezdése a 2015: XCVIII. törvény 28. §-ával megállapított szöveg. 
18 A 17. § (2) bekezdése a 2013: LVIII. törvény 3. §-ával megállapított szöveg. 
19 A 17. § (3) bekezdése a 2016: CXXIX. törvény 21. § c) pontja szerint módosított szöveg. 
20 A 18. § (1) bekezdése a 2016: CXXIX. törvény 21. § d) pontja szerint módosított szöveg. 
21 A 18. § (3) bekezdését a 2016: XXXII. törvény 33. §-a iktatta be. 
22 A 19. § (3) bekezdése a 2013: CCLII. törvény 65. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. 
23 A 20. § a 2016: CXXIX. törvény 11. §-ával megállapított szöveg. 
24 A 20/A. §-t a 2016: CXXIX. törvény 12. §-a iktatta be. 
25 A 20/B. §-t a 2016: CXXIX. törvény 13. §-a iktatta be. 
26 A 22. § (1) bekezdése a 2016: CXXIX. törvény 22. § b) pontja szerint módosított szöveg. 
27 A 22. § (6) bekezdését a 2015: XCVIII. törvény 29. §-a iktatta be. 
28 A 22. § (7) bekezdését a 2015: XCVIII. törvény 29. §-a iktatta be. 
29 A 23. § a 2013: LVIII. törvény 4. §-ával megállapított szöveg. 
30 A 23. § (2) bekezdése a 2016: CXXIX. törvény 14. §-ával megállapított szöveg. 
31 A 23. § (3) bekezdése a 2016: CXXIX. törvény 21. § e) pontja szerint módosított szöveg. 
32 A 24. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 2013: LVIII. törvény 13. § b) pontja szerint módosított szöveg.  
33 A 25. § a 2013: LVIII. törvény 5. §-ával megállapított szöveg. 
34 A 17. alcím címe a 2015: XCVIII. törvény 34. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg. 
35 A 26. § (1) bekezdése a 2015: XCVIII. törvény 34. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg. 
36 A 26. § (2) bekezdése a 2015: XCVIII. törvény 34. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.  
37 A 26. § (3) bekezdése a 2015: XCVIII. törvény 34. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.  
38 A 26. § (4) bekezdése a 2015: XCVIII. törvény 34. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg. 
39 A 27. § a 2015: XCVIII. törvény 34. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg. 
40 A 28. § (3) bekezdése a 2013: CLXXX. törvény 1. §-ával megállapított, a 2016: CXXIX. törvény 21. § f) pontja szerint 

módosított szöveg. 
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41 A 28. § (3a) bekezdését a 2016: CXXIX. törvény 15. §-a iktatta be. 
42 A 30. §-t a 2016: CXXIX. törvény 22. § c) pontja hatályon kívül helyezte. 
43 A 31. § a 2015: XCVIII. törvény 34. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg. 
44 A 32. § (1) bekezdése a 2015: XCVIII. törvény 34. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.  
45 A 33. § (2) bekezdés d) pontja a 2013: LVIII. törvény 13. § c) pontja szerint módosított szöveg. 
46 A 34. § (2) bekezdése a 2016: CXXIX. törvény 16. §-ával megállapított szöveg. 
47 A 34. § (2a) bekezdését a 2016: CXXIX. törvény 16. §-a iktatta be. 
48 A 34. § (3) bekezdése a 2015: XCVIII. törvény 30. §-ával megállapított szöveg. 
49 A 35. §-t a 2016: CXXIX. törvény 22. § d) pontja hatályon kívül helyezte. 
50 A 36. § (3) bekezdése a 2015: XCVIII. törvény 31. §-ával megállapított szöveg. 
51 A 38. § (1) bekezdés c) pontja a 2015: XCVIII. törvény 32. §-ával megállapított szöveg. 
52 A 38. § (3) bekezdését a 2013: CLXXX. törvény 2. §-a iktatta be. 
53 A 38. § (4) bekezdését a 2013: CLXXX. törvény 2. §-a iktatta be. 
54 A 40. § (2) bekezdés d) pontja a 2015: XCVIII. törvény 33. § (1) bekezdésével megállapított, a 2016: CXXIX. törvény 21. § g) 

pontja szerint módosított szöveg. 
55 A 40. § (2) bekezdés g) pontja a 2016: CXXIX. törvény 21. § h) pontja szerint módosított szöveg. 
56 A 40. § (2) bekezdés h) pontja a 2016: CXXIX. törvény 17. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. 
57 A 40. § (4) bekezdése a 2013: CCL. törvény 195. § (2) bekezdése, a 2015: XLIV. törvény 34. § (1) bekezdése szerint módosított 

szöveg. 
58 A 40. § (5a) bekezdését a 2015: XCVIII. törvény 33. § (2) bekezdése iktatta be. 
59 A 40. § (5b) bekezdését a 2015: XCVIII. törvény 33. § (2) bekezdése iktatta be. 
60 A 40. § (5c) bekezdését a 2015: XCVIII. törvény 33. § (2) bekezdése iktatta be. 
61 A 40. § (6) bekezdése a 2015: XCVIII. törvény 33. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. 
62 A 40. § (7) bekezdése a 2016: CXXIX. törvény 17. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. 
63 A 40. § (8) bekezdés b) pontja a 2016: CXXIX. törvény 17. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. 
64 A 40. § (8) bekezdés c) pontja a 2016: LXIV. törvény 108. §-ával megállapított szöveg. 
65 A 43. § (2) bekezdése a 2013: LVIII. törvény 7. §-ával megállapított szöveg. 
66 A 26/A. alcímet (45/A. §) a 2013: CLXXX. törvény 3. §-a iktatta be. 
67 A 45/A. § (4) bekezdése a 2016: CXXIX. törvény 18. §-ával megállapított szöveg. 
68 A 45/A. § (4) bekezdése a 2016: CXXIX. törvény 18. §-ával megállapított szöveg. 
69 A 47. § (2) bekezdése a 2013: LVIII. törvény 8. §-ával megállapított szöveg. 
70 A 47. § (3) bekezdése a 2013: LVIII. törvény 8. §-ával megállapított szöveg. 
71 A 47. § (3a) bekezdését a 2013: LVIII. törvény 8. §-a iktatta be. 
72 A 47. § (3b) bekezdését a 2013: LVIII. törvény 8. §-a iktatta be. 
73 A 49. § (6) bekezdése a 2015: XLIV. törvény 35. §-a szerint módosított szöveg. 
74 A 49. § (7) bekezdése a 2015: XLIV. törvény 34. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg. 
75 Az 51. § (4) bekezdés a) pontja a 2015: CCXVIII. törvény 14. §-a szerint módosított szöveg. 
76 Az 55. § (3) bekezdését a 2013: LVIII. törvény 9. §-a iktatta be. 
77 Az 56. § (3) bekezdését a 2013: LVIII. törvény 10. §-a iktatta be. 
78 Az 57. § (1) bekezdése a 2013: LVIII. törvény 13. § d) pontja szerint módosított szöveg. 
79 Az 58. § (2) bekezdése a 2013: LVIII. törvény 11. §-ával megállapított szöveg. 
80 Az 58. § (3) bekezdése a 2013: LVIII. törvény 11. §-ával megállapított szöveg. 
81 Az 58. § (4) bekezdését a 2013: LVIII. törvény 11. §-a iktatta be. 
82 Az 59/A. §-t a 2013: LVIII. törvény 12. §-a iktatta be. 
83 A 61. § (2) bekezdés d) pontja a 2016: CXXIX. törvény 21. § i) pontja szerint módosított szöveg. 
84 Lásd az 1/2016. (I. 7.) FM rendeletet. 
85 A 62. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette. 
86 A 63. §-t a 2016: CXXIX. törvény 19. §-a iktatta be. 
87 A 63. §-t a 2016: CXXIX. törvény 20. §-a iktatta be. 
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2015. évi XCVII. törvény 
Hatályos: 2017.06.16 - 2017.12.31 

2015. évi XCVII. törvény 

a mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a termelői és a 

szakmaközi szervezetekről1 

I. FEJEZET 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

1. A törvény hatálya 

1. § (1) E törvény hatálya kiterjed 

a) a mezőgazdasági, halászati, akvakultúra és élelmiszer-ipari termékre, 

b) az a) pont szerinti terméket termelő, feldolgozó, valamint forgalmazó természetes személyre és családi gazdálkodóra, jogi 

személyre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, 

c) a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 

1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi 

rendelet (a továbbiakban: Rendelet) hatálya alá tartozó ágazatok termékeinek előállításához, forgalmazásához, illetve 

feldolgozásához kapcsolódó gazdasági tevékenységeket végzők képviselőiből álló elismert és elismerés iránt folyamodó termelői 

szervezetekre, ezek társulásaira, valamint szakmaközi szervezetekre, 

d) a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet 

módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU 

európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: Halkereskedelmi Rendelet) hatálya alá tartozó ágazatok termékeinek 

előállításához, forgalmazásához, illetve feldolgozásához kapcsolódó gazdasági tevékenységeket végzők képviselőiből álló elismert 

és elismerés iránt folyamodó termelői szervezetekre, ezek társulásaira, valamint szakmaközi szervezetekre, 

e) a Rendeletben, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról 

és az 1698/2005/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-ei 1305/2013/EU európai parlamenti és 

tanácsi rendeletben meghatározott termelői csoportokra. 

(2) E törvény rendelkezéseit az Európai Unió közös piacszervezésének szabályozásáról szóló közösségi jogi aktusokkal és az 

azokat végrehajtó jogszabályokkal összhangban kell alkalmazni. 

(3) A termelői és a szakmaközi szervezetek elismerésével kapcsolatos, a 14. § a)–c) pontjában és a 18. § (2) bekezdés a)–

c) pontjában meghatározott eljárások során a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb 

intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény I. Fejezet, IV. Fejezet és a VII. Fejezet 

rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. 

2. Értelmező rendelkezések 

2. § (1) E törvény alkalmazásában: 

a) ágazat: a Rendelet 1. cikk (2) bekezdésében felsorolt ágazatok; 

b) kiterjesztés: az elismert termelői szervezet, termelői szervezetek elismert társulása vagy elismert szakmaközi szervezet egyes 

piacszervezési intézkedéseinek jogszabályban történő kihirdetése; 

c) piacszervezési intézkedés: elismert termelői szervezeten, termelői szervezetek elismert társulásán vagy elismert szakmaközi 

szervezeten belül létrejött megállapodás, döntés vagy összehangolt magatartás; 

d) reprezentativitás: az elismert termelői szervezetnek, termelői szervezetek elismert társulásának vagy elismert szakmaközi 

szervezetnek a Rendelet 164. cikkében meghatározott képviseleti szintje; 

e) szakmaközi szervezet: a Rendelet vagy a Halkereskedelmi Rendelet hatálya alá tartozó terméket termelő, feldolgozó és 

forgalmazó szervezetek és személyek által az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről 

és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján létrehozott, bírósági nyilvántartásba vett, a Rendelet vagy a 

Halkereskedelmi Rendelet előírásainak megfelelő és az agrárpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által elismert 

egyesület vagy köztestület; 

f) termelői szervezet: e törvény hatálya alá tartozó terméket termelő szervezetek és személyek kezdeményezésére létrehozott, a 

Rendelet vagy a Halkereskedelmi Rendelet előírásainak megfelelő, és a miniszter által elismert jogi személy. 

(2) A szakmaközi szervezetekre vonatkozó szabályok tekintetében Magyarország egy régiónak és egy gazdasági térségnek 

minősül. 

(3) A termelői szervezetekre vonatkozó szabályok tekintetében a miniszter az egyes ágazatokra vonatkozó gazdasági térségeket 

rendeletben állapítja meg. 

II. FEJEZET 
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MEZŐGAZDASÁGI PIACSZERVEZÉSI RENDELKEZÉSEK 

3. Fizetési határidő 

3. § (1) A termelő és feldolgozó, illetve felvásárló viszonylatában a mezőgazdasági és élelmiszer-ipari termék ellenértékének 

kifizetése az áru átvételétől számított harminc napot nem haladhatja meg, amennyiben a helyesen kiállított számla a feldolgozó, 

illetve felvásárló részére az átvételt követő tizenöt napon belül átadásra kerül. Ha a termelő a helyesen kiállított számlát az átvételt 

követő tizenöt napon túl bocsátja a feldolgozó, illetve felvásárló rendelkezésére, a termék ellenértékét a helyesen kiállított számla 

kézhezvételétől számított tizenöt napon belül kell kifizetni. A mezőgazdasági és élelmiszer-ipari termék ellenértékének kifizetésére 

egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) Hatodik Könyve IX. Fejezetének a 

pénztartozás teljesítésére vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. 

(2) Amennyiben az (1) bekezdésben meghatározott határidőn belül a fizetési teljesítésre nem kerül sor, a fizetésre kötelezett 

köteles a termék ellenértékét a Ptk.-ban meghatározott késedelmi kamattal, de legalább a jegybanki alapkamat kétszeresével növelt 

kamattal megfizetni. 

(3) A termelő és a feldolgozó, illetve a felvásárló közötti mezőgazdasági és élelmiszer-ipari termék tulajdonjogának átruházására 

irányuló szerződésnek tartalmaznia kell a fizetésre kötelezett késedelmes teljesítése esetére a fizetésre kötelezettnek a pénzforgalmi 

szolgáltatója részére adott, 

a) a termék ellenértékére és 

b) a termék ellenértéke után fizetendő késedelmi kamatra 

vonatkozó beszedési megbízás teljesítésére irányuló hozzájárulását, felhatalmazó nyilatkozatát. 

(4) Amennyiben a szerződő felek az adott ágazatban elismert szakmaközi szervezet által elfogadott, fizetési határidőt tartalmazó 

szabványos szerződésminta szerint kötnek szerződést, akkor eltérhetnek az (1) bekezdésben foglalt fizetési határidőre vonatkozó 

előírástól. 

4. Betakarítás előtti szerződési szabályok 

4. § (1) Mezőgazdasági termelővel, mint eladóval az általa használt mezőgazdasági földterületen megtermelt mezőgazdasági 

termény értékesítésére annak betakarítása előtt csak 

a) a Ptk. 6:232. §-a szerinti, a saját termelésű mezőgazdasági áru szolgáltatására kötött adásvételi szerződés, valamint 

b) a Ptk. 6:233. §-a szerinti, a vevő közreműködésével előállított mezőgazdasági áru szolgáltatására kötött adásvételi szerződés 

köthető. 

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában eladónak minősül mezőgazdasági termelőként az a személy, aki az általa használt 

mezőgazdasági földterületen a szerződés tárgyát képező mezőgazdasági terményt saját nevében és saját kockázatára termeli meg. 

(3) Az (1) bekezdés szerinti szerződések esetében a Ptk. rendelkezéseit az e törvényben foglalt kiegészítéssel együtt kell 

alkalmazni. 

5. § (1) Mezőgazdasági termelővel, mint eladóval az általa használt mezőgazdasági földterületen megtermelt mezőgazdasági 

termény értékesítésére annak betakarítása előtt kötött adásvételi szerződésnek tartalmaznia kell 

a) az eladó nyilatkozatát arról, hogy a szerződés teljesítését szolgáló mezőgazdasági terményt mezőgazdasági termelőként saját 

nevében és saját kockázatára termeli, 

b) egyedi azonosításra alkalmas módon azon mezőgazdasági földterületek megjelölését, amelyen megtermelt terménnyel az eladó 

a szerződésben foglaltakat teljesíti, 

c) rögzített mennyiség szolgáltatására vállalt kötelezettség esetén az eladó nyilatkozatát a b) pont szerinti területeken hektáronként 

megtermelhető szokásos termény mennyiségéről, 

d) a szerződés teljesítését akadályozó ellenőrzési körön kívül eső ok vevő részére történő bejelentésének és igazolásának részletes 

feltételeit, 

e) a minőség meghatározásának módját, valamint 

f) a teljesítési és a minőségi vita rendezésének rendjét. 

(2) A mezőgazdasági termelő egészben vagy részben csak abban az esetben mentesül a szerződésben rögzített mennyiségű 

mezőgazdasági termény értékesítésének kötelezettsége alól, ha 

a) az (1) bekezdés b) pontja szerinti területen az (1) bekezdés c) pontja szerint rögzített mennyiségű mezőgazdasági termény a 

mezőgazdasági termelő ellenőrzési körén kívül eső ok miatt nem termett meg, és amelyről a másik szerződő felet még a termény 

betakarítása előtt értesítette, valamint 

b) a mezőgazdasági termelő az (1) bekezdés b) pontja szerinti területen ellenőrzési körén kívül eső mezőgazdasági káresemény 

bekövetkezését a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. 

törvénynek (a továbbiakban: Mkk. tv.) megfelelően az agrárkár-megállapító szervhez történt bejelentés alapján kiállított, az Mkk. 

tv. 14. § (1) bekezdése vagy 14. § (2a) bekezdése szerinti hatósági döntéssel igazolta. 

(3) A (2) bekezdésben foglaltak alkalmazása nem érinti a szerződő felek megállapodását arról, hogy a mezőgazdasági termelő a 

(2) bekezdésben foglalt okok miatt kieső terménymennyiséget az általa használt más mezőgazdasági földterületen megtermelt 

mezőgazdasági terménnyel pótolja. Ebben az esetben a mezőgazdasági termelő csak akkor mentesül a szerződésben rögzített 

mezőgazdasági termény értékesítésének kötelezettsége alól, ha az ellenőrzési körén kívül eső okot az általa használt összes 

földterület vonatkozásában a (2) bekezdés b) pontja szerinti módon bejelentette és igazolta. 

6. § (1) A vevő közreműködésével előállított mezőgazdasági termény értékesítésére annak betakarítása előtt kötött adásvételi 

szerződés esetében az 5. §-ban foglaltakat megfelelően alkalmazni kell. 



 

 

(2) A vevő az általa mezőgazdasági termelőtől, mint eladótól megvásárolt mezőgazdasági termény harmadik személy javára 

történő tovább értékesítése esetén a harmadik személlyel szemben csak abban az esetben hivatkozhat az 5. § (2) bekezdésen alapuló 

felelőssége korlátozására, ha a harmadik személlyel kötött szerződés ezt lehetővé teszi. 

5.2 Kötelező szerződések 

7. § (1) A nyerstej Magyarországon történő értékesítésére irányuló szerződést – a végső fogyasztó részére történő közvetlen 

értékesítés kivételével – a nyerstej feldolgozásáig a Rendelet 148. cikkében meghatározott tartalommal írásba kell foglalni. 

(2) A felek között a határozott időre kötött (1) bekezdés szerinti szerződés időtartama legalább 6 hónap. A felek a határozatlan 

időre kötött (1) bekezdés szerinti szerződést rendes felmondással hat hónapos felmondási idővel szüntethetik meg. 

(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott kötelezettség betartását a mezőgazdasági igazgatási szerv ellenőrzi. Amennyiben a 

mezőgazdasági igazgatási szerv megállapítja a kötelezettség megszegését, egy hónapos határidő kitűzésével felhívja a feleket a 

kötelezettség teljesítésére. A mezőgazdasági igazgatási szerv akkor alkalmaz szankciót, ha a felek a határidő elteltével sem teljesítik 

a kötelezettségeiket. 

7/A. §3 (1) A friss meggy Magyarországon történő értékesítésére irányuló szerződést a friss meggy feldolgozásáig írásba kell 

foglalni. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti, határozott időre szóló szerződést legalább egyéves időtartamra kell megkötni. A határozatlan időre 

kötött szerződés rendes felmondással egyéves felmondási idővel szüntethető meg. 

(3) Az (1) bekezdés szerinti szerződés megkötésére a vevőnek kell írásbeli ajánlatot tennie az eladónak, amely ajánlathoz a vevő 

hat hónapig kötve van. 

(4) Az (1) bekezdés szerinti szerződésnek és az ajánlattételnek meg kell felelnie a Rendelet 168. cikk (4) és (6) bekezdésében 

meghatározott követelményeknek. 

(5) Az (1)–(4) bekezdésben meghatározott kötelezettség betartását a mezőgazdasági igazgatási szerv ellenőrzi. Amennyiben a 

mezőgazdasági igazgatási szerv megállapítja a kötelezettség megszegését, egy hónapos határidő kitűzésével felhívja a feleket a 

kötelezettség teljesítésére. A mezőgazdasági igazgatási szerv akkor alkalmaz szankciót, ha a felek a határidő elteltével sem teljesítik 

a kötelezettségeiket. 

(6) Ha a felek között nem jön létre megállapodás az (1) bekezdés szerinti szerződés megkötésére, a felek közötti közvetítésre a 

Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara (a továbbiakban: agrárkamara) jogosult. 

(7) A Rendelet 168. cikk (5) bekezdésének rendelkezéseit a szövetkezetek mellett a gazdasági társaságokra is alkalmazni kell. 

6. Mezőgazdasági adatbázisok 

8. § (1) A mezőgazdasági termékpiacok megalapozott információn alapuló szervezése, valamint az Európai Unió felé történő 

adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése érdekében statisztikai célra állami adatbázisokat kell működtetni. 

(2) A miniszter irányítása alatt álló, gazdasági elemzésekkel foglalkozó intézet – agrárgazdasági adatbázisokat működtető 

szervként – működteti a 

a) tesztüzemi információs rendszert, 

b) piaci árinformációs rendszert. 

(3) A tesztüzemi információs rendszer és a piaci árinformációs rendszer működtetésének módját, az adatszolgáltatás tartalmát, 

gyakoriságát, az adatok felhasználását, az adatszolgáltatásra kötelezettek körét, továbbá az adatszolgáltatás módját a miniszter 

rendeletben állapítja meg. 

(4) A piaci árinformációs rendszer belföldi árjelentési feladatokat, valamint az európai uniós tagságból fakadó árjelentési 

kötelezettségeket lát el a nemzeti és a közös piacszabályozás működtetése érdekében. Az adatszolgáltatásra kötelezett ágazatokban 

a valós piaci folyamatok nyomon követése egyedi azonosítóval ellátott szervezetsoros ár- és mennyiségi feladatok gyűjtésén, 

kötelező adatszolgáltatáson és azok feldolgozásán keresztül valósul meg. Az egyedi információkból számított – egyedi azonosító 

adatokat nem tartalmazó – súlyozott átlagok rendszeres jelentése az Európai Bizottság (a továbbiakban: Bizottság), a nemzeti 

irányító szervek és statisztikai céllal a piaci szereplők felé történik. 

(5) A (4) bekezdés szerinti kötelező adatszolgáltatásra kötelezettek a Rendelet 1. cikk (2) bekezdésében meghatározott ágazatok 

e törvény hatálya alá tartozó szereplői. 

(6) A (4) bekezdés szerinti kötelező adatszolgáltatás körében nyilatkozni kell 

a) a jelentésre kötelezett nevéről, címéről, 

b) a jelentés időszakáról, 

c) az áradatokról, 

d) a vonatkozó mennyiségi adatokról, 

e) a megfigyelés alá vont termékek köréről. 

9. § Az agrártámogatás igénybevevője rendeletben meghatározottak szerint, az ott felsorolt adatok szolgáltatására köteles. 

10. § (1) A mezőgazdasági termelő a mezőgazdasági igazgatási szerv részére termésbecslési célból, illetve agrárgazdasági 

adatbázis működtetése céljából az e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározottak szerint köteles gazdálkodásáról 

adatot szolgáltatni. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatás keretében – az e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott 

gazdálkodási adatokon túl – a mezőgazdasági termelő köteles a családi és utóneve, születési családi és utóneve, lakcíme, székhelye 

(telephelye), regisztrációs száma adatait megadni. 
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(3) A termésbecslési adatok, illetve az agrárgazdasági adatok kizárólag statisztikai célra használhatók fel. A mezőgazdasági 

termelő által megadott személyes adatokat a mezőgazdasági igazgatási szerv az aggregált statisztikai adat előállítását követően törli 

a nyilvántartásából. 

11. § A nyers tej első felvásárlója a Rendelet 151. cikkének megfelelően köteles havonta jelenteni a hozzájuk szállított nyers tej 

mennyiségét a Központi Statisztikai Hivatalnak (a továbbiakban: KSH), amelyről a KSH a miniszter közvetítésével tájékoztatja a 

Bizottságot. 

12. § A miniszter elkészíti és működteti a termelői szervezetekkel és termelői csoportokkal kapcsolatos adatbázist. 

7. Piaci kategorizálás 

13. § Jogszabályban meghatározott állatokat a levágás során az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusában, illetve e 

törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott módon és feltételek szerint minősíteni kell. 

III. FEJEZET 

SZAKMAKÖZI SZERVEZETEK, TERMELŐI SZERVEZETEK, TERMELŐI CSOPORTOK 

8. Szakmaközi szervezetek elismerése, működése 

14. § A miniszter 

a) a szervezet kérelme alapján – amennyiben a Rendelet másként nem rendelkezik – a kérelem és valamennyi vonatkozó 

dokumentum benyújtásától számított négy hónapon belül dönt a szakmaközi szervezet elismeréséről, valamint jogszabályban 

meghatározott esetekben dönt a szakmaközi szervezet elismerésének felfüggesztéséről vagy visszavonásáról; 

b) a szakmaközi szervezet kérelme és az adott ágazatra vonatkozó gazdasági adatok alapján egyedileg vizsgálja az elismerési 

feltételek, a szakmaközi célok megvalósítására való alkalmasság, illetve a 15. § (1) bekezdése szerinti jelentős arány meglétét; 

c) ellátja a szakmaközi szervezetek ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat; 

d) gondoskodik az elismerésről és annak visszavonásáról szóló döntésnek a Hivatalos Értesítőben és a miniszter által vezetett 

minisztérium honlapján (a továbbiakban: honlap) történő közzétételéről; 

e) az elismert szakmaközi szervezetekről mindenki számára a honlapon ingyenesen elérhető nyilvántartást vezet, amely 

tartalmazza a szakmaközi szervezet nevét, elérhetőségeit, céljait, vezető tisztségviselőjének megnevezését; 

f) teljesíti a szakmaközi szervezetekkel összefüggő, a Bizottság irányában fennálló tájékoztatási kötelezettséget. 

15. § (1) Szakmaközi szervezetként ismerhető el az a Rendelet 1. cikk (2) bekezdésében felsorolt valamely meghatározott 

ágazatban működő egyesület vagy köztestület, amely megfelel e törvény és a Rendelet rendelkezéseinek, és amelynek tagsága az 

adott termék előállításának, feldolgozásának, illetve kereskedelmének jelentős arányát végzi. 

(2) Egy ágazatban csak egy szakmaközi szervezet ismerhető el. 

(3) E törvény alkalmazásában a Rendelet 1. cikk (2) bekezdés x) pontjában meghatározott ágazat nem minősül egy ágazatnak. 

(4) Egy elismert szakmaközi szervezet egy vagy több másik ágazatot, vagy annak egy részét is képviselheti, ha teljesíti a másik 

ágazatban vagy annak adott részében a szakmaközi elismerés feltételeit. 

(5) Szakmaközi szervezet elismerésekor másik szakmaközi szervezet által képviselt ágazatrész nem vehető figyelembe. 

(6) Valamely szervezet névhasználata során a szakmaközi szervezet kifejezés alkalmazása nem keltheti azt a látszatot, hogy az 

adott szervezet a Rendeletben meghatározott követelményeknek megfelelően jött létre és működik. 

(7) A miniszter a szakmaközi szervezetet évente legalább egyszer ellenőrzi, amely során megvizsgálja, hogy megfelel-e az 

elismerési feltételeknek. Amennyiben a szakmaközi szervezet nem felel meg valamely elismerési feltételnek, a miniszter határidő 

tűzésével felszólítja a szakmaközi szervezetet az elismerési feltételeknek megfelelő működés helyreállítására. Ennek eredménytelen 

elteltét követően a miniszter az elismerést legfeljebb egyéves időtartamra felfüggeszti. 

(8) A miniszter az elismerést visszavonja, ha a (7) bekezdés alapján kitűzött határidő eredménytelenül eltelik és az elismerési 

feltételeknek megfelelő működés a felfüggesztés alatt sem áll helyre. 

16. § Az elismert szakmaközi szervezet az elismeréssel kapcsolatosan fennálló tájékoztatási és adatszolgáltatási kötelezettségét a 

miniszter felé évente egyszer, e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott határidőig teljesíti. 

17. § (1) A szakmaközi szervezetnek a Rendelet 210. cikk (2) bekezdés a) pontjában meghatározott kötelezettségét a miniszterhez 

intézett bejelentéssel kell teljesíteni, amelyet a miniszter haladéktalanul továbbít a Bizottság felé. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti bejelentésnek tartalmaznia kell a piacszervezési intézkedés szövegét, illetve pontos tartalmát, 

valamint annak – szükség szerint piaci adatokkal alátámasztott – indokolását. 

(3) A Bizottságnak a Rendelet 210. cikk (5) bekezdése szerinti határozatáról a miniszter haladéktalanul tájékoztatja a szakmaközi 

szervezetet. 

9. Termelői szervezetek és csoportok elismerése, működése 

18. § (1) A miniszter végzi a termelői szervezetek, azok társulásai és a termelői csoportok, elismerésével, az elismerés 

visszavonásával és az elismerési feltételeknek az elismerés időtartama alatt történő teljesítésével kapcsolatos tagállami feladatokat. 

(2) A miniszter az (1) bekezdésben foglalt feladatai körében különösen 

a) dönt a termelői csoport, termelői szervezetek, illetve azok társulásainak elismerés iránti kérelméről; 



 

 

b) dönt a termelői szervezet működési programja és a termelői szervezetek társulásának részleges működési programja elfogadása 

iránti kérelméről; 

c) gondoskodik az a) és b) pontban meghatározott eljárásokhoz kapcsolódó ellenőrzésekről, és alkalmazza az ellenőrzések 

eredménye alapján jogszabályban meghatározott szankciókat; 

d) teljesíti az Európai Bizottság felé történő adatszolgáltatást. 

10. Piacszervezési intézkedés kiterjesztése 

19. § (1) Az elismert termelői szervezet, termelői szervezetek elismert társulása vagy elismert szakmaközi szervezet, amennyiben 

egy adott termék előállításának – szakmaközi szervezet esetén előállításának, kereskedelmének vagy feldolgozásának – tekintetében 

reprezentatívnak minősül, a miniszternél kezdeményezheti az adott termékre vonatkozó piacszervezési intézkedésnek a Rendelet 

164. cikk szerinti kiterjesztését. 

(2) A kiterjesztésről a miniszter a körülmények mérlegelését követően a Rendeletben foglaltak szerint dönt. A kiterjesztés a 

piacszervezési intézkedés miniszteri rendeletben történő kihirdetésével valósul meg. 

(3) A kiterjesztett piacszervezési intézkedéssel ellentétes szerződési kikötés semmis. 

(4) Piacszervezési intézkedés kiterjesztése legfeljebb három gazdasági évig tartható hatályban. 

(5) A szakmaközi szervezet által alkalmazott intézkedés a termelők, feldolgozók, kereskedők közül arra a csoportra terjeszthető 

ki, amelyre az adott intézkedést a szakmaközi szervezeten belül is alkalmazták. 

11. A kiterjesztett piacszervezési intézkedés ellenőrzése 

20. § (1) A kiterjesztett piacszervezési intézkedés végrehajtását a mezőgazdasági igazgatási szerv ellenőrzi. 

(2) Amennyiben a mezőgazdasági igazgatási szerv megállapítja, hogy a piaci szereplő a piacszervezési intézkedés rendelkezéseit 

megsértette, ágazatfelügyeleti bírságot szab ki. Ebben az esetben az ágazatfelügyeleti bírság legkisebb mértéke ötezer forint, 

legmagasabb mértéke ötvenmillió forint, de legfeljebb a piaci szereplő által a jogsértést megállapító határozat meghozatalát 

megelőző üzleti évben elért nettó árbevétel tíz százaléka. 

(3) A piaci szereplő által, a bírság jogerős kiszabásától számított két éven belül ismételten tanúsított bármely, a piacszervezési 

intézkedésbe ütköző magatartás esetén az ágazatfelügyeleti bírság összege a korábban kiszabott bírság másfélszeresénél nem lehet 

kevesebb, de legalább százezer forint, legfeljebb kétszázmillió forint azzal, hogy annak összege a piaci szereplő által a jogsértést 

megállapító határozat meghozatalát megelőző üzleti évben elért nettó árbevétel tizenöt százalékánál nagyobb nem lehet. 

(4) Az ágazatfelügyeleti bírság mértékét az eset összes körülményére – így különösen a jogsértő állapot időtartamára, a jogsértő 

magatartás ismételt tanúsítására, a jogsértéssel elért előnyre és a piaci szereplő gazdasági súlyára – tekintettel kell meghatározni. 

12. Pénzügyi hozzájárulás 

21. § (1) A miniszter kérelemre a Rendeletben foglaltak szerint dönt a Rendelet 165. cikkében meghatározott pénzügyi 

hozzájárulásról. 

(2) A miniszter a piacszervezési intézkedést kihirdető rendeletében határozza meg a pénzügyi hozzájárulás mértékét és a 

hozzájárulás fizetésére kötelezettek körét. A miniszter a hozzájárulás előírásának megállapítása során az intézkedés nyomán 

jelentkező előnyök és hátrányok mérlegelésével jár el. 

(3) A pénzügyi hozzájárulást közvetlenül a jogosult termelői szervezet, termelői szervezet társulása, vagy szakmaközi szervezet 

javára kell teljesíteni. 

13. A pénzügyi hozzájárulás ellenőrzése 

22. § (1) Önkéntes teljesítés hiányában a pénzügyi hozzájárulás fizetési kötelezettséget a jogosult termelői szervezet, termelői 

szervezet társulása vagy szakmaközi szervezet kérelmére a mezőgazdasági igazgatási szerv állapítja meg. A pénzügyi hozzájárulás 

fizetési kötelezettséget a mezőgazdasági igazgatási szerv hivatalból is megállapíthatja. A pénzügyi hozzájárulás fizetésének 

teljesítésére legalább harminc napot kell biztosítani. A mezőgazdasági igazgatási szerv a pénzügyi hozzájárulás fizetési 

kötelezettséget megállapító határozatában a pénzügyi hozzájárulás határidőre történő meg nem fizetése esetére végrehajtási bírságot 

szab ki. A végrehajtási bírság napi összege ezertől ötvenezer forintig terjedhet. A pénzügyi hozzájárulásnak a mezőgazdasági 

igazgatási szerv által történő beszedése során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 

CXL. törvény 132. §-ában foglaltakat nem kell alkalmazni. 

(2) A mezőgazdasági igazgatási szerv különös méltánylást érdemlő esetben – a pénzügyi hozzájárulás fizetésére köteles személy 

vagy szervezet indokolt kérelmére – egy alkalommal, a végrehajtási bírság napi összegének növelésével egyidejűleg az önkéntes 

teljesítésre póthatáridőt biztosíthat. A megnövelt összegű végrehajtási bírság mértéke napi százezer forintig terjedhet. 

(3) A pénzügyi hozzájárulás fizetésére köteles piaci szereplő a végrehajtási bírságot a (4) bekezdésben meghatározott határidő, a 

megemelt összegű végrehajtási bírságot pedig a teljesítési póthatáridő lejártától a pénzügyi hozzájárulás megfizetéséig terjedő 

időszakra köteles megfizetni. A póthatáridő lejártáig terjedő időszak alatt nem kell végrehajtási bírságot fizetni. 

(4) A végrehajtási bírság mértékét az eset összes körülményére – így különösen a fizetendő pénzügyi hozzájárulás mértékére, a 

pénzügyi hozzájárulás-fizetési kötelezettség korábban előforduló határidőre való nem teljesítésére, a pénzügyi hozzájárulás 

fizetésére köteles személy gazdasági súlyára – tekintettel kell meghatározni. 

(5) A pénzügyi hozzájárulás, ha azt a kötelezett a teljesítésre nyitva álló határidőn belül nem fizette meg, adók módjára behajtandó 

köztartozásnak minősül, amelyet a mezőgazdasági igazgatási szerv megkeresésére az állami adóhatóság szed be. 



 

 

23. § A jogi személyre vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre kiszabott végrehajtási bírságot, illetve 

ágazatfelügyeleti bírságot mind a kötelezettel, mind a kötelezett vezető tisztségviselőjével szemben egyidejűleg is ki lehet szabni. 

14. Elismert szakmaközi szervezetek képviseleti jogai 

24. § (1) A piacot súlyosan zavaró magatartás vagy tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat jogellenességének megállapítását, 

annak alkalmazásától és alkalmazásra ajánlásától való eltiltását szakmaközi szervezet is kérheti a bíróságtól. 

(2) A szakmaközi szervezet saját tagjának olyan perében meghatalmazottként eljárhat, amelynek tárgya a szervezet 

alapszabályában meghatározott érdek-képviseleti célok körébe vonható. 

(3) A szakmaközi szervezet saját tagjait érintő, a (2) bekezdés szerinti jogellenes magatartásból eredő kárigény érvényesítésére 

irányuló perben – a polgári perrendtartásról szóló törvény rendelkezései szerint – eljárhat. 

15. Megállapodások és összehangolt magatartások 

25. § (1) Az elismert szakmaközi szervezet által megkötött, a Rendelet 210. cikke szerinti megállapodás és összehangolt 

magatartás nyilvános és ahhoz a szakmaközi szervezetekhez nem tartozó további ágazati szereplők írásos nyilatkozatban 

csatlakozhatnak. A csatlakozás feltételeit a felek a megállapodásban határozzák meg. 

(2) A mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek vonatkozásában a beszállítókkal szemben alkalmazott tisztességtelen 

forgalmazói magatartás tilalmáról szóló 2009. évi XCV. törvény (a továbbiakban: Tfmtv.) szerinti beszállítók érdekképviseletét 

ellátó szervezet és a szakmaközi szervezet a tagjai számára az adott piacra, illetve az ott alkalmazásra kerülő árakra, beszerzési és 

értékesítési lehetőségekre, ösztönzők alkalmazására, a termékek piaci helyzetének javítására, illetve kiegyensúlyozott piaci 

viszonyok biztosítására vonatkozó felmérést végezhet, információt adhat, valamint a tagok között erre irányuló koordinatív 

egyeztetést folytathat. Amennyiben az ilyen tevékenység révén megvalósuló gazdasági és társadalmi előnyök meghaladják a 

tevékenység révén kialakuló versenyt korlátozó magatartásból adódó hátrányokat az ilyen tevékenység nem minősül a 

tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 11. §-ában foglalt tilalom 

megsértésének. 

IV. FEJEZET 

SZAKTANÁCSADÁSI SZOLGÁLTATÁSOK SZABÁLYAI 

26. § (1)4 A legalább részben az államháztartás alrendszeréből, európai uniós forrásból vagy nemzetközi megállapodás alapján 

egyéb programból finanszírozott szaktanácsadási szolgáltatást nyújtó szaktanácsadóként csak az a természetes személy 

tevékenykedhet, aki a szaktanácsadói tevékenység végzésére irányuló szándékát a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és 

folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szolg. törvény) szerint bejelenti, és büntetlen 

előéletű. A szaktanácsadói tevékenység végzésére irányuló bejelentés – a Szolg. törvényben meghatározott adatokon túl – 

tartalmazza a bejelentő természetes személyazonosító adatait, értesítési címét, szakirányú végzettségét és a bejelentő szaktanácsadói 

besorolását, szakterületét, illetve részszakterületét, valamint a bejelentő szakmai gyakorlatát bemutató összefoglalót. 

(2)5 Az agrárkamara az (1) bekezdés szerinti szaktanácsadókról nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a bejelentőnek az (1) 

bekezdésben meghatározott adatait, és – ha e célból rendelkezésre bocsátotta – egyéb elérhetőségét, továbbá a kapcsolódó 

végrehajtási rendeletben meghatározott egyéb adatokat, dokumentumokat. A nyilvántartásból kizárólag a szaktanácsadói 

tevékenység végzésére való jogosultság igazolása céljából szolgáltatható adat. 

(3)6 Az (1) bekezdés szerinti szaktanácsadói tevékenység bejelentésével kapcsolatos feladatokat az agrárkamara országos 

ügyintéző szervezete látja el. 

IV. FEJEZET 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

27. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben jelölje ki 

a) a mezőgazdasági igazgatási szervet, 

b) az agrárgazdasági adatbázisokat működtető szervet. 

28. § (1) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy 

a) a szakmaközi szervezetek elismerését, az elismerés felfüggesztését, visszavonását, tájékoztatási kötelezettségét, a szakmaközi 

szervezetek működésének ellenőrzését; 

b) a kiterjesztett piacszervezési intézkedést, annak időtartamát, ezen piacszervezési intézkedés hatálya alá tartozó, elismert 

termelői szervezethez, termelői szervezetek elismert társulásához vagy elismert szakmaközi szervezethez nem tartozó piaci 

szereplők körét;7 

c) a pénzügyi hozzájárulás fizetésére kötelezettek körét, a pénzügyi hozzájárulás mértékét, a kedvezmények, mentességek körét, 

a fizetési kötelezettség teljesítésének időpontját; 

d) a termelői csoportok, termelői szervezetek, azok társulásai elismerését, az elismerés visszavonását, beszámolási 

kötelezettségét, működésük ellenőrzését, működésük során feltárt szabálytalanságokkal kapcsolatban kiszabható szankciók körét;8 

e) a vágás utáni minősítés rendjét; 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=176500.339354#foot4
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=176500.339354#foot5
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=176500.339354#foot6
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=176500.339354#foot7
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=176500.339354#foot8


 

 

f) a piaci árinformációs rendszer működését, az adatszolgáltatás tartalmát, gyakoriságát, az adatok felhasználását, az 

adatszolgáltatásra kötelezettek körét, továbbá az adatszolgáltatás módját érintő szabályokat; 

g) a tesztüzemi információs rendszer működését érintő szabályokat; 

h) a termésbecsléssel kapcsolatos adatszolgáltatás részletes szabályait; 

i) az agrártámogatás igénybevevőjét terhelő adatszolgáltatás részletes szabályait; 

j) a Rendelet V. rész I. Fejezetében meghatározott rendkívüli intézkedések tagállami végrehajtási szabályait; 

k) a termelői szervezetekkel kapcsolatos, az egyes ágazatokra vonatkozó gazdasági térségeket 

rendeletben állapítsa meg. 

(2)9 Felhatalmazást kap a miniszter, hogy – az agrár-vidékfejlesztésért felelős miniszterrel egyetértésben – rendeletben állapítsa 

meg a mezőgazdasági, vidékfejlesztési szaktanácsadók szakterületeinek körét, a szaktanácsadói tevékenység folytatásának részletes 

feltételeit, a szaktanácsadói bejelentés részletes szabályait, a szaktanácsadók nyilvántartásának adattartalmát, a nyilvántartás 

vezetésére vonatkozó részletes szabályokat, a szaktanácsadók képzésére vonatkozó szabályokat, továbbá a szaktanácsadói 

tevékenységre jogszabályban vagy hatósági határozatban előírt kötelezettségek be nem tartása esetén alkalmazandó 

jogkövetkezményeket.10 

29. § Ez a törvény a kihirdetését követő második hónap első napján lép hatályba. 

30. § E törvény hatálybalépését megelőzően elismert szakmaközi szervezetek elismerését a törvény hatálybalépése nem érinti. 

31. § Ez a törvény 

a) a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 

1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi 

rendelet, 

b) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról és az 1698/2005/EK 

tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-ei 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, és 

c) a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet 

módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU 

európai parlamenti és tanácsi rendelet 

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg. 

32. §11 

 
1 A törvényt az Országgyűlés a 2015. június 23-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2015. július 2. 
2 Az 5. alcím címe a 2017: LXIV. törvény 42. §-a szerint módosított szöveg. 
3 A 7/A. §-t a 2017: LXIV. törvény 40. §-a iktatta be. 
4 A 26. § (1) bekezdése a 2016: CXXVII. törvény 74. §-ával megállapított szöveg. 
5 A 26. § (2) bekezdése a 2016: CXXVII. törvény 75. § a) pontja, a 2017: LXIV. törvény 41. §-a szerint módosított szöveg. 
6 A 26. § (3) bekezdése a 2016: CXXVII. törvény 75. § b) pontja szerint módosított szöveg. 
7 Lásd a 8/2017. (III. 2.) FM rendeletet. 
8 Lásd a 3/2016. (I. 7.) FM rendeletet. 
9 A 28. § (2) bekezdése a 2016: CXXVII. törvény 75. § c) pontja szerint módosított szöveg. 
10 Lásd a 73/2015. (XI. 6.) FM rendeletet. 
11 A 32. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette. 
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2016. évi LXVIII. törvény 
Hatályos: 2017.07.03 - 2017.12.31 

2016. évi LXVIII. törvény 

a jövedéki adóról1 

Az Országgyűlés 

figyelemmel az államháztartás feladatainak ellátásához szükséges bevételek biztosítására, 

figyelemmel a versenysemleges adórendszer működtetésének követelményeire, 

figyelemmel Magyarországnak az Európai Unióban tagállamként való részvételére, különös tekintettel az ebből fakadó, a jövedéki 

adózás területén jelentkező jogharmonizációs kötelezettségekre, valamint 

tekintetbe véve a jövedéki adózás bevezetése óta szerzett tapasztalatokat is, 

a jövedéki adózás szabályairól a következő törvényt alkotja: 

I. FEJEZET 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

1. A törvény hatálya 

1. § E törvényt az adóra és a jövedéki ügyekre kell alkalmazni. 

2. § (1) Az 

a) e törvény szerinti adókötelezettségre, adófizetési kötelezettségre, adó-visszaigénylésre, e kötelezettségek ellenőrzésére és a 

velük kapcsolatos hatósági és végrehajtási eljárásra, valamint jogkövetkezményekre, 

b) – az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) szerinti adóügynek nem minősülő – e törvényben 

és az e törvény végrehajtásáról szóló, az adópolitikáért felelős miniszter rendeletében (a továbbiakban: végrehajtási rendelet) 

megállapított egyéb kötelezettség ellenőrzésére, valamint e kötelezettséggel kapcsolatos hatósági és végrehajtási eljárásra, valamint 

jogkövetkezményekre, 

az e törvényben, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló törvényben meghatározott eltéréssel az Art.-ot, amennyiben 

az Art. a kérdésről nem rendelkezik, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényt kell 

alkalmazni. 

(2) A vámfelfüggesztési eljárás alatt álló jövedéki termékre e törvény adózatlan jövedéki termékek engedéllyel történő 

előállítására és tárolására, valamint a jövedéki termékek adófelfüggesztési eljárás keretében történő szállítására vonatkozó 

rendelkezései nem alkalmazandóak. 

2. Értelmező rendelkezések 

3. § (1) E törvény alkalmazásában 

1. adó: a jövedéki termékek után fizetendő jövedéki adó és a dohánygyártmányok tekintetében a dohánygyártmányok általános 

forgalmi adója; 

2. adófelfüggesztési eljárás: a jövedéki termék vámfelfüggesztési eljáráson kívüli előállítására, tárolására vagy szállítására 

alkalmazott, az adófizetési kötelezettséget felfüggesztő adóeljárás; 

3. adómentességi igazolás: a jövedéki adómentességi igazolásról szóló 1996. január 10-i 31/96/EK bizottsági rendelet 

mellékletében közzétett okmány; 

4. adóraktár: az adóraktár engedélyese által működtetett, jövedéki termék adófelfüggesztési eljárás keretében történő 

előállítására, tárolására, felhasználására más termék előállításához, feladására és átvételére szolgáló, 

a) belföldön fizikailag, így különösen fallal, kerítéssel, mérési ponttal elkülönített, egy technológiai egységet képező üzem, raktár, 

amely megfelel az e törvényben meghatározott feltételeknek, 

b) egy másik tagállam illetékes hatósága által az adóraktár engedélyezésére meghatározott feltételeknek megfelelő hely; 

5. adóraktár engedélyese: az állami adó- és vámhatóság vagy egy másik tagállam illetékes hatósága által az adóraktár 

működtetésére kiadott engedéllyel rendelkező személy; 

6. AHK-szám: az e-TKO egyedi adminisztratív hivatkozási kódja; 

7. állami támogatás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális 

támogatási térképről szóló Korm. rendelet szerinti támogatás; 

8. bejegyzett feladó: az állami adó- és vámhatóság vagy egy másik tagállam illetékes hatósága által kiadott engedély birtokában 

harmadik országból behozott jövedéki terméket adófelfüggesztési eljárás keretében feladni jogosult személy; 

9. bejegyzett kereskedő: az állami adó- és vámhatóság vagy egy másik tagállam illetékes hatósága által kiadott engedély 

birtokában másik tagállamból adófelfüggesztési eljárás keretében szállított jövedéki termék átvételére jogosult személy; 

10. csomagküldő kereskedelem: szabadforgalomba bocsátott jövedéki termék másik tagállamba magánszemélynek vagy 

független gazdasági tevékenységet nem folytató személynek, közvetlen vagy megbízott útján megvalósuló szállítással történő 

értékesítése, figyelemmel a termékre vonatkozó jogszabály által előírt korlátozásokra; 

11. csomagküldő kereskedő: csomagküldő kereskedelmet folytató személy; 
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12. diplomáciai és konzuli képviselet tagja: a magyar állampolgárt vagy az állandó belföldi tartózkodásra jogosult személyt kivéve 

a) az 1965. évi 22. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a diplomáciai kapcsolatokról szóló egyezmény 1. cikk e) és f) pontja alá 

tartozó természetes személy, valamint az 1987. évi 13. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a konzuli kapcsolatokról szóló 

egyezmény 1. cikk c)–e) pontja alá tartozó természetes személy feltéve, hogy az illetőt a fogadó állam arra jogosító hatósága ilyen 

minőségében elismeri, továbbá 

b) az a családtag, aki az a) pontban megjelölt személlyel igazoltan közös háztartásban él, feltéve, hogy az illetőt a fogadó állam 

arra jogosított hatósága ilyenként elismeri; 

13. EKO: a feladási tagállamban szabadforgalomba bocsátott jövedéki termékek Közösségen belüli szállításának egyszerűsített 

kísérőokmányáról szóló, 1992. december 17-i 3649/92/EGK bizottsági rendelet szerinti követelményeknek megfelelő okmány; 

14. elektronikus átvételi elismervény: az e-TKO-val feladott jövedéki termék címzettje által a jövedéki termék átvételéről az uniós 

számítógépes rendszerben kiállított, a 2008/118/EK tanácsi irányelvnek a jövedéki termékek jövedékiadó-felfüggesztéssel történő 

szállításához kapcsolódó számítógépes eljárások tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2009. július 24-i 684/2009/EK 

bizottsági rendeletben (a továbbiakban: 684/2009/EK rendelet) meghatározott adattartalmú elektronikus okmány; 

15. elektronikus kiviteli elismervény: az e-TKO-val harmadik országba történő kiszállítás céljára feladott jövedéki termék 

harmadik országba történt kiléptetéséről a kivitel helye szerinti tagállam illetékes hatósága (belföldön az állami adó- és vámhatóság) 

által az uniós számítógépes rendszerben kiállított, a 684/2009/EK rendeletben meghatározott adattartalmú elektronikus okmány; 

16. eseti bejegyzett kereskedő: az állami adó- és vámhatóság vagy egy másik tagállam illetékes hatósága által kiadott engedély 

birtokában másik tagállamból adófelfüggesztési eljárás keretében szállított jövedéki terméket egy alkalommal átvenni jogosult 

személy; 

17. e-TKO: az uniós számítógépes rendszerben a jövedéki termék feladója által kiállított, AHK-számmal ellátott elektronikus 

okmány; 

18. Európai Unió: az Európai Unióról szóló szerződésben meghatározott tagállamok területe azzal az eltéréssel, hogy 

a) nem tekintendők a tagállamhoz tartozónak 

aa) a Németországi Szövetségi Köztársaság esetében Helgoland szigete és Büsingen területe, az Olasz Köztársaság esetében 

Livigno és Campione d'Italia területe, valamint a Luganói-tó olasz vizei, a Spanyol Királyság esetében Ceuta és Melilla területei, 

valamint 

ab) a Francia Köztársaság esetében az Európai Unió működéséről szóló szerződés 349. cikkében, valamint 355. cikk (1) 

bekezdésében említett francia területek, a Spanyol Királyság esetében a Kanári-szigetek, a Nagy-Britannia és Észak-Írország 

Egyesült Királysága esetében a Csatorna-szigetek, a Finn Köztársaság esetében az Aland-szigetek, a Görög Köztársaság esetében 

az Athosz-hegy, 

b) a Monacói Hercegség a Francia Köztársaság területéhez, Jungholz és Mittelberg (Kleines Walsertal) tartományok a 

Németországi Szövetségi Köztársaság területéhez, a Man sziget a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága 

területéhez, a San Marino Köztársaság az Olasz Köztársaság területéhez, a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága 

ciprusi felségterületei (Akrotiri és Dhekelia) a Ciprusi Köztársaság területéhez tartozónak tekintendő; 

19. felhasználói engedélyes: az állami adó- és vámhatóság által kiadott engedély birtokában 

a) egyéb ellenőrzött ásványolaj felhasználására, kiszerelésére, 

b) megfigyelt termék előállítására (ideértve a gyártási eljárás során melléktermékként keletkezést), felhasználására, kiszerelésére, 

c) teljesen denaturált alkohol felhasználására, kiszerelésére 

jogosult személy; 

20. harmadik ország: az Európai Unión kívül található állam és terület; 

21. hatósági zár: az állami adó- és vámhatóság által a raktárhelyiségen, tárolótartályon, mérőműszeren, egyéb berendezésen, 

tárgyon, szállítóeszközön, csomagon, mintán elhelyezett ólomzár, műanyag biztonsági plomba, pecsétzár, szalagzár, függőpecsét; 

22. háztartás: az egy lakásban életvitelszerűen együtt élő, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező 

természetes személyek közössége; 

23. importálás: jövedéki terméknek harmadik országból közvetlenül vagy másik tagállam(ok)on keresztül belföldre történő 

behozatala azzal, hogy ha a jövedéki termék vámfelfüggesztési eljárás keretében lép be belföldre, az importálás a vámfelfüggesztési 

eljárásnak a jövedéki termék vámjogi szabad forgalomba bocsátását eredményező lezárásával egyidejűleg valósul meg; 

24. importálás helye: az a hely, ahol a jövedéki termék a vámjogi szabad forgalomba bocsátásakor van; 

25. importáló: az a személy, aki először szerez jogot arra, hogy az importált termék felett saját nevében rendelkezzen, vagy ilyen 

személy hiányában az, aki az adófizetési kötelezettség keletkezésének időpontjában az importált jövedéki terméket birtokolja, 

függetlenül a birtokos tudattartalmától; 

26. jövedéki engedélyes kereskedő: a 67. § (1) bekezdése szerinti tevékenységet folytató személy; 

27. jövedéki kiskereskedelmi tevékenység: a 67. § (1) bekezdés a) pontja szerinti termékkel a kereskedelemről szóló törvény, 

valamint a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermék kiskereskedelmi tevékenységről szóló törvény szerint 

folytatott kiskereskedelmi tevékenység; 

28. jövedéki kiskereskedő: jövedéki kiskereskedelmi tevékenységet folytató személy; 

29. jövedéki termék: az energiatermék, a sör, a csendes és habzóbor, az egyéb csendes és habzó erjesztett ital, a köztes 

alkoholtermék, az alkoholtermék és a dohánygyártmány; 

30. jövedéki ügy: az e törvény, valamint a végrehajtási rendelet szerinti rendelkezésekkel – beleértve az engedélyezési, 

nyilvántartásba-vételi, bejelentési kötelezettséget is – kapcsolatos közigazgatási hatósági ügy, beleértve a hatósági ellenőrzést; 

31. kenőolaj: a 2710 19 81, 2710 19 83, 2710 19 87-2710 19 99, 2710 20 90, 3403 19 10-3403 19 80 KN-kód szerinti 

energiatermék; 



 

 

32. KN-kód: a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi 

rendelet 1. melléklete szerinti Kombinált Nómenklatúrában meghatározott, nyolc számjegyű áruazonosító szám; 

33. kötelező érvényű KN-kód besorolás: az állami adó- és vámhatóság által kiadott, az adófizetési kötelezettség meghatározásánál 

és az adómérték alkalmazásánál – a termék változatlan összetétele esetén – kötelező érvénnyel bíró KN-kód megállapítást és adójogi 

besorolást tartalmazó határozat; 

34. köztes fázis: a hulladékhasznosítási tevékenységhez kapcsolódóan és a biológiai ecetgyártásnál a nyersanyagtól zárt 

technológia részeként a késztermékig terjedő gyártási folyamat közbülső részfolyamata azzal, hogy a részfolyamat során keletkező 

gyártásközi termék közvetlenül beépül a végtermékbe vagy melléktermékbe, vagy azt az üzemen belül nem adóköteles célra 

felhasználják; 

35. közvetlen fogyasztásra szánt ital: 

a) a kereskedelemről szóló törvény szerinti vendéglátást vagy szálláshely-szolgáltatást folytató jövedéki kiskereskedő által a 

vendégek számára a szolgáltatás helyén történő elfogyasztásra szánt, adózott sörből, csendes és habzóborból, egyéb csendes és 

habzó erjesztett italból, köztes alkoholtermékből és alkoholtermékből előállított jövedéki termék, vagy 

b) magánszemély által adózott vagy az adófizetési kötelezettség alól mentesült sörből, csendes és habzóborból, egyéb csendes és 

habzó erjesztett italból, köztes alkoholtermékből és alkoholtermékből az előállító, családtagjai vagy vendégei fogyasztása céljából 

előállított jövedéki termék; 

36. légiutas-ellátási tevékenység: 

a nem magáncélú légiközlekedési tevékenységet végző, a nemzetközi légiforgalomban részt vevő légijárművek fedélzetéről, az 

utasok részére felszolgálásra vagy értékesítésre szánt jövedéki termékek utántöltési célú levétele, ideiglenes tárolása, és 15 napon 

belül nem magáncélú légiközlekedési tevékenységet végző, a nemzetközi légiforgalomban részt vevő légijármű fedélzetére történő 

felvitele, amennyiben a levételt, a tárolást és a felvitelt a gazdálkodó a végrehajtási rendeletben előírt módon igazolja; 

37. magánszemély: a jövedéki termékkel gazdasági tevékenységet nem folytató természetes személy; 

38. mentesített szervezet: az 53. § (1) bekezdés d) pont da)–dc) alpontja szerinti szervezet; 

39. nem magáncélú légiközlekedési tevékenység: a légiközlekedésről szóló törvény szerinti légiközlekedési tevékenység a 

légijármű sport-, valamint magáncélú alkalmazása és a vállalati célú légiközlekedés kivételével; 

40. nemzetközi szervezet tagja: a magyar állampolgárt vagy az állandó belföldi tartózkodásra jogosult személyt kivéve 

a) az a természetes személy, akit a nemzetközi szervezetet létrehozó vagy a nemzetközi szervezet székhelyegyezményéről szóló 

és jogszabályban kihirdetett nemzetközi szerződésben meghatározottak szerint az adók alóli mentesség személyében megilleti, 

feltéve, hogy az illetőt a fogadó állam arra jogosított hatósága ilyen minőségében elismeri, továbbá 

b) az a családtag, aki a nemzetközi szervezet tagjával igazoltan közös háztartásban él, feltéve, hogy az illetőt a fogadó állam arra 

jogosított hatósága ilyenként elismeri; 

41. nyilvántartásba vett felhasználó: a 38. § (1) bekezdés szerint nyilvántartásba vett személy; 

42.2 pénzügyi biztosíték: az Európai Unió tagállamában, illetve az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes 

államban székhellyel rendelkező hitelintézet által nyújtott bankgarancia, fedezetigazolás és a biztosítási szerződés alapján kiállított 

kötelezvény; 

43. szabadforgalomba bocsátás: 

a) jövedéki termék adófelfüggesztési eljárás alóli kikerülése, ideértve a szabálytalanság esetét is, 

b) adózatlan jövedéki termék adófelfüggesztési eljáráson kívüli birtoklása, a birtokos tudattartalmától függetlenül, 

c) jövedéki termék adófelfüggesztési eljáráson kívüli előállítása, ideértve a szabálytalanság esetét is, 

d) jövedéki termék importálása, ideértve a szabálytalanság esetét is, kivéve ha a jövedéki termék adófelfüggesztési eljárás alá 

kerül; 

44. szabálytalanság: ha 

a) az adófelfüggesztési eljárás keretében végzett szállítás nem az 53. § (3) bekezdése szerint fejeződik be, a teljesen megsemmisült 

vagy helyrehozhatatlanul károsodott jövedéki termék kivételével, 

b) az adófelfüggesztési eljárás keretében végzett szállítás során a fuvarszervezési okból megvalósuló szállítójármű-váltás az 54. 

§ (8) bekezdés rendelkezéseinek megsértésével történik, 

c) a szabadforgalomba bocsátott jövedéki termék tagállamok közötti kereskedelmi célú és csomagküldő kereskedelem keretében 

végzett szállítása során a szállítmány egésze vagy annak egy része nem érkezik meg a címzetthez, a teljesen megsemmisült vagy 

helyrehozhatatlanul károsodott jövedéki termék kivételével, 

d) az adófelfüggesztési eljárás keretében az adóraktárban tárolt jövedéki termék mennyiségében hiány mutatkozik, a teljesen 

megsemmisült vagy helyrehozhatatlanul károsodott jövedéki termék kivételével, 

e) az adózatlan jövedéki terméket adóraktáron kívül tárolják, 

f) a jövedéki terméket a 19. § megsértésével állítják elő, 

g) a jövedéki terméket harmadik országból a vámjogszabályok megsértésével hozzák be belföldre; 

45. teljesen megsemmisült vagy helyrehozhatatlanul károsodott jövedéki termék: 

a) a baleset vagy – a lopás esetét kivéve – elháríthatatlan ok miatt megsemmisült vagy jövedéki termékként használhatatlanná 

vált jövedéki termék, 

b) a termék tulajdonságaiból adódó, elismert mennyiségű hiány; 

46. uniós számítógépes rendszer: a jövedéki termékek szállításának és felügyeletének számítógépesítéséről szóló, 2003. július 16-

ai 1152/2003/EK európai parlamenti és tanácsi határozattal létrehozott, az Európai Bizottság és a tagállamok illetékes hatóságai 

által működtetett számítógépes rendszer; 
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47. üzemanyag: a benzin, az üzemanyag célú gázolaj, – a 0 adómérték alá tartozó és az egyéb motorikus célú termék kivételével 

– LPG, a biodízel, a bioüzemanyag, az üzemanyag célú földgáz és az E85; 

48. üzemi motorikusgáztöltő-állomás: a mérésügyi szerv által hitelesített kútoszloppal és a hatáskörrel rendelkező hatóság által 

engedélyezett tárolótartállyal ellátott, az LPG kizárólag nem közúti járművekben, üzemen belüli felhasználás céljából történő 

kiszolgálását végző felhasználói hely; 

49. üzemi motorikusgáztöltő-állomás üzemeltetője: az üzemi motorikusgáztöltő-állomás üzemeltetője, valamint az üzemi 

motorikusgáztöltő-állomás üzemeltetőjével egy telephelyen működő, annak e termék tárolására szolgáló tartályát szerződés alapján 

használó személy; 

50. üzemszünet: olyan, 

a) az uniós számítógépes rendszer vagy az állami adó- és vámhatóság számítógépes rendszerének üzemszerű működésében 

bekövetkezett, 

b) az állami adó- és vámhatóság által biztosított információs rendszer üzemszerű működésében bekövetkezett, a közigazgatási 

hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény szerinti, vagy 

c) az uniós számítógépes rendszer használójának számítógépes rendszerében bekövetkezett 

üzemzavar, amely meggátolja az uniós számítógépes rendszer használatát; 

51. vagyoni hátrány: az e törvényben és a végrehajtási rendeletben foglalt kötelezettség megszegésével az állami költségvetésnek 

okozott adóbevétel-kiesés és a jogosulatlan adó-visszaigénylés; 

52. vámfelfüggesztési eljárás: az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 2013. október 9-i 952/2013/EU európai parlamenti és 

tanácsi rendelet 226. cikke szerinti külső árutovábbítás, VII. cím 3. fejezete szerinti tárolás, 250–253. cikke szerinti ideiglenes 

behozatal és 256–258. cikke szerinti aktív feldolgozás bármelyike; 

53. zárjegy: a zárjegyköteles jövedéki termék legkisebb fogyasztói csomagolási egységére felhelyezett bélyeg; 

54. zárjegyhiány: azon zárjegyek mennyisége, amellyel a zárjegyet átvevő személy nem tud elszámolni; 

55. zárjegyköteles jövedéki termék: a 74. § (1) bekezdés szerinti termék. 

(2) E törvény alkalmazásában az energiatermékek adóztatására vonatkozóan 

1. ásványtani folyamat: az Európai Közösségben a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozásáról szóló 1990. október 9-i 

3037/90/EGK tanácsi rendelet DI. szakágazat 26 egyéb nemfém ásványi termék gyártása kód alá besorolt folyamat; 

2. benzin: 2710 12 31-2710 12 49 KN-kód szerinti termék; 

3. biodízel: növényi olajból vagy állati olajból átészterezéssel előállított, 3826 00 10 és 3826 00 90 KN-kód szerinti termék; 

4. bioetanol: az igazoltan kizárólag mezőgazdasági eredetű, 2207 10 00 KN-kód szerinti, legalább 99 térfogatszázalék 

alkoholtartalmú víztelenített alkoholtermékből denaturálással előállított, 2207 20 00 KN-kód szerinti alkoholtermék; 

5. E85: a 2207 20 00 KN-kód szerinti, üzemanyagcélra előállított, legalább 70%, legfeljebb 85% olyan bioetanolt tartalmazó 

termék, amelyet kizárólag az Európai Unióban termelt, mezőgazdasági eredetű alapanyagból gyártottak és amely fenntarthatósági 

bizonyítvány alapján fenntartható módon előállítottnak minősül; 

6. egyéb ellenőrzött ásványolaj: a 2707 10 00-2707 30 00, a 2707 50 00, a 2710 12 11-2710 12 25, a 2710 12 70-2710 19 15, a 

2710 19 25, a 2710 19 29-2710 19 35, a 2710 19 51, a 2710 19 55, a 2901 10 00, a 2902 20 00-2902 44 00 KN-kód szerinti, valamint 

a 2710 19 43-2710 19 48 és a 2710 20 11-2710 20 19 KN-kód szerinti, nem üzemanyagként vagy tüzelő-, fűtőanyagként értékesített, 

beszerzett vagy importált ellenőrzött energiatermék; 

7.3 ellenőrzött energiatermék: 

a) a 2707 10 00-2707 30 00, a 2707 50 00, a 2711 12 11-2711 19 00, a 2901 10 00, a 2902 20 00-2902 44 00, a 3811 11 10-3811 

19 00 és a 3811 90 00 KN-kód szerinti termék, 

b) – az ezen alpontban felsorolt, etil-alkoholt tartalmazó termékek kivételével – a 2710 12 21, 2710 12 25 és 2710 19 29 KN-kód 

szerinti ömlesztetten szállított termék, valamint a 2710 12 11, 2710 12 15, 2710 12 31-2710 19 25, 2710 19 31-2710 19 68 és a 

2710 20 11-2710 20 39 KN-kód szerinti termék, 

c) a 1507 10 10-1518 00 99, a 2710 12 11-2710 12 90 KN-kód szerinti, etil-alkoholt tartozó termék, a 3824 84 00-3824 88 00, 

3824 91 00, 3824 99 86-3824 99 96, a 3826 00 10, a 3826 00 90, és a – szintetikus eredetű termék kivételével – 2905 11 00 KN-

kód szerinti, üzemanyagként vagy tüzelő-, fűtőanyagként kínált, értékesített vagy felhasznált termék, 

d) a 2207 20 00 KN-kód szerinti, részlegesen vagy teljesen denaturált, üzemanyagként vagy tüzelő-, fűtőanyagként kínált, 

értékesített vagy felhasznált termék; 

8. energiafelhasználó: földgázt, villamos energiát vagy szenet saját felhasználás céljára vagy villamos energiát a villamos 

energiáról szóló törvény szerint megengedett továbbadás, földgázt a földgázellátásról szóló törvény szerinti telephelyi szolgáltatás 

céljára beszerző személy; 

9. energiakereskedő: földgáz, villamos energia vagy szén rendszeres és üzletszerű, nem saját felhasználási célra történő vásárlását 

és értékesítését végző személy, aki a földgáz esetében a földgázellátásról szóló törvény szerinti földgáz-kereskedelmi engedéllyel, 

a villamos energia esetében a villamos energiáról szóló törvény szerinti villamosenergia-kereskedelmi engedéllyel rendelkezik; 

10. energiatermelő: az a személy, aki 

a) villamos energiát a villamos energiáról szóló törvényben meghatározott engedéllyel vagy engedélykötelezettség nélkül előállít, 

b) a földgázellátásról szóló törvény szerinti engedély birtokában földgázbányászati tevékenységet végez, 

c) a bányászatról szóló törvény szerinti engedély vagy koncessziós szerződés alapján szénbányászati tevékenységet végez, 

valamint aki a szén feldolgozását, így különösen felaprózását, osztályozását, brikettálását, kokszolását gazdasági tevékenység 

keretében végzi; 

11. energiatermék: 
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a) a 2701 11 00-2702 20 00, – az etil-alkoholt tartalmazó 2710 12 11-2710 12 90 KN-kód szerinti termék és a 2713 11 00-2713 

90 90 KN-kód szerinti petrolkoksz, a tőzeg vagy egyéb szilárd szénhidrogén kivételével – a 2704 00 10-2716 00 00, a 2901 10 00-

2902 90 00, a 3403 11 00-3403 99 00, a 3811 11 10-3811 90 00, a 3814 00 90, a 3817 00 50, és a 3817 00 80 KN-kód szerinti 

termék, 

b)4 a 1507 10 10-1518 00 99, az etil-alkoholt tartalmazó 2710 12 11-2710 12 90 KN-kód szerinti termék, a 3824 84 00-3824 88 

00, 3824 91 00, 3824 99 86-3824 99 96, a 3826 00 10, a 3826 00 90, és a – szintetikus eredetű termék kivételével – 2905 11 00 KN-

kód szerinti, üzemanyagként vagy tüzelő-, fűtőanyagként kínált, értékesített vagy felhasznált termék, 

c) a 2207 20 00 KN-kód szerinti, részlegesen vagy teljesen denaturált, üzemanyagként vagy tüzelő-, fűtőanyagként kínált, 

értékesített vagy felhasznált termék, 

d)5 bármely olyan, az a)–c) pontban foglaltaktól eltérő 

da) termék, amelyet üzemanyagként vagy üzemanyagok adalékaként, hígítóanyagaként, 

db) szénhidrogén, amelyet tüzelő-, fűtőanyagként 

történő felhasználásra állítanak elő vagy ilyenként kínálnak, értékesítenek vagy használnak fel; 

12. ETBE: a 2909 19 10 KN-kód szerinti etil-tercier-butil-éter; 

13. fenntarthatósági bizonyítvány: a bioüzemanyagok fenntartható előállításának szabályairól szóló jogszabályban foglaltak 

szerint kiállított, a bioüzemanyag fenntartható módon történt előállítását igazoló okmány; 

14. földgáz: a 2711 11 00 és a 2711 21 00 KN-kód szerinti termék; 

15. földgázfelhasználó: a földgázellátásról szóló törvényben meghatározott felhasználó; 

16. földgáz felhasználási hely: a földgázellátásról szóló törvényben meghatározott felhasználási hely; 

17. fűtőolaj: a 2710 19 62-2710 19 68 és a 2710 20 31-2710 20 39 KN-kód szerinti termék; 

18. gázolaj: a 2710 19 43-2710 19 48 és a 2710 20 11-2710 20 19 KN-kód szerinti termék; 

19. hálózati engedélyes: a villamos energiáról szóló törvény szerinti hálózati engedélyes és a földgázellátásról szóló törvény 

szerinti földgázelosztó és szállítási rendszerüzemeltető; 

20. jelölt gázolaj: a gázolaj és a kerozin közös adóügyi jelölőanyagának létrehozásáról szóló, 2011. szeptember 16-i 2011/544/EU 

bizottsági végrehajtási határozata szerinti jelölőanyaggal megjelölt gázolaj; 

21. kereskedelmi gázolaj: gázolaj, amelyet 

a) ellenszolgáltatás fejében vagy saját költségre kizárólag közúti árufuvarozásra szolgáló, legalább 7,5 tonna megengedett 

legnagyobb össztömegű gépjárművel vagy nyerges járműszerelvénnyel (nyerges vontatóval) végzett közúti árufuvarozáshoz, vagy 

b) akár menetrendszerű, akár nem menetrendszerű forgalomban, a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló miniszteri 

rendeletben meghatározott M2 vagy M3 kategóriába tartozó gépjárművel végzett személyszállításhoz 

használnak fel; 

22. kémiai redukció: olyan elektronfelvétellel járó folyamat, amelynek eredményeként a redukáló anyag oxidációs száma 

csökken, azaz csökken a pozitív, nő a negatív töltések száma; 

23. kiegészítő üzemanyagtartály: a konténerbe szilárdan beépített olyan tartály, amely a hűtőberendezések vagy a speciális 

konténerek egyéb berendezéseinek szállítás közbeni működéséhez az üzemanyag közvetlen felhasználását biztosítja; 

24. kohászati folyamat: nyersvasgyártás, acélgyártás, alumíniumgyártás, színesfémgyártás, vas-, acél-, alumínium- és 

színesfémöntés, érczsugorítás, zsugorítmánygyártás, meleghengerlés, hideghengerlés, lemezfeldolgozás, melegsajtolás, kovácsolás, 

bevonatolás, kokszgáztisztítás; 

25. lakossági energiafogyasztó: a földgázellátásról szóló törvény szerinti és a villamos energiáról szóló törvény szerinti lakossági 

fogyasztó, valamint az a felhasználó, aki szenet saját háztartása fogyasztásának céljára vásárol és az így vásárolt szénnel nem folytat 

gazdasági tevékenységet, valamint a szén vásárlásakor erről az energiakereskedőnek írásban nyilatkozik; 

26. LPG: a 2711 12 11–2711 19 00 KN-kód szerinti cseppfolyósított szénhidrogén; 

27. megfigyelt termék: az 5 liternél vagy 5 kilogrammnál nagyobb kiszerelésű 

a) 2709 00 10 KN-kód szerinti termék, kivéve a stabilizálatlan (50 °C-on 0,7 barnál nagyobb gőznyomású) gazolint, 

b) 2710 19 71, 2710 19 75, 2710 20 90, 3811 21 00 és 3811 29 00 KN-kód szerinti termék, 

c) 3814 00 90 KN-kód szerinti termék, ha legalább 95 térfogatszázalékban kőolajból és bitumenes ásványokból nyert olajat 

tartalmaz, 

d) 3814 00 90 KN-kód szerinti termék, ha legalább 85 térfogatszázalékban etil-alkoholt tartalmaz; 

28. mezőgazdasági termelő: a mezőgazdasági, agrár-, vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb 

intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló törvény szerint nyilvántartásba vett személy; 

29. minősített földgázellátási üzemzavar: a földgázellátásról szóló törvényben meghatározott 

a) földgázellátási zavarnak az energiapolitikáért felelős miniszter által rendeletben megállapított esete, amelynek következtében 

a földgázfelhasználók jelentős részének földgázzal történő ellátása csak az egy telephelyen 500 m3/óra vagy azt meghaladó lekötött 

teljesítményű földgázfelhasználók földgázvételezésének csökkentésével vagy megszüntetésével biztosítható, vagy amely a 

földgázfelhasználók jelentős részének földgázzal történő ellátását közvetett módon veszélyezteti, 

b) földgázellátási válsághelyzet; 

30. motorfejlesztés: a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal 

összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 2014. június 17-ei 651/2014/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: csoportmentességi 

rendelet) 2. cikk 86. pontja szerinti kísérleti fejlesztés során a környezetet jobban kímélő motorok technológiai fejlesztése érdekében 

helyhez kötött, próbapadon tesztelt motorokban üzemanyag felhasználása; 
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31. ömlesztett szállítás: energiatermék szállítása közúti tankautóban, vasúti tartálykocsiban, tartályhajóban, tankkonténerben vagy 

210 liternél nagyobb űrtartalmú kiszerelésben; 

32. petróleum: a 2710 19 21 KN-kód szerinti termék; 

33. repülőgép-üzemanyag: a 2710 12 31 KN-kód szerinti repülőbenzin és a 2710 19 21 KN-kód szerinti üzemanyag petróleum; 

34. speciális konténer: minden olyan tartály megfelelő berendezésekkel ellátva, amelyek speciálisan a hűtő-, oxigénellátó, 

hőszigetelő rendszerekhez vagy más rendszerekhez szükségesek; 

35. szervezett energiapiac: speciális árutőzsde, ahol a földgáz, a villamos energia és a szén kereskedelme szabványosított ügyletek 

formájában működik; 

36. szén: a 2701 11 00-2702 20 00 és a 2704 00 10-2704 00 90 KN-kód szerinti termék; 

37. távhőtermelő létesítmény: a távhőszolgáltatásról szóló törvény szerinti létesítmény; 

38. terméktávvezeték adóraktár: energiatermék adófelfüggesztési eljárás keretében végzett szállítására létesített összefüggő 

csővezetékrendszer 

a) az energiaterméket adófelfüggesztési eljárás keretében feladó adóraktárban lévő utolsó hiteles mérési ponttól az 

energiaterméket átvevő adóraktárban lévő első hiteles mérési pontig, 

b) az energiaterméket adófelfüggesztési eljárás keretében feladó adóraktárban lévő utolsó hiteles mérési ponttól az 

energiaterméket átvevő jövedéki engedélyes kereskedő telephelyén lévő első hiteles mérési pontig, 

c) a Magyarország államhatárán belépő csővezeték első belföldön lévő hiteles mérési pontjától az energiaterméket átvevő 

adóraktárban vagy a jövedéki engedélyes kereskedő telephelyén lévő első hiteles mérési pontig, 

d) az energiaterméket adófelfüggesztési eljárás keretében feladó adóraktárban lévő utolsó hiteles mérési ponttól a Magyarország 

államhatárát elhagyó csővezeték utolsó belföldön lévő hiteles mérési pontjáig; 

39. tiszta növényi olaj: a 1507 10 10-1518 00 99 KN-kód szerinti növényi olaj, amennyiben üzemanyagkénti vagy tüzelő-, 

fűtőanyagkénti felhasználásra állítják elő; 

40. üzemanyagtartály: a jármű gyártója által a járműbe szilárdan beépített olyan tartály, amely az üzemanyagnak közvetlenül a 

gépjármű motorjában való felhasználását teszi lehetővé a jármű haladásához, valamint a jármű hűtő- és klímaberendezésének 

működését biztosítja; továbbá az a szilárdan beépített gáztartály, amely közvetlenül a gázzal való üzemelést teszi lehetővé; valamint 

az egyéb berendezések tartályai, amelyekkel adott esetben a gépjárművet felszerelik; 

41. villamos energia: a 2716 00 00 KN-kód szerinti termék. 

(3) E törvény alkalmazásában a sör, a csendes és habzóbor, az egyéb csendes és habzó erjesztett ital, a köztes alkoholtermék és 

az alkoholtermék adóztatására vonatkozóan 

1. alkoholtermék: 

a) a 2204 10 11-2206 00 89 KN-kód szerinti olyan termék, amelynek tényleges alkoholtartalma meghaladja a 22 

térfogatszázalékot, 

b) a 2207 10 00-2208 90 99 KN-kód szerinti olyan termék, amelynek tényleges alkoholtartalma meghaladja az 1,2 

térfogatszázalékot, 

c) a 2207 10 00-2208 90 99 KN-kód szerinti terméket oldott vagy oldatlan állapotban tartalmazó olyan termék, amely nem tartozik 

az a) és b) pontban meghatározott KN-kódok alá és tényleges alkoholtartalma meghaladja az 1,2 térfogatszázalékot; 

2. aroma: az élelmiszerekben és azok felületén használható aromákról és egyes, aroma tulajdonságokkal rendelkező élelmiszer-

összetevőkről, valamint az 1601/91/EGK tanácsi rendelet, a 2232/96/EK és a 110/2008/EK rendelet, valamint a 2000/13/EK 

irányelv módosításáról szóló, 2008. december 16-i 1334/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben ekként meghatározott 

anyag; 

3. bérfőzető: az a 18. életévét betöltött gyümölcstermesztő személy, aki a tulajdonában álló gyümölcsből (gyümölcsből származó 

alapanyagból) állíttat elő bérfőzött párlatot; 

4. bérfőzött párlat: adóraktárban a bérfőzető alapanyagából a bérfőzető részére előállított párlat; 

5. borászati melléktermék: a szőlőfeldolgozás és a borkészítés során keletkező melléktermék; 

6. borkísérő okmány: az agrárpolitikáért felelős miniszter rendeletében megállapított tartalmú, formanyomtatványként vagy 

számítógéppel előállított bizonylat; 

7. borpiaci év: augusztus 1-jétől július 31-ig terjedő időszak; 

8.6 csendes bor: – a habzóbor és az egyéb habzó erjesztett ital kivételével – a 2204 10 11-2205 90 90 KN-kód szerinti olyan 

termék, amelynek 

a) tényleges alkoholtartalma 1,2 térfogatszázaléknál több, de legfeljebb 15 térfogatszázalék, feltéve, hogy a végtermékben 

található alkohol teljes mértékben erjedésből származik, 

b) tényleges alkoholtartalma 15 térfogatszázaléknál több, de legfeljebb 18 térfogatszázalék, feltéve, hogy mindennemű 

alkoholtartalom-növelés nélkül állították elő, és a végtermékben található alkohol teljes mértékben erjedésből származik; 

9. denaturálás: az etil-alkoholt tartalmazó termék emberi fogyasztásra való alkalmatlanná tétele 

a) véglegesen, a jövedéki adó alóli mentesség alkalmazásában az alkohol teljes denaturálására vonatkozó eljárások kölcsönös 

elismeréséről szóló, 1993. november 22-i 3199/93/EK bizottsági rendeletben (a továbbiakban: 3199/93/EK bizottsági rendelet) 

meghatározott eljárással (a továbbiakban: teljes denaturálás), 

b) a végrehajtási rendeletben meghatározott más módon (a továbbiakban: részleges denaturálás); 

10. egyéb csendes erjesztett ital: 

a) – a csendes és habzóbor, valamint az egyéb habzó erjesztett ital kivételével – a 2204 21 06-2205 90 90 KN-kód szerinti olyan 

termék, amelynek tényleges alkoholtartalma 1,2 térfogatszázaléknál több, de legfeljebb 10 térfogatszázalék, 
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b) – a sör és az egyéb habzó erjesztett ital kivételével – a 2206 00 10-2206 00 89 KN-kód szerinti olyan termék, amelynek 

tényleges alkoholtartalma 1,2 térfogatszázaléknál több, de legfeljebb 10 térfogatszázalék, vagy tényleges alkoholtartalma 10 

térfogatszázaléknál több, de legfeljebb 15 térfogatszázalék, feltéve, hogy utóbbi esetben a végtermékben található alkohol teljes 

mértékben erjedésből származik; 

11.7 egyéb habzó erjesztett ital: – a habzóbor kivételével – a 2204 10 11-2204 21 09, 2204 22 10, 2204 29 10, 2205 10 10-2205 

90 90, 2206 00 31-2206 00 39 KN-kód szerinti olyan termék, amely dróttal, szalaggal vagy más módon rögzített, gomba formájú 

dugóval lezárt palackban van, vagy benne a 20 °C-on oldott állapotban jelen lévő szén-dioxid által előidézett túlnyomás 3 bar vagy 

annál nagyobb, és tényleges alkoholtartalma 1,2 térfogatszázaléknál több, de legfeljebb 13 térfogatszázalék, vagy tényleges 

alkoholtartalma 13 térfogatszázaléknál több, de legfeljebb 15 térfogatszázalék, feltéve, hogy utóbbi esetben a végtermékben 

található alkohol teljes mértékben erjedésből származik; 

12. gyümölcstermesztő személy: az a természetes személy, aki gyümölcstermő területtel rendelkezik; 

13.8 habzóbor: a 2204 10 11-2204 21 09, 2204 22 10, 2204 29 10, 2205 10 10-2205 90 90 KN-kód szerinti olyan termék, amely 

dróttal, szalaggal vagy más módon rögzített, gomba formájú dugóval lezárt palackban van, vagy benne a 20 °C-on oldott állapotban 

jelen lévő szén-dioxid által előidézett túlnyomás 3 bar vagy annál nagyobb, és tényleges alkoholtartalma 1,2 térfogatszázaléknál 

több, de legfeljebb 15 térfogatszázalék, feltéve, hogy a végtermékben található alkohol teljes mértékben erjedésből származik; 

14. intermedier: a nyersanyagtól a vegyipari és gyógyszeripari késztermékig terjedő gyártási folyamat egyes fázisaiban előálló 

gyártásközi vegyi termék; 

15. ISZBIR: az agrárpolitikáért felelős miniszter rendeletében meghatározott, a szőlő-bor ágazati nyilvántartással, 

adatszolgáltatással, ellenőrzéssel kapcsolatos uniós és tagállami kötelezettségek teljesítését támogató informatikai rendszer; 

16. kisüzemi bortermelő: az a borászatiüzem-engedéllyel rendelkező, más borászati üzemtől jogilag és gazdaságilag független 

személy, aki megfelel az alábbi követelményeknek, továbbá az a más borászati üzemtől jogilag és gazdaságilag nem független, 

borászati üzem engedéllyel rendelkező személy, aki a jogi és gazdasági kapcsolatban lévő másik borászati üzemmel együttesen 

teljesíti a következő követelményeket: 

a) az utolsó három borpiaci év átlagában kevesebb mint évi 1000 hl csendes bort állít elő, 

b) szőlőt, valamint sűrített szőlőmust és finomított szőlőmustsűrítmény kivételével a mezőgazdasági termékpiacok közös 

szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül 

helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet VII. melléklet II. részében felsorolt 

terméket másik tagállamból vagy harmadik országból nem szerez be, és 

c) csendes bort – a bérpalackozásra átadott saját előállítású csendes bor visszaszállítását kivéve – nem szerez be, és csendes boron 

kívül, valamint a saját előállítású csendes borból évente legfeljebb 10 000 liter palackos erjesztésű habzóbor előállításán, tárolásán 

kívül, ha utóbbi termékből a kisüzemi bortermelő készlete nem haladja meg a 10 000 litert, más jövedéki terméket nem állít elő, 

nem tárol és nem hoz forgalomba; 

17.9 kisüzemi sörfőzde: évente legfeljebb 200 ezer hektoliter sört előállító, más sörgyártó üzemtől jogilag és gazdaságilag 

független, más sörgyártó üzemtől elkülönült telephelyet használó, nem licencia alapján működő adóraktár; 

18. köztes alkoholtermék: – a sör, a csendes és habzóbor, valamint az egyéb csendes és habzó erjesztett ital kivételével – a 2204 

10 11-2206 00 89 KN-kód szerinti olyan termék, amelynek tényleges alkoholtartalma 1,2 térfogatszázaléknál több, de legfeljebb 22 

térfogatszázalék; 

18a.10 lé nélküli alkoholos gyümölcs: csokoládégyártáshoz történő felhasználás céljából előállított, alkoholtermékben áztatott 

olyan gyümölcs, amelyről az áztatást követően az alkoholterméket lecsepegtetik vagy amelyet szikkasztanak; 

19. magánfőzés: a párlatnak a magánfőző, több tulajdonostárs magánfőző esetén valamely tulajdonostárs lakóhelyén vagy 

gyümölcsöse helyén használható, legfeljebb 100 liter űrtartalmú, párlat-előállítás céljára kialakított desztillálóberendezésen a 

magánfőző által végzett előállítása; 

20. magánfőző: az a 18. életévét betöltött gyümölcstermesztő személy, aki tulajdonában álló gyümölccsel, gyümölcsből származó 

alapanyaggal és párlat készítésére alkalmas, tulajdonában álló desztillálóberendezéssel rendelkezik; 

21. párlat: a – nyers párlat kivételével – 2208 20 29, 2208 20 89, 2208 90 33, 2208 90 38, 2208 90 48, – a calvados kivételével – 

2208 90 71 KN-kód szerinti termék, továbbá a 2208 90 56 és 2208 90 77 KN-kód szerinti termékek közül a seprőpárlat; 

22. sör: a 2203 00 01-2203 00 10 KN-kód szerinti termék, továbbá a 2206 00 31-2206 00 89 KN-kód szerinti termékek közül a 

2203 00 01-2203 00 10 KN-kód szerinti és az alkoholmentes italok elegye, feltéve, hogy a termék tényleges alkoholtartalma mindkét 

esetben meghaladja a 0,5 térfogatszázalékot; 

23. szőlőtermelő: az a személy, aki bármilyen jogcímen használatában lévő szőlőültetvényt művel; 

24. tényleges alkoholtartalom: a termékben jelen lévő etil-alkohol térfogatának aránya a termék teljes térfogatához viszonyítva 

20 °C hőmérsékleten; 

25. termelői borkimérés: az egyszerűsített adóraktár engedélyese vagy a kisüzemi bortermelő saját termelésű csendes borának az 

előállítás helyén vagy az előállító használatában lévő, kereskedelmi törvény szerinti üzletben elvitelre vagy borkóstolás céljából 

helyben fogyasztásra történő, nem a kereskedelmi törvény szerinti vendéglátás tevékenységnek minősülő értékesítése; 

26. tiszta szesz: 100 térfogatszázalékos etil-alkohol; 

27. tudományos és oktatási cél: az alkoholtermékek kutatásához kapcsolódó tudományos cél és köznevelési vagy felsőoktatási 

intézmény által vagy megbízásából ellátott oktatási cél. 

(4) E törvény alkalmazásában a dohánygyártmányok adóztatására vonatkozóan 

1. cigaretta: 

a) a dohányrúd, amely meglévő állapotában dohányzásra alkalmas és nem minősül szivarnak vagy szivarkának, 

b) a dohányrúd, amelyet egyszerű, nem ipari eljárással cigarettapapír-hüvelybe töltenek, vagy cigarettapapír-lappal körbevesznek, 
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c) az olyan termék, amely teljesen vagy részben dohánytól eltérő anyagot tartalmaz, de egyébként megfelel az a)–b) pontban 

meghatározott kritériumoknak; 

2.11 dohánygyártmány: a cigaretta, a szivar, szivarka, a finomra vágott fogyasztási dohány, az egyéb fogyasztási dohány, a 

töltőfolyadék és az új dohánytermék-kategóriák, kivéve a kizárólag gyógyászati célra használt, gyógyhatású anyagot tartalmazó 

terméket, amely nem tartalmaz dohányt és a külön jogszabályban meghatározott hatóság által kiadott hatályos forgalomba hozatali 

engedéllyel rendelkezik; 

3. dohánynövény: a 0602 90 50 KN-kód szerinti növény; 

4. dohánytörmelék: a dohány feldolgozása és a dohánytermékek előállítása során keletkező dohánylevél-maradvány és 

melléktermék; 

5. egyéb fogyasztási dohány: 

a) a finomra vágott fogyasztási dohányon kívüli, 

további ipari feldolgozás nélkül dohányzásra alkalmas kész dohányvágat, 

b) az olyan termék, amely teljesen vagy részben dohánytól eltérő anyagot tartalmaz, de egyébként megfelel az a) pontban 

meghatározott kritériumoknak; 

6.12 elektronikus cigaretta: a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes 

szabályairól szóló törvény szerinti elektronikus cigaretta és utántöltő flakon; 

7. fermentált dohány: az a dohány, amelyben a megfelelő eljárások mellett olyan változások játszódtak le, amelyek következtében 

a dohány élvezeti célra alkalmassá vált; 

8. finomra vágott fogyasztási dohány: 

a) olyan, további ipari feldolgozás nélkül dohányzásra alkalmas kész dohányvágat, amelyben a dohányrészecskék tömegének 

több mint 25 százaléka kisebb, mint 1,5 milliméter szélességűre vágott, 

b) az olyan termék, amely teljesen vagy részben dohánytól eltérő anyagot tartalmaz, de egyébként megfelel az a) pontban 

meghatározott kritériumoknak; 

9. fogyasztási dohány: az egyéb fogyasztási dohány és a finomra vágott fogyasztási dohány; 

10. kész dohányvágat: olyan dohánygyártmány, amely pipadohány esetében pipában történő elszívásra, cigarettadohány esetében 

kézi töltésű cigaretta elkészítésére szolgál, beleértve a dohányzásra alkalmas, ilyenkénti értékesítésre felkínált dohánytörmeléket is; 

11. szárított dohány: a tőről leszakított nyersdohány, a 2401 10 35-2401 20 95 KN-kód szerinti feldolgozatlan dohány, továbbá a 

2401 30 00 KN-kód szerinti dohányhulladék; 

12. szivar, szivarka: 

a) a természetes dohánylevelekből álló külső borítékkal rendelkező dohányrúd, 

b) a kocsányozott dohánykeverékből készült szivarbélből, valamint a szivar szokásos színével megegyező színű, regenerált 

dohánylevélből készült, és a terméket – adott esetben a füstszűrőt is beleértve, a szopókával ellátott szivaroknál azonban a szopóka 

kivételével – teljesen körülölelő, külső borítékból álló dohányrúd, amelynek tömege – füstszűrő vagy szopóka nélkül – legalább 2,3 

gramm és legfeljebb 10 gramm, valamint amely hosszának legalább egyharmadánál mért kerülete eléri a 34 millimétert, 

c) az olyan termék, amely teljesen vagy részben dohánytól eltérő anyagot tartalmaz, de egyébként megfelel az a) és b) pontban 

meghatározott kritériumoknak; 

13.13 töltőfolyadék: olyan nikotintartalmú folyadék, amelyet az elektronikus cigarettába a gyártási folyamat során töltenek be, 

ideértve az elektronikus cigaretta utántöltésére szolgáló folyadékot is; 

14.14 új dohánytermék-kategóriák: e törvény szerint cigarettának, szivarnak, szivarkának, fogyasztási dohánynak vagy 

töltőfolyadéknak nem minősülő, a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes 

szabályairól szóló törvényben ekként meghatározott dohánytermék. 

3. Általános rendelkezések 

4. § (1) Az adóból származó bevétel az államháztartás központi alrendszerét illeti. 

(2) Az adóbevételek biztosítása érdekében a jövedéki termékek adó megfizetése nélküli előállításából, tárolásából, szállításából 

és a halasztott adófizetésből adódó adókockázatra jövedéki biztosítékot kell nyújtani. 

(3) Adómentesség, adókedvezmény annyiban alkalmazható, érvényesíthető, ha az annak alapjául szolgáló jogügylet, más hasonló 

cselekmény tartalma megvalósítja a szabály, az adóelőny célját. Az alkalmazhatóságot, illetve az érvényesíthetőséget annak kell 

bizonyítania, akinek az érdekében áll. 

(4) E törvényt az európai uniós jogi aktusokkal összhangban kell értelmezni. 

(5) A jövedéki ügyeket – ha e törvény eltérően nem rendelkezik – elektronikusan kell intézni. 

4. Hatáskör 

5. § (1) Jövedéki ügyben – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – az állami adó- és vámhatóság jár el. 

(2) A magánfőző desztillálóberendezésének bejelentésével kapcsolatban a lakóhely szerinti, a magánfőzés szabályai betartásának 

ellenőrzésével kapcsolatban – ide nem értve az előállított termék jogszabálysértő értékesítését – pedig az ellenőrzött tevékenység 

végzésének helye szerinti önkormányzati adóhatóság jár el. A fővárosban a kerületi önkormányzati adóhatóság jár el. 

(3) Ha más hatóság a tevékenysége során a jövedéki termékkel összefüggő jogsértő magatartás gyanúját állapítja meg, a 

bizonyítékokat rögzíti, a jövedéki terméket a rá vonatkozó szabályok szerint lefoglalja, és ezt követően az ügyet az állami adó- és 

vámhatóságnak átadja. 
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II. FEJEZET 

ADÓKÖTELEZETTSÉG, ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG, ADÓMENTESSÉG, ADÓ-VISSZAIGÉNYLÉS 

5. Adókötelezettség keletkezése 

6. § Adókötelezettség keletkezik, ha 

a) a jövedéki terméket belföldön előállítják, 

b) a jövedéki terméket importálják, 

c) másik tagállamban szabadforgalomba bocsátott jövedéki terméket a 62. § szerinti kereskedelmi céllal vagy csomagküldő 

kereskedelem keretében belföldre szállítják, vagy 

d) másik tagállamban szabadforgalomba bocsátott jövedéki termék kereskedelmi célú vagy csomagküldő kereskedelem keretében 

végzett szállítása során a 3. § (1) bekezdés 44. pont c) alpontja szerinti szabálytalanságot belföldön követik el. 

6. Adófizetési kötelezettség keletkezése 

7. § (1) Adófizetési kötelezettség keletkezik 

a) a jövedéki termék szabadforgalomba bocsátásával, a szabadforgalomba bocsátás időpontjában, 

b) másik tagállamban szabadforgalomba bocsátott jövedéki terméknek a 62. § szerinti kereskedelmi céllal belföldre szállításával, 

c) jövedéki termék csomagküldő kereskedelem keretében belföldre szállításával, 

d) másik tagállamban szabadforgalomba bocsátott jövedéki termék kereskedelmi célú vagy csomagküldő kereskedelem keretében 

végzett szállítása során a 3. § (1) bekezdés 44. pont c) alpontja szerinti szabálytalanság belföldön történő elkövetésével, 

e) bármilyen energiatermék üzemanyagkénti, üzemanyagok adalékakénti, hígítóanyagakénti vagy fűtőanyagkénti kínálásával, 

értékesítésével vagy felhasználásával, ha korábban nem keletkezett adófizetési kötelezettség az adott felhasználásra megállapított 

adómértékkel, 

f) ha az adóraktár engedélyese az 5 liternél vagy 5 kilogrammnál nagyobb kiszerelésű egyéb ellenőrzött ásványolajat vagy 

megfigyelt terméket nem másik adóraktár engedélyesének, felhasználói engedélyesnek, nyilvántartásba vett felhasználónak, másik 

tagállamba vagy harmadik országba értékesíti, 

g) ha a bejegyzett kereskedő az 5 liternél vagy 5 kilogrammnál nagyobb kiszerelésű egyéb ellenőrzött ásványolajat nem 

felhasználói engedélyesnek vagy nyilvántartásba vett felhasználónak értékesíti, vagy másik tagállamból saját felhasználás céljára 

felhasználói engedély nélkül hoz be, 

h)15 ha az importáló az 5 liternél vagy 5 kilogrammnál nagyobb kiszerelésű egyéb ellenőrzött ásványolajat vagy megfigyelt 

terméket nem felhasználói engedélyesnek vagy nyilvántartásba vett felhasználónak értékesíti, vagy harmadik országból saját 

felhasználás céljára felhasználói engedély nélkül hoz be, 

i) ha a felhasználói engedélyes az 5 liternél vagy 5 kilogrammnál nagyobb kiszerelésű egyéb ellenőrzött ásványolajat nem másik 

tagállamba vagy harmadik országba értékesíti, valamint a megfigyelt terméket nem felhasználói engedélyesnek, nyilvántartásba vett 

felhasználónak, másik tagállamba vagy harmadik országba értékesíti, 

j) a felhasználói engedélyesnél, valamint egyéb ellenőrzött ásványolaj és megfigyelt termék vonatkozásában az adóraktár 

engedélyesnél a készletfelvétellel megállapított tényleges készlet és a nyilvántartás szerinti készlet különbözete szerinti hiányra, 

illetve 

k)16 a jövedéki engedélyes kereskedőnél az üzemanyag készletfelvétellel megállapított tényleges készletének és nyilvántartás 

szerinti készletének – a végrehajtási rendeletben meghatározott mértéket meghaladó – különbözete szerinti többletre. 

(2) A szabadforgalomba bocsátás időpontja az az időpont, amikor 

a) a jövedéki termék elhagyja az adóraktár területét, kivéve ha a jövedéki termék adófelfüggesztési eljárás alá kerül, 

b) az adófelfüggesztési eljárás keretében szállított jövedéki terméket a bejegyzett kereskedő átveszi, 

c) az adófelfüggesztési eljárás keretében szállított jövedéki terméket a mentesített szervezet átveszi, 

d) a jövedéki termék importálása révén a jövedéki termék vámjogi szabadforgalomba bocsátásra kerül, kivéve ha a jövedéki 

termék adófelfüggesztési eljárás alá kerül, 

e) az adóraktári engedély hatályvesztését, visszavonását követően a jövedéki termék – az adófelfüggesztési eljárás keretében 

végzett szállítás kivételével – elhagyja az adóraktár területét, vagy az adóraktári engedély hatályvesztését, visszavonását követő 30. 

nap, ha a jövedéki termék az adóraktár területét korábban nem hagyta el, 

f) az adóraktári engedély felszámolási eljárás miatti hatályvesztése esetén a jövedéki termék elhagyja az adóraktár területét, kivéve 

ha a jövedéki terméket adófelfüggesztési eljárás keretében feladják, 

g) az adóraktári engedély végelszámolási eljárás miatti hatályvesztése esetén a jövedéki termék – az adófelfüggesztési eljárás 

keretében végzett szállítás kivételével – elhagyja az adóraktár területét, vagy a végelszámolás kezdő időpontjától számított 180. 

nap, ha a jövedéki termék az adóraktár területét korábban nem hagyta el, illetve 

h) a 3. § (1) bekezdés 44. pont a)–b) és d)–g) alpontja szerinti szabálytalanság az állami adó- és vámhatóság tudomására jut. 

(3) Az adófizetési kötelezettség keletkezésének időpontja 

a) az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben az az időpont, amikor a jövedéki termék belföldre megérkezik, 

b) az (1) bekezdés c) pontja szerinti esetben az az időpont, amikor a jövedéki terméket a címzett átveszi, 

c) az (1) bekezdés d) pontja szerinti esetben az az időpont, amikor a szabálytalanság az állami adó- és vámhatóság tudomására 

jut, 

d) az (1) bekezdés e) pontja szerinti esetben az az időpont, amikor a terméket előállítják, kínálják, értékesítik vagy felhasználják, 
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e) az (1) bekezdés f) pontja szerinti esetben az az időpont, amikor az adóraktár engedélyese az egyéb ellenőrzött ásványolajat 

szabadforgalomba bocsátja vagy a megfigyelt termék elhagyja az adóraktár területét, 

f) az (1) bekezdés g) és h) pontja szerinti esetben a szabadforgalomba bocsátás időpontja, 

g) az (1) bekezdés i) pontja szerinti esetben az az időpont, amikor a termék elhagyja a felhasználói engedélyes üzemét, illetve 

h) az (1) bekezdés j) és k) pontja szerinti esetben a készletfelvétel időpontja. 

(4) Az (1) bekezdéstől eltérően nem keletkezik adófizetési kötelezettség a légiutas-ellátási tevékenység keretében importált, másik 

tagállamból belföldre behozott jövedéki termékre. 

8. § (1) Az adófizetési kötelezettség a 

a) 7. § (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben a jövedéki termék EKO-n feltüntetett címzettjét, ennek hiányában a jövedéki termék 

birtokosát, 

b) 7. § (1) bekezdés c) pontja szerinti esetben a csomagküldő kereskedőt, 

c) 7. § (1) bekezdés d) pontja szerinti esetben a szállításra a jövedéki biztosítékot nyújtó személyt és a szabálytalanság 

elkövetésében résztvevő személyt, 

d) 7. § (1) bekezdés e) pontja szerinti esetben a termék birtokosát, 

e) 7. § (1) bekezdés f) pontja szerinti esetben az adóraktár engedélyesét, 

f) 7. § (1) bekezdés g) pontja szerinti esetben a bejegyzett kereskedőt, 

g) 7. § (1) bekezdés h) pontja szerinti esetben az importálót, 

h) 7. § (1) bekezdés i) és j) pontja szerinti esetben a felhasználói engedélyest vagy az adóraktár engedélyesét, 

i) 7. § (1) bekezdés k) pontja szerinti esetben a jövedéki engedélyes kereskedőt, 

j) 7. § (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben az adóraktár engedélyesét, 

k) 7. § (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben a bejegyzett kereskedőt, 

l) 7. § (2) bekezdés c) pontja szerinti esetben a mentesített szervezetet, 

m) 7. § (2) bekezdés d) pontja szerinti esetben a vámjogi szabadforgalomba bocsátást kérő személyt vagy akinek a megbízásából 

a vámjogi szabadforgalomba bocsátást kérték, 

n) 7. § (2) bekezdés e)–g) pontja szerinti esetben a korábbi adóraktár engedélyesét vagy azt a személyt, akinek a részére a jövedéki 

terméket átadják, illetve 

o) 7. § (2) bekezdés h) pontja szerinti, 

oa) a 3. § (1) bekezdés 44. pont a) és b) alpontjában meghatározott szabálytalanság esetében a jövedéki terméket feladó adóraktár 

engedélyesét, a bejegyzett feladót vagy azt a személyt, aki az adófelfüggesztési eljárás keretében végzett szállításra a jövedéki 

biztosítékot nyújtotta és a szabálytalan kikerülésben résztvevő személyt, aki tudott vagy kellő gondosság mellett tudhatott az 

adófelfüggesztési eljárás alóli kikerülés szabálytalan voltáról, 

ob) a 3. § (1) bekezdés 44. pont d) alpontjában meghatározott szabálytalanság esetében az adóraktár engedélyesét, 

oc) a 3. § (1) bekezdés 44. pont e) alpontjában meghatározott szabálytalanság esetében a jövedéki termék birtokosát és minden 

olyan személyt, aki a szabálytalan tárolásban részt vesz, 

od) a 3. § (1) bekezdés 44. pont f) alpontjában meghatározott szabálytalanság esetében a jövedéki termék előállítóját és minden 

olyan személyt, aki a szabálytalan előállításban részt vesz, 

oe) a 3. § (1) bekezdés 44. pont g) alpontjában meghatározott szabálytalanság esetében a szabálytalan importálásban résztvevő 

személyt 

terheli. 

(2) Ha az (1) bekezdés alapján több személy kötelezett az adófizetésre, felelősségük egyetemleges. 

7. Mentesülés az adófizetési kötelezettség alól 

9. § (1) Mentesül az adófizetési kötelezettség alól 

a) a nemzetközi közforgalmú repülőtéren a repülésre nyilvántartásba vett induló utasok tartózkodására szolgáló helyen, kizárólag 

nem helyben fogyasztásra történő értékesítést végző üzlet és az üzlet áruellátását biztosító raktár együttes területén kialakított 

adóraktár engedélyese a végső úti céllal harmadik országba utazó utas részére értékesített jövedéki termékre, 

b) az adóraktár engedélyese az utasoknak történő felszolgálás céljából a harmadik országba közvetlenül repülő repülőgépek 

részére átadott jövedéki termékre, 

c) az adóraktár engedélyese az adóraktárában adófelfüggesztési eljárás alatt álló, 

ca) minőség-ellenőrzés, adóellenőrzés céljára felhasznált, átadott jövedéki termékre, 

cb) megsemmisített jövedéki termékre, 

d) a közvetlen fogyasztásra szánt italt és az energiatermékek közé tartozó adózott adalék legfeljebb 0,2 térfogatszázalék arányban 

adózott üzemanyagba történő bekeverése során keletkezett energiaterméket előállító személy, ha az összetevőkre megfizetett adó 

összege nem kevesebb mint a keverékükből előállított jövedéki termék után fizetendő adó összege, 

e) az adóraktár engedélyese az adóraktárban adófelfüggesztési eljárás keretében tárolt, teljesen megsemmisült vagy 

helyrehozhatatlanul károsodott jövedéki termékre, 

f) az adóraktár engedélyese, a bejegyzett feladó vagy az a személy, aki az adófelfüggesztési eljárás keretében végzett szállításra 

a jövedéki biztosítékot nyújtotta, az adófelfüggesztési eljárás keretében feladott és teljesen megsemmisült vagy helyrehozhatatlanul 

károsodott jövedéki termékre, 

g) a 8. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti személy a szállítás során teljesen megsemmisült vagy helyrehozhatatlanul károsodott 

jövedéki termékre, 



 

 

h) a felhasználói engedélyes a teljesen megsemmisült vagy helyrehozhatatlanul károsodott jövedéki termékre, 

i)17 a mentesített szervezet a harmadik országból vámmentesen behozható mennyiségű jövedéki termékre, 

j) a mentesített szervezet a másik tagállamból behozott, legfeljebb az i) pont szerinti mennyiségű jövedéki termékre, 

k) a vámmentességek közösségi rendszerének létrehozásáról szóló, 2009. november 16-i 1186/2009/EK tanácsi rendelet 25–27. 

és 107. cikke alapján harmadik országból jövedéki terméket vámmentesen behozó személy, 

l) az adóraktár engedélyese az adóraktárban adófelfüggesztési eljárás keretében tárolt, ETBE-előállítás céljára felhasznált 

jövedéki termékre. 

(2) A jövedéki termék teljes megsemmisülését vagy helyrehozhatatlan károsodását az állami adó- és vámhatóság igazolja, ha az 

(1) bekezdés f)–g) pontja szerinti személy kérésére az általa bemutatott bizonyítékok alapján megállapítható, hogy a teljes 

megsemmisülés vagy a helyrehozhatatlan károsodás belföldön következett be, vagy ha ez nem állapítható meg, de a teljes 

megsemmisülést vagy a helyrehozhatatlan károsodást belföldön fedezték fel. 

(3) Az (1) bekezdés e)–h) pontja szerinti személy, ha a jövedéki termék teljes megsemmisülése vagy helyrehozhatatlan károsodása 

belföldön következik be, 

a)18 haladéktalanul bejelentést tesz az állami adó- és vámhatósághoz, 

b) feltárja az eset körülményeit az állami adó- és vámhatóság vizsgálatáig, 

c) gondoskodik a helyszín biztosításáról és a további megsemmisülés megakadályozásáról. 

(4) Belföldön az állami adó- és vámhatóság 

a) a benyújtott bizonyítékok alapján bírálja el, hogy milyen mennyiség minősül a 3. § (1) bekezdés 45. pont a) alpontja szerint 

teljesen megsemmisültnek vagy helyrehozhatatlanul károsodottnak, 

b)19 legfeljebb a végrehajtási rendeletben, csendes és habzóbor esetében az agrárpolitikáért felelős miniszter rendeletében 

meghatározott mértéket ismeri el a 3. § (1) bekezdés 45. pont b) alpontja szerinti hiányként. 

(5) Az állami adó- és vámhatóság a (4) bekezdés szerinti döntéséről, ha a jövedéki termék feladója nem belföldi személy, kérésre 

tájékoztatja a jövedéki termék feladóját és a feladás helye szerinti tagállam illetékes hatóságát. 

(6)20 E törvény eltérő rendelkezése hiányában az adófizetési kötelezettség alól mentesült termékre nem alkalmazandóak a VI. és 

VII. Fejezet rendelkezései. 

8. Szabálytalanság az adófelfüggesztési eljárás keretében végzett szállítás és a szabadforgalomba bocsátott jövedéki 

termékek kereskedelmi célú és csomagküldő kereskedelem keretében végzett szállítása során 

10. § (1) Ha az adófelfüggesztési eljárás keretében végzett szállítás során szabálytalanság történik, akkor tekintendő belföldi 

szabadforgalomba bocsátásnak, ha a szabálytalanságot belföldön követték el. 

(2) Ha az (1) bekezdés szerinti elkövetés helye nem állapítható meg, de a szabálytalanságot belföldön észlelték, a 

szabadforgalomba bocsátás helye és időpontja az, ahol és amikor a szabálytalanságot észlelték. 

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti esetben az állami adó- és vámhatóság értesíti a feladás helye szerinti tagállam illetékes 

hatóságát. 

(4) Ha az adófelfüggesztési eljárás keretében szállított, belföldön feladott jövedéki termék nem érkezett meg a rendeltetési helyére, 

de a szállítás során nem észleltek szabálytalanságot, ezt a körülményt úgy kell tekinteni, hogy a szabadforgalomba bocsátás 

belföldön és az adófelfüggesztési eljárás keretében végzett szállítás kezdetekor történt. Ez alól kivétel, ha az adófelfüggesztési 

eljárás keretében végzett szállítás kezdetét követő négy hónapon belül az állami adó- és vámhatóság által elfogadott bizonyítékot 

mutatnak be az adófelfüggesztési eljárás keretében végzett szállítás belföldtől eltérő befejeződéséről vagy a szabálytalanság 

belföldtől eltérő elkövetésének helyéről. 

(5) Ha az adófelfüggesztési eljárás keretében belföldről végzett szállítás során a jövedéki biztosítékot nyújtó személy nem tudott 

vagy nem tudhatott arról, hogy a jövedéki termék nem érkezett meg a rendeltetési helyre, az állami adó- és vámhatóság által erre 

irányuló közlést követően egy hónap áll rendelkezésére arra, hogy bizonyítékot nyújtson be az adófelfüggesztési eljárás keretében 

végzett szállítás befejeződéséről vagy a szabálytalanság elkövetésének helyéről. 

(6) Ha a (2) bekezdés és a (4) bekezdés szerinti esetben az adófelfüggesztési eljárás keretében végzett szállítás kezdetét követő 

három éven belül a szabálytalanság elkövetésének belföldtől eltérő helye bizonyítottá válik, a szabadforgalomba bocsátás helyének 

a szabálytalanság elkövetésének helyét kell tekinteni. Ha az adófelfüggesztési eljárás keretében belföldtől eltérő helyről végzett 

szállítás kezdetét követő három éven belül a szabálytalanság elkövetésének belföldi helye bizonyítottá válik, a szabadforgalomba 

bocsátás helyének belföldet kell tekinteni. 

(7) Ha a (6) bekezdés szerinti esetben a szabálytalanság helye belföld, az állami adó- és vámhatóság értesíti annak a tagállamnak 

az illetékes hatóságát, ahol az adót megfizették. Ha a (6) bekezdés szerinti esetben a szabálytalanság helye belföldtől eltérő hely, az 

állami adó- és vámhatóság intézkedik a belföldön megfizetett adó visszatérítése vagy levonása iránt azt követően, hogy a 

szabálytalanság elkövetése szerinti tagállamban az adót megfizették. 

(8) Ha az adófelfüggesztési eljárás keretében szállított jövedéki termék feladási helye és rendeltetési helye is belföld és a jövedéki 

termék nem érkezett meg a rendeltetési helyére, de a szállítás során nem észleltek szabálytalanságot, ezt a körülményt úgy kell 

tekinteni, hogy a szabadforgalomba bocsátás az adófelfüggesztési eljárás keretében végzett szállítás kezdetekor történt. Ez alól 

kivétel, ha az adófelfüggesztési eljárás keretében végzett szállítás kezdetét követő négy hónapon belül az állami adó- és vámhatóság 

által elfogadott bizonyítékot mutatnak be az adófelfüggesztési eljárás keretében végzett szállítás befejeződéséről. 

11. § (1) Ha a belföldtől eltérő helyen szabadforgalomba bocsátott jövedéki termék tagállamok közötti kereskedelmi célú és 

csomagküldő kereskedelem keretében végzett szállítása során szabálytalanság történik, és a szabálytalanság elkövetésének helye 

belföld, az adókötelezettség és az adófizetési kötelezettség belföldön keletkezik. 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=195984.323344#foot17
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=195984.323344#foot18
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=195984.323344#foot19
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=195984.323344#foot20


 

 

(2) Ha a szabadforgalomba bocsátott jövedéki termék tagállamok közötti kereskedelmi célú és csomagküldő kereskedelem 

keretében végzett szállítása során történt szabálytalanság elkövetési helye nem állapítható meg, de az észlelése belföldön történt, 

úgy kell tekinteni, hogy a szabálytalanságot belföldön követték el. 

(3) Ha a (2) bekezdés szerinti esetben a jövedéki termék beszerzését követő három éven belül bizonyítottá válik, hogy a 

szabálytalanság elkövetésének helye belföldtől eltérő hely, az állami adó- és vámhatóság intézkedik a belföldön megfizetett adó 

visszatérítése vagy levonása iránt azt követően, hogy a szabálytalanság elkövetése szerinti tagállamban az adót megfizették. 

9. Adó-visszaigénylés 

12. § A megfizetett adó visszaigénylésére jogosult 

a) az a személy, aki adózott jövedéki terméket exportál, 

b) az adóraktár engedélyese a fogyasztásra alkalmatlanná vált és megsemmisített vagy jövedéki termék előállítására felhasznált, 

adózott jövedéki termék után, 

c) a mentesített szervezet a 13. §-ban meghatározott feltételekkel és korlátokkal, a belföldön beszerzett, adózott jövedéki termék 

után, 

d) a szabadforgalomba bocsátott jövedéki termék belföldről, kereskedelmi céllal másik tagállamba történő szállítása esetén az 

EKO szerinti szállító, ha bemutatja az EKO-nak a jövedéki termék címzett által történt átvételét igazoló példányát és a címzett 

tagállam hatóságának igazolását a jövedéki adó megfizetéséről vagy annak biztosításáról, 

e) a csomagküldő kereskedő, ha a másik tagállamban megfizette a jövedéki adót és erről bemutatja a másik tagállam illetékes 

hatóságának igazolását, 

f) a szabadforgalomba bocsátott jövedéki termék belföldről, kereskedelmi céllal másik tagállamba történő szállítása esetén az 

EKO szerinti szállító és a csomagküldő kereskedő, ha a szállítás során nem belföldön elkövetett szabálytalanságot követően a 11. § 

szerint megfizették a jövedéki adót és erről bemutatja a másik tagállam illetékes hatóságának igazolását, 

g) az a személy, aki adózott jövedéki terméket olyan tevékenységhez használ fel, amelyre adófizetési kötelezettség alóli 

mentesülés érvényesíthető, 

h) a 9. § (1) bekezdés a) pontja szerinti adóraktár engedélyese által a másik tagállamba utazó utas részére értékesített, majd az 

utastól az adóraktár engedélyese által visszavásárolt, adózott jövedéki termék után, 

i) a törvényben kihirdetett nemzetközi szerződés alapján az adó alól mentesített, a)–h) pont alá nem sorolható személy, szervezet. 

13. § (1) A megfizetett adó visszaigénylésére jogosult viszonosság esetén 

a) a diplomáciai és konzuli képviselet, valamint a nemzetközi szervezet a számviteli nyilvántartásban a rendeltetésszerű 

működéshez szükséges pénzügyi kiadásként kimutatott hivatalos célra beszerzett következő jövedéki termék után: 

aa) a szeszes italok meghatározásáról, megnevezéséről, kiszereléséről, címkézéséről, és földrajzi jelzéseinek oltalmáról, valamint 

az 1576/89/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2008. január 15-i 110/2008/EK európai parlamenti és tanácsi 

rendelet hatálya alá tartozó szeszes ital tekintetében 1500 liter/év mennyiségben, az egyéb alkoholtermékek tekintetében mennyiségi 

korlátozás nélkül, 

ab) a cigaretta tekintetében 60 000 szál cigaretta/év mennyiségben, az egyéb dohánygyártmányok tekintetében mennyiségi 

korlátozás nélkül, 

b) a diplomáciai és konzuli képviselet tagja és a nemzetközi szervezet tagja személyes célra, de legfeljebb 300 ezer forint értékben 

beszerzett következő jövedéki termék után, amelybe beleszámítandó a termékek és igénybe vett szolgáltatások után az általános 

forgalmi adóról szóló törvény (a továbbiakban: áfatörvény) szerint visszaigényelt általános forgalmi adó: 

ba) üzemanyag tekintetében 2000 liter/év vagy kg/év mennyiségben, 

bb) a szeszes italok meghatározásáról, megnevezéséről, kiszereléséről, címkézéséről, és földrajzi jelzéseinek oltalmáról, valamint 

az 1576/89/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2008. január 15-i 110/2008/EK európai parlamenti és tanácsi 

rendelet hatálya alá tartozó szeszes ital tekintetében 150 liter/év mennyiségben, egyéb alkoholtermékek tekintetében mennyiségi 

korlátozás nélkül, 

bc) cigaretta tekintetében 25 000 szál cigaretta/év mennyiségben, az egyéb dohánygyártmányok tekintetében mennyiségi 

korlátozás nélkül. 

(2) A viszonosság tekintetében a külpolitikáért felelős miniszter nyilatkozata az irányadó. 

(3)21 Az Észak-atlanti Szerződésben részes állam fegyveres erejét, polgári állományát és éttermét, kantinját, vagy a törvényben 

kihirdetett nemzetközi szerződés alapján a szerződésben részes más állam fegyveres erejét, polgári állományát megillető adó-

visszaigénylési jogosultságot a Magyar Honvédség képviselőjeként a Magyar Honvédség pénzügyi és számviteli feladatokat ellátó  

szerve gyakorolja, ha a termékbeszerzés a Magyar Honvédség adózott termékkészletéből történt. 

III. FEJEZET 

ENGEDÉLYEK 

10. Engedélyek megadása 

14. § (1) E törvény szerinti engedélyre olyan személy jogosult, 

a) aki könyvvezetési kötelezettségének a kettős könyvvezetés szabályai vagy egyéni vállalkozó és mezőgazdasági őstermelő 

esetében a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint tesz eleget, 

b) aki nem áll csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt, 
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c) akinek nincs meg nem fizetett köztartozása, társadalombiztosításijárulék-tartozása kivéve, ha arra részletfizetést vagy fizetési 

halasztást engedélyeztek, 

d) aki jövedéki biztosítékot nyújt, 

e) aki rendelkezik azokkal a hatósági engedélyekkel, igazolásokkal, amelyeket jogszabály a folytatni kívánt tevékenység 

gyakorlásához külön előír, 

f) akinél a tevékenység gyakorlásához és az ellenőrzések folytatásához szükséges tárgyi feltételek adottak, 

g) akit vagy akinek vezetőjét, vezető tisztségviselőjét 

ga) a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 2013. június 30-án hatályos gazdasági vagy a közélet tisztasága elleni, 

gb) a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) XXVII. vagy XXXVIII–XLIII. Fejezetében 

meghatározott 

bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen nem ítélték el vagy a kérelem benyújtásakor már mentesült a büntetett előélethez 

fűződő hátrányos következmények alól. 

(2) Az állami adó- és vámhatóság az engedély iránti kérelmet 30 napon belül, az eseti bejegyzett kereskedő és a bejegyzett feladó 

esetében 15 napon belül bírálja el, amelyet az állami adó- és vámhatóság kivételesen indokolt esetben egy alkalommal, legfeljebb 

30 nappal meghosszabbíthat. 

(3) Egy adott, földrajzilag körülhatárolt hely telephelyként való működése a kérelmező részére nem engedélyezhető, ha a korábban 

ott folytatott, e törvény hatálya alá tartozó tevékenységgel összefüggésben megállapított adó-, bírság-, pótléktartozás vagy 

zárjegyhiánnyal kapcsolatos tartozás nem került megfizetésre, feltéve, hogy a tartozást eredményező tevékenységet 

a) a kérelmező, a kérelmező Polgári Törvénykönyvről szóló törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerinti közeli hozzátartozója, illetve 

élettársa folytatta, vagy 

b) olyan jogi személy folytatta, 

ba) amely a kérelmezőben a Ptk. szerinti többségi befolyással rendelkezik, 

bb) amelynek a tartozás felhalmozásának időszakában vezető tisztségviselője, annak Ptk. szerinti közeli hozzátartozója vagy 

élettársa a kérelmező jogi személyben a Ptk. szerinti többségi befolyással rendelkezik, 

bc) amelyben a tartozás felhalmozásának időszakában a Ptk. szerinti többségi befolyással rendelkező személy a Ptk. szerinti 

többségi befolyással rendelkezik a kérelmezőben, vagy 

bd) amelyben a kérelmezőnek, a kérelmező Ptk. szerinti közeli hozzátartozójának, illetve élettársának, a kérelmező vezető 

tisztségviselőjének, a kérelmező vezető tisztségviselője Ptk. szerinti közeli hozzátartozójának illetve élettársának a Ptk. szerinti 

többségi befolyása volt a tartozás felhalmozásának időszakában. 

11. Engedély hatályvesztése, felfüggesztése, visszavonása 

15. § (1) Az állami adó- és vámhatóság által kiadott engedély hatályát veszti, ha 

a) az engedélyes magánszemély meghal, kivéve, ha örököse a tevékenység folytatásának szándékát a halál bekövetkezését követő 

30 napon belül az állami adó- és vámhatósághoz bejelenti és az e törvényben előírt, az engedélyesek által teljesítendő feltételeknek 

megfelel; 

b) a jogi személy engedélyes jogutód nélkül megszűnik; 

c) az engedélyt visszaadják. 

(2) Az állami adó- és vámhatóság az engedély megadásánál figyelembe vett vagy az engedély kiadását követően teljesítendő 

feltételek teljesülését és a tevékenység végzésének körülményeit folyamatosan vizsgálja. 

(3) Ha az engedély megadásánál figyelembe vett vagy az engedély kiadását követően teljesítendő feltételek teljes vagy részleges 

elmaradása, vagy a tevékenység végzésének valamely körülménye a tevékenység ellenőrizhetőségét vagy az adófizetési 

kötelezettség teljesítését 

a) veszélyezteti, és 

aa) a hiányosság megszüntetésére 30 napon belül van lehetőség, az állami adó- és vámhatóság az engedélyt a hiányosság 

megszüntetéséig, de legfeljebb 30 napra felfüggeszti és ha az engedélyes a kitűzött határidő elteltéig a hiányosságot nem szünteti 

meg, az engedélyt visszavonja, 

ab) a hiányosság megszüntetésére 30 napon belül nincs lehetőség, az állami adó- és vámhatóság az engedélyt visszavonja, 

b) nem veszélyezteti, az állami adó- és vámhatóság felszólítja az engedélyest a hiányosság megszüntetésére és ha az engedélyes 

a felszólításban meghatározott határidőn belül nem szünteti meg a hiányosságot, az engedélyt visszavonja. 

(4) Az engedély visszavonásáról és az engedély felfüggesztéséről hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül azonnal 

végrehajtható. 

(5) Az engedély felfüggesztéséről hozott döntés hatálya nem terjed ki a (8) bekezdés c) pontja szerinti tevékenységre, ha a 

termelés leállítása műszaki, biztonsági, vagy katasztrófavédelmi szempontból indokolatlan kockázatokkal, károkkal járna. 

(6) Az (5) bekezdés szerinti feltétel fennállását az állami adó- és vámhatóság az engedélyes kérelmére az engedélyben rögzítheti. 

(7) Ha az engedély felfüggesztésére okot adó körülményt az állami adó- és vámhatóság által működtetett elektronikus rendszer 

észleli, az elektronikus rendszer automatikus intézkedése útján megtagadja az elektronikus átvételi elismervény továbbítását és az 

e-TKO tervezet jóváhagyását, továbbítását, valamint erről értesíti az engedélyest. 

(8) A (7) bekezdés szerinti automatikus intézkedést az állami adó- és vámhatóság soron kívül, de legkésőbb 3 napon belül 

felülvizsgálja és fenntartásának szükségessége esetén indokolt döntést hoz az engedély felfüggesztéséről, amely ellen önálló 

fellebbezésnek van helye. Ha a felülvizsgálat eredményeként az intézkedés fenntartása nem indokolt, az állami adó- és vámhatóság 

automatikusan megszünteti, és erről az engedélyest tájékoztatja. Az engedély felfüggesztésének időtartama alatt 



 

 

a) az állami adó- és vámhatóság – az engedélyes értesítése mellett – az uniós számítógépes rendszerben az engedélyes által 

kiállított elektronikus okmányt nem hagyja jóvá, nem továbbítja, az engedélyes részére elektronikus okmányt nem küld meg, nem 

továbbít, zárjegyet nem bocsát rendelkezésre, 

b) az engedélyes jövedéki terméket szabadforgalomba nem bocsáthat, adófelfüggesztési eljárás keretében nem adhat fel és nem 

vehet át, szabadforgalomba bocsátott jövedéki terméket nem forgalmazhat, és 

c) az engedélyes jövedéki terméket nem állíthat elő, nem használhat fel, adófizetési kötelezettség alóli mentesülést eredményező 

tevékenységet nem végezhet. 

(9) A (3) bekezdéstől eltérően közteher nem teljesítése, továbbá köztartozás megállapítása esetén az állami adó- és vámhatóság 

abban az esetben vonja vissza az engedélyt, ha az engedélyes 

a) bármely adónemben fennálló közteherfizetési kötelezettségét vagy tartozását az esedékességet követő 60 napon belül nem 

teljesítette, feltéve, hogy a kötelezettség összege a 100 ezer forintot meghaladja, kivéve, ha az engedélyes az engedély 

visszavonására irányuló hatósági eljárás megkezdéséig a kötelezettségét megfizette, vagy arra részletfizetést vagy fizetési halasztást 

engedélyeztek, vagy 

b) terhére a vizsgált időszakra vonatkozó közteherfizetési kötelezettség 10 százalékát meghaladó köztartozást jogerősen állapít 

meg és a magatartás jellegére tekintettel az adóbírság mérséklését az Art. kizárja. 

12. Engedéllyel rendelkezők 

16. § (1) Az engedélyes által vezetett nyilvántartás adatai egyértelműen hozzárendelhetők az azok alapjául szolgáló 

bizonylatokhoz. 

(2) Az engedélyesnek az előállított, felhasznált, tárolt, forgalmazott, szállított jövedéki termék eredetét hitelt érdemlően igazolnia 

kell. 

(3) Az engedélyben rögzített, valamint az állami adó- és vámhatóság által elfogadott egyéb, engedélykérelemben megadott adat 

változását a 24. § (1) bekezdése szerint a változást követő munkanapon adatszolgáltatásra kötelezett engedélyes ezen 

adatszolgáltatás keretében, egyéb engedélyes a változást követő 8 napon belül bejelenti az állami adó- és vámhatóságnak abban az 

esetben is, ha az egyébként az engedély módosítását nem igényli. 

17. § (1) Az adóraktár engedélyese, a felhasználói engedélyes és a jövedéki engedélyes kereskedő készletfelvétellel 

a) évente, a tárgyév utolsó napjával vagy a számvitelről szóló törvény hatálya alá tartozó gazdálkodó az üzleti év 

mérlegfordulónapjával megállapítja, 

b) az engedély hatályvesztésének, visszavonásának napjával megállapítja, 

c) az állami adó- és vámhatóság által kezdeményezett készletfelvétel esetén az ellenőrzés napjával megállapítja, és 

d) az a)–c) pontban meghatározottakon túl – választása szerint – félévente, negyedévente vagy havonta megállapíthatja 

a tényleges készletet. 

(2) Az (1) bekezdés a)–b) és d) pontja szerinti készletfelvételt az adóraktár engedélyese, a felhasználói engedélyes és a jövedéki 

engedélyes kereskedő az azt megelőző 3. napig bejelenti az állami adó- és vámhatóságnak. 

(3) Az (1) bekezdés szerinti készletfelvételre 

a) adóraktár engedélyese esetében – az (1) bekezdés d) pontja szerinti eset kivételével – az állami adó- és vámhatóság jelenlétében 

és ellenőrzése mellett, 

b) egyéb esetben az állami adó- és vámhatóság döntése alapján az állami adó- és vámhatóság jelenlétében és ellenőrzése mellett 

kerülhet sor. 

(4) A készletfelvétellel megállapított tényleges készlet és a nyilvántartás szerinti készlet különbözetével az elszámolási időszak 

zárókészletét módosítani kell. 

13. Jövedéki biztosíték 

18. § (1) Az adófelfüggesztési eljárás keretében történő szállítással, tárolással és az adófizetési kötelezettség teljesítésével járó 

adókockázatra jövedéki biztosítékot kell nyújtani. 

(2) A jövedéki biztosíték készpénz, pénzügyi biztosíték és a (16) bekezdés szerinti készfizető kezesség lehet. 

(3) Készpénzben nyújtott jövedéki biztosítéknak minősül az állami adó- és vámhatóság által megadott jövedéki biztosíték 

számlára, jövedéki biztosíték céljára történő átutalás. A készpénzben nyújtott jövedéki biztosíték után az állami adó- és 

vámhatóságnak kamatfizetési kötelezettsége nincs. 

(4) Pénzügyi biztosítékként a visszavonhatatlan vagy a kizárólag olyan visszavonható pénzügyi biztosíték fogadható el, amely a 

visszavonás lehetőségét az állami adó- és vámhatóság jóváhagyásához is köti. 

(5) Nem fogadható el a pénzügyi biztosíték, ha az azt nyújtóval szemben a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 

törvény szerinti kivételes intézkedés alkalmazására került sor vagy ha az azt nyújtónál a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről 

szóló törvény szerinti biztosítási szükséghelyzet alakult ki. 

(6) Az adófelfüggesztési eljárás keretében végzett szállítással együtt járó adókockázatra jutó pénzügyi biztosítéknak a jövedéki 

termék kiszállítását követően még 4 hónapig, az adófizetési kötelezettség teljesítésével járó adókockázatra jutó pénzügyi 

biztosítéknak a jövedéki termék szabadforgalomba bocsátását követően még 60 napig kell érvényesíthetőnek lennie, az 

adókockázatra jutó készpénzben nyújtott jövedéki biztosíték pedig ugyanezen határidők leteltéig nem fizethető vissza a biztosítékot 

nyújtónak. 

(7) Jövedéki termék tagállamok közötti vagy másik tagállamon keresztül harmadik országba történő szállításának adókockázatát 

fedező pénzügyi biztosítékul az Európai Unió valamennyi tagállamában érvényesíthető pénzügyi biztosítékot kell nyújtani. 



 

 

(8) A jövedéki biztosíték az esedékességkor végrehajtható adó-, bírság-, pótléktartozásra, zárjegyhiányra és az engedélyest terhelő 

egyéb költség fedezetére vehető igénybe a végrehajtás szabályai szerint. A követelés érvényesítésére külön végzés nélkül jogosult 

az állami adó- és vámhatóság. 

(9) A jövedéki biztosíték összegének csökkentése esetén az állami adó- és vámhatóság haladéktalanul intézkedik a különbözet 

felszabadításáról vagy visszafizetéséről. 

(10) Az engedély hatályvesztése, visszavonása esetén a jövedéki biztosíték a (8) bekezdés szerinti kötelezettségek teljesítését 

követően szabadítható fel. 

(11) Ha a jövedéki termék harmadik országba történő kivitele másik tagállam(ok)on keresztül és a 83/1996. (VI. 14.) Korm. 

rendelettel kihirdetett, az Egységes Árutovábbítási Eljárásról szóló Egyezményben foglaltak alapján történik, az egyezmény szerinti 

biztosíték az adófelfüggesztéssel történő szállításra jutó jövedéki biztosítéknak minősül. 

(12) Kérelemre engedélyezhető, hogy a jövedéki biztosítékot az adóraktár engedélyese vagy a bejegyzett feladó helyett a fuvarozó, 

a címzett, a jövedéki termék tulajdonosa vagy azok közül több személy együttesen, továbbá készfizető kezesség esetén a (16) 

bekezdés szerinti kezességvállalási engedéllyel rendelkező személy nyújtsa. 

(13) Az adófelfüggesztési eljárás keretében végzett szállításra jutó jövedéki biztosíték az adófelfüggesztési eljárás keretében 

végzett szállítás 53. § (3) bekezdése szerinti befejeződésekor használható fel ismételten. 

(14) Az adókockázat szempontjából az egyéb ellenőrzött ásványolajnak minősülő gázolaj adótartalmát az üzemanyagcélú gázolaj 

adómértékének alapulvételével kell meghatározni. 

(15) Nem kell jövedéki biztosítékot nyújtania a központi költségvetési szervnek. 

(16) Az (1) bekezdés szerinti adókockázatért vagy annak meghatározott részéért készfizető kezességet vállalhat, aki rendelkezik 

az állami adó- és vámhatóság által a (17) bekezdésben meghatározott feltételekkel kiadott, hatályos kezességvállalási engedéllyel, 

amely tartalmazza a kezességgel összességében vállalható legmagasabb összeghatárt, valamint az engedély időbeli hatályát. 

(17) Az állami adó- és vámhatóság a kezességvállalást annak a kérelmezőnek engedélyezi, aki 

a) nem minősül az Art. szerinti kockázatos adózónak, és 

b) biztosítékot nyújt 

ba) – a kezességvállalás időpontját követően még legalább 4 hónapig érvényesíthető – pénzügyi biztosíték vagy 

bb) készpénz 

formájában. 

(18) A (16) bekezdés szerinti kezességet csak írásban, kezességi nyilatkozattal lehet vállalni. Ha a kezességi nyilatkozatot az 

állami adó- és vámhatóság elfogadja, azt bevonja, és a kezességvállalási engedélyhez nyújtott biztosítékból a kezességi 

nyilatkozatban vállalt összeget elkülönítetten kezeli. 

14. Adóraktári engedély 

19. § (1) Jövedéki termék adóraktárban állítható elő és tárolható az adófizetési kötelezettség keletkezéséig, kivéve 

a) az ellenőrzött energiaterméken kívüli energiaterméket, 

b) a magánfőzésben előállított párlatot, 

c) a közvetlen fogyasztásra szánt italt, ha az összetevőkre megfizetett adó összege nem kevesebb mint a keverékükből előállított 

jövedéki termék után fizetendő adó összege, 

d) az adófizetési kötelezettség alól mentesült, magánszemély által előállított sört, csendes bort, habzóbort, egyéb csendes és habzó 

erjesztett italt, 

e) a kisüzemi bortermelő által előállított csendes bort, valamint előállítható vagy tárolható palackos erjesztésű habzóbort, 

f) a tudományos és oktatási célra előállított és felhasznált alkoholterméket, 

g) a hulladékhasznosítási tevékenység során – a 48. § (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettség teljesítése mellett – köztes 

fázisban keletkezett egyéb ellenőrzött ásványolajat, 

h) a biológiai ecet előállítása során – a 48. § (3) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettség teljesítése mellett – köztes fázisban 

keletkezett alkoholterméket, 

i) az energiatermékek közé tartozó adózott adalék legfeljebb 0,2 térfogatszázalék arányban adózott üzemanyagba történő 

bekeverése során keletkezett energiaterméket, 

j)22 a lé nélküli alkoholos gyümölcs 133. § (1) bekezdés h) pontja szerinti csokoládé előállításához történő felhasználását. 

(2) Adózatlan jövedéki termékből az adófizetési kötelezettség alól mentesült jövedéki termék vagy egyéb termék adóraktárban 

állítható elő. 

20. § (1) Adóraktári engedélyre – az engedélyek megadásának általános szabályain kívül – olyan személy jogosult, 

a) aki a jogszabályi követelményeknek megfelelő elektronikus nyilvántartást vezet, 

b) aki a végrehajtási rendelet szerinti jövedéki ügyintézői szakképesítéssel rendelkezik vagy jövedéki ügyintézőt foglalkoztat, 

c) akinél a jövedéki termékek előállításához, felhasználásához és biztonságos tárolásához szükséges tárgyi feltételek adottak, 

d) akinél az előállított, felhasznált, tárolt jövedéki termékek és a jövedéki termékek felhasználásával előállított termékek pontos 

mennyiségi számbavételéhez szükséges tárgyi feltételek adottak, 

e) aki részletesen bemutatja az adóraktárban végezni kívánt tevékenységet. 

(2) Az (1) bekezdés e) pontja szerinti leírásban kell bemutatni 

a) tevékenységét már folytató adóraktár esetén a 88. § (4) bekezdése alapján kért eltérés indokát, 

b) a mintavételi szabályzatot, amennyiben tevékenysége során a 9. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontja szerinti adófizetési 

kötelezettség alóli mentesülést kíván érvényesíteni. 
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(3) Az adóraktár engedélyesének – kivéve, ha az adóraktár engedélyese a számvitelről szóló törvény szerint nem kötelezett 

könyvvizsgálatra – az adóraktári engedély kiadása évét követő évtől független könyvvizsgáló által hitelesített (auditált) mérleggel 

kell rendelkeznie. 

(4) Az adóraktár engedélyese köteles kijelölni és az állami adó- és vámhatóság felé bejelenteni egy olyan személyt, aki a 

telephelyen az ellenőrzési feltételek helyszíni biztosításáért, valamint az állami adó- és vámhatósággal történő kapcsolattartásért 

felelős. 

(5)23 

15. Adóraktár jövedéki biztosítéka 

21. § (1) Az adóraktár engedélyese által nyújtott jövedéki biztosíték összegének a 81. § szerinti adóelőleg összegével csökkentve 

– a 18. § (12) bekezdése szerinti kivétellel – el kell érnie 

a) az adóraktárban adófelfüggesztési eljárás keretében tárolt, nem az adóraktár engedélyese által előállított jövedéki termékek 

adótartalmának összegét, 

b) azon jövedéki termékek adótartalmának összegét, amelyeket az 53. § (2) bekezdése szerint elkezdődött, de az 53. § (3) 

bekezdése szerint még be nem fejeződött adófelfüggesztési eljárás keretében – az energiatermékek csővezetékes szállításának 

kivételével – szállítanak és 

c) az adóraktár engedélyesét terhelő, meg nem fizetett adófizetési kötelezettség összegét. 

(2)24 Az adóraktár engedélyese által nyújtandó jövedéki biztosíték összege 

a) ha egy hónapra vetítve átlagosan az adófelfüggesztési eljárás keretében általa feladott és a szabadforgalomba bocsátott jövedéki 

termékek mennyiségének legalább 75%-át az adóraktár engedélyese állította elő, vagy ha egy hónapra vetítve átlagosan az általa 

adófelfüggesztési eljárás keretében átvett jövedéki termékek mennyiségének legalább 75%-át adófizetési kötelezettség alóli 

mentesülést eredményező célra használta fel, az adóraktári engedéllyel 2 éve folytatott tevékenység esetén 10%-kal, majd évente 

további 10%-kal, de legfeljebb 80%-kal, 

b) egyébként az adóraktári tevékenység 2 éve történő folytatása esetén 10%-kal, majd évente további 10%-kal, de legfeljebb 30%-

kal 

csökken. 

(3) Nincs helye a jövedéki biztosíték (2) bekezdés szerinti csökkentésének 

a) ha az adóraktár engedélyese az Art. szerinti kockázatos adózónak minősül, 

b) az (5) bekezdés, a (6) bekezdés b) pontja, a (7) bekezdés, a 134. § (5) bekezdése és a 142. § (2) bekezdése szerinti esetben. 

(4) Az (1) bekezdéstől eltérően az adóraktár engedélyesének nem kell jövedéki biztosítékot nyújtani 

a) az 50 MW és annál nagyobb teljesítményű erőművek energiahordozó-készletének legkisebb mértékéről és a készletezés 

rendjéről szóló, az energiapolitikáért felelős miniszter rendelete szerinti normatív energiahordozó-készletre, valamint biztonsági 

energiahordozó-készletre, 

b) a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló törvény szerint tárolt energiatermék készletére, 

c) a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló törvény szerinti dohány-

kiskereskedelmi ellátónál tárolt dohánygyártmány készletére. 

(5)25 Az (1) bekezdés a) pontjától eltérően a légiközlekedési tevékenységet végző légijármű kiszolgálását végző adóraktár 

engedélyesének a tárolt repülőgép-üzemanyag készletére legfeljebb 200 millió forint összegben kell jövedéki biztosítékot nyújtani. 

(6) Az (1) bekezdés b) pontjától eltérően az adóraktár engedélyesének nem kell jövedéki biztosítékot nyújtani 

a) az adóraktár engedélyesének telephelyei közötti szállításra, 

b) az 1 milliárd forintot meghaladó összegre. 

(7) Az (1) bekezdéstől eltérően az adóraktár engedélyesének nem kell jövedéki biztosítékot nyújtani az 5 milliárd forintot 

meghaladó összegre. 

(8) E § alkalmazásában jövedéki termék előállítását végzi az adóraktár engedélyese minden olyan esetben, amikor az 

adófelfüggesztési eljárás keretében szállított jövedéki termék átvételét követő, változatlan összetételben történő tárolásán, 

adófizetési kötelezettséget keletkeztető felhasználásán, valamint adófelfüggesztési eljárás keretében történő feladásán vagy 

szabadforgalomba bocsátásán kívüli tevékenységet végez a jövedéki termékkel vagy terméken. 

(9) Nem kell alkalmazni a 15. § (3) bekezdése szerinti engedély felfüggesztést, ha az (1)–(7) bekezdés figyelembevételével 

nyújtandó jövedéki biztosíték összege legfeljebb 10 ezer forinttal vagy 0,1%-kal, a két tényező közül a nagyobb összegű értékkel, 

haladja meg az adóraktár engedélyese által ténylegesen nyújtott jövedéki biztosíték összegét. 

(10) A (2) bekezdés alkalmazásában az azonos tevékenység végzésére jogosító, az állami adó- és vámhatóság vagy jogelődje által 

kiadott engedély alapján a saját vagy a jogelőd által 10 évnél nem régebben végzett tevékenység időtartama beszámít a 

biztosítékcsökkentés alapjául szolgáló időtartamba kivéve azt az időszakot, amelyben az időszakot beszámítani kívánó vagy 

jogelődje az Art. szerinti kockázatos adózónak minősült. Az engedélyes kérelmére az azonos tevékenység végzésére jogosító, az 

állami adó- és vámhatóság vagy jogelődje által kiadott engedély alapján más engedélyes által 10 évnél nem régebben végzett 

tevékenység időtartamát is beszámítja az állami adó- és vámhatóság, ha az engedélyes a beszámítani kívánt tevékenységet folytató 

jogi személy legalább 40 százalék szavazati joggal rendelkező tagja (részvényese) volt a beszámítani kívánt időszakban, kivéve azt 

az időszakot, amelyben a beszámítani kívánt tevékenységet folytató jogi személy az Art. szerinti kockázatos adózónak minősült. 

(11) A (2) bekezdés alkalmazásában a bejegyzett kereskedői engedéllyel 10 évnél nem régebben végzett tevékenység időtartama 

beszámít a biztosítékcsökkentés alapjául szolgáló időtartamba, kivéve azt az időszakot, amelyben az időszakot beszámítani kívánó 

az Art. szerinti kockázatos adózónak minősült. 
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16. Az adóraktár működése 

22. § (1) Az adóraktár engedélyese az adóraktárában tárolt adózott jövedéki terméket – kivéve az LPG-t és az egyéb 

cseppfolyósított szénhidrogént – az adófelfüggesztés alatt álló jövedéki terméktől elkülönítve tárolja. 

(2) Az állami adó- és vámhatóság a 20. § (1) bekezdés c) pontja szerinti feltétel teljesítése érdekében előírhatja az adóraktárban 

a) a tárolótartályok hitelesítését, 

b) hitelesített mérőeszközök alkalmazását, vagy 

c) hatósági zár alkalmazását. 

(3) Az adóraktár engedélyese a jövedéki termék értékesítéséről kiállított számlán a jövedéki termék KN-kódját is feltünteti. 

(4) Az adóraktári engedély felfüggesztését az adóraktár engedélyese is kérheti legfeljebb 1 évre. 

(5) Több telephellyel rendelkező adóraktár engedélyese esetében az állami adó- és vámhatóság telephelyenként vizsgálja a 15. § 

(2) bekezdésében meghatározott feltételek teljesülését és alkalmazza a 15. § (7) bekezdése szerinti automatikus intézkedést. 

(6) Ha az adóraktár engedélyese több telephely működtetésére rendelkezik jogosultsággal és e jogosultsága csak az egyik 

telephelyre vonatkozóan szűnik meg, a hatályvesztést vagy az engedély visszavonása esetén az erről szóló határozat közlését követő 

8 napon belül köteles az adóraktár engedélyese a 20. § (1) bekezdés a) pontja szerinti elektronikus nyilvántartását a telephelyre 

vonatkozóan a hatályvesztés napjával lezárni, és készletfelvétellel megállapítani a tényleges zárókészletet. 

(7) Ha az adóraktár engedélyesének valamennyi telephelyére vonatkozóan hatályát veszti az adóraktári engedélye, valamennyi 

telephelyére vonatkozóan kell a (6) bekezdés szerint eljárni, és telephelyenként részletezve kell az abban meghatározott 

kötelezettséget teljesíteni. 

17. Az adóraktár nyilvántartási kötelezettsége, adatszolgáltatás 

23. § Az elektronikus nyilvántartás alapján jövedéki termékenként és összesítve megállapítható és ellenőrizhető 

a) a termék-előállításhoz felhasznált jövedéki és a végrehajtási rendeletben meghatározott egyéb termék mennyisége, 

b) az előállított jövedéki és a végrehajtási rendeletben meghatározott egyéb termék mennyisége, 

c) az adóraktárban tárolt adózott termék mennyisége, 

d) az adófelfüggesztési eljárás keretében tárolt, átvett és feladott jövedéki termék mennyisége, az utóbbi esetben külön 

szerepeltetve az 53. § (3) bekezdése szerint már befejeződött és még be nem fejeződött szállítást, 

e) a szabadforgalomba bocsátott jövedéki termék mennyisége, 

f) azon jövedéki termék mennyisége, amelyekre az adóraktár engedélyese mentesült az adófizetési kötelezettség alól, 

g) az adóraktár engedélyesét terhelő, meg nem fizetett adófizetési kötelezettség összege, 

h) az átvett zárjegyekről a 78. § szerinti adatok. 

24. § (1)26 Az adóraktár engedélyese az elektronikus nyilvántartás végrehajtási rendeletben meghatározott adatait – ha az 

adatokban változás következett be – a változást követő munkanapon, a 21. § (7) bekezdése szerinti összegű biztosíték nyújtása 

esetén, valamint ha az adóraktár engedélyese a Magyar Honvédség vagy a rendőrség, a tárgyhót követő hónap 5. napjáig, 

telephelyenkénti bontásban megküldi az állami adó- és vámhatóságnak. Több műszakos üzemelés esetén a tárgynapon megkezdett, 

de a következő napra átnyúló műszak alatt történt jelentésköteles változásra vonatkozó adatokat a műszak befejezését követő 

munkanapon kell megküldeni az állami adó- és vámhatóságnak. 

(2) Az adatszolgáltatásnak ki kell terjednie 

a) az előállított jövedéki termék mennyiségére, 

b) a szabadforgalomba bocsátott jövedéki termék mennyiségére, 

c) az átvett zárjegyekről a 78. § szerinti adatokra, 

d) az adófizetési kötelezettség alóli mentesülés elszámolására, 

e) a 17. § (4) bekezdése szerinti készletkülönbözet elszámolására, 

f) az adózott termékkészlet változására, 

g) a 120. § (3) bekezdés szerinti jegyzőkönyvre, és 

h) a 89. § (2) bekezdése szerinti jegyzőkönyvre. 

(3)27 Az adatszolgáltatásának nem kell kiterjednie az állami adó- és vámhatóság rendelkezésére álló adatokra, ideértve a (2) 

bekezdés b) pontja szerinti adatokat, ha az adóraktár engedélyese a jövedéki termék szabadforgalomba bocsátásáról az EKO 

adattartalmával megegyező, és a végrehajtási rendeletben meghatározott adatokkal kiegészített adatokat, a szabadforgalomba 

bocsátással egyidejűleg megküldi az állami adó- és vámhatóságnak. 

(4) Az adóraktár engedélyese 

a) a (2) bekezdés c) pontja szerinti adatszolgáltatást, valamint az (5) bekezdés szerinti bejelentéseket akkor is a változást követő 

munkanapon küldi meg az állami adó- és vámhatóságnak, ha az (1) bekezdés szerint egyébként nem kötelezett a változást követő 

munkanapon teljesítendő adatszolgáltatásra, és 

b) a 21. § (7) bekezdése szerinti összegű biztosíték nyújtása esetén a jövedéki termék szabadforgalomba bocsátásáról az EKO 

adattartalmával megegyező adatokat a szabadforgalomba bocsátással egyidejűleg küldi meg az állami adó- és vámhatóságnak. 

(5) Az adóraktár engedélyese az adatszolgáltatás keretében teszi meg az e törvényben és a végrehajtási rendeletben meghatározott 

bejelentéseit az állami adó- és vámhatóságnak, kivéve az azonnal vagy papíralapon teljesítendő, így a 9. § (3) bekezdése szerinti, a 

(6) bekezdés szerinti, az 54. § (8) bekezdése szerinti, az 58–60. § szerinti és a 88. § (3) bekezdése szerinti bejelentéseit. 

(6) Az adóraktár engedélyesének számítógépes rendszerében bekövetkezett üzemzavart az adóraktár engedélyese haladéktalanul 

írásban bejelenti az állami adó- és vámhatóságnak. 
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(7) Ha az adatszolgáltatásra üzemszünet vagy az adóraktár engedélyesének számítógépes rendszerében bekövetkezett üzemzavar 

miatt nincs lehetőség, az üzemszünet, üzemzavar végét követően az adóraktár engedélyese haladéktalanul megküldi az állami adó- 

és vámhatóságnak az elmaradt adatszolgáltatásokat. 

(8) Ha az adóraktár engedélyese hibás adatszolgáltatást küldött az állami adó- és vámhatóságnak, a hiba észlelését követően a 

következő adatszolgáltatásban, az (1) bekezdés szerint a változást követő munkanapon adatszolgáltatásra nem kötelezett adóraktár 

engedélyese haladéktalanul jelzi a hibát is. 

(9) Az elektronikus nyilvántartásban az energiatermék, a sör, a csendes és habzóbor, az egyéb csendes és habzó erjesztett ital, a 

köztes alkoholtermék és az alkoholtermék KN-kód szerinti bontásban, a dohánygyártmányok dohánygyártmányonként a jövedéki 

adó alapjául szolgáló mennyiségi egységben szerepelnek. 

(10) Az adóraktár engedélyese az elektronikus átvételi elismervény kiállítását követően a jövedéki terméket haladéktalanul 

felveszi elektronikus nyilvántartásába. 

18. A bejegyzett kereskedői engedély 

25. § (1) Az állami adó- és vámhatóság által engedélyezett bejegyzett kereskedő az engedélyében szereplő telephelyén jogosult a 

jövedéki termék átvételére. 

(2) A bejegyzett kereskedő az átvett zárjegy nélküli jövedéki terméket a jövedéki engedélyes kereskedelmi készletétől elkülönítve, 

egyértelműen azonosítható módon köteles tárolni. A zárjegy nélküli jövedéki terméket a zárjegy felhelyezését követően kell a 

jövedéki engedélyes kereskedelmi készletbe felvenni. 

(3) A bejegyzett kereskedőnek az engedély kiadása évét követő évtől független könyvvizsgáló által hitelesített (auditált) mérleggel 

kell rendelkeznie. 

(4) A bejegyzett kereskedő által nyújtott jövedéki biztosíték összegének – a 18. § (12) bekezdése szerinti kivétellel – el kell érnie 

az adófelfüggesztési eljárás keretében átvett azon jövedéki termékek adótartalmának összegét, amelyek után a bejegyzett kereskedő 

az adót nem fizette meg. 

19. Az eseti bejegyzett kereskedő 

26. § Eseti bejegyzett kereskedői engedélyre – az engedélyek megadásának általános szabályaitól eltérően – olyan személy 

jogosult 

a) aki nem áll csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt, 

b) akinek nincs meg nem fizetett köztartozása, társadalombiztosításijárulék-tartozása, kivéve, ha arra részletfizetést vagy fizetési 

halasztást engedélyeztek, 

c) aki az adófelfüggesztési eljárás keretében átvett jövedéki termékek adótartalmával megegyező összegű jövedéki biztosítékot 

nyújt. 

20. Bejegyzett feladó 

27. § (1) A bejegyzett feladónak az engedély kiadása évét követő évtől független könyvvizsgáló által hitelesített (auditált) 

mérleggel kell rendelkeznie. 

(2) A bejegyzett feladó által nyújtott jövedéki biztosíték összegének – a 18. § (12) bekezdése szerinti kivétellel – el kell érnie 

azon jövedéki termékek adótartalmának összegét, amelyek adófelfüggesztési eljárás keretében végzett szállítása az 53. § (2) 

bekezdése szerint elkezdődött, de az 53. § (3) bekezdése szerint még nem fejeződött be. 

21. Jövedéki engedélyes kereskedő 

28. § (1) A jövedéki engedélyes kereskedő által nyújtandó jövedéki biztosíték összege 

a) energiatermék esetében 600 millió Ft, 

b) dohánygyártmány esetében 22 millió Ft, 

c) sör, csendes és habzóbor, egyéb csendes és habzó erjesztett ital, köztes alkoholtermék és alkoholtermék esetében 20 millió Ft. 

(2)28 Az (1) és (3) bekezdésben meghatározott összeg 50%-át kell nyújtania a jövedéki engedélyes kereskedői tevékenységet 

legalább 2 éve folytató személynek, ha nem minősül az Art. szerinti kockázatos adózónak. 

(3) Az (1) bekezdéstől eltérően a nyújtandó jövedéki biztosíték összege, ha a jövedéki engedélyes kereskedő a tevékenyégét 

kizárólag 

a) 5 liter vagy 5 kilogramm vagy annál kisebb kiszerelésű benzin vagy gázolaj adalékával folytatja, 1 millió forint,  

b) kisüzemi sörfőzdében előállított sörrel folytatja, 500 ezer forint, 

c) alkoholtermékkel folytatja, és az ugyanazon engedélyes által üzemeltetett adóraktárban 

ca) évi legfeljebb 20 hektoliter tisztaszesz-tartalmú alkoholterméket állít elő, 2 millió forint, 

cb) évi 20 hektolitert meghaladó tisztaszesz-tartalmú alkoholterméket állít elő, 10 millió forint, 

d) 2901 10 00 KN-kódú termékkel folytatja, 1 millió forint, 

e) kenőolajjal folytatja, 5 millió forint, 

f) az a) és e) pont szerinti termékekkel folytatja, 6 millió forint, 

g)29 LPG-vel, egyéb ellenőrzött ásványolajjal, megfigyelt termékkel és repülőgép-üzemanyaggal folytatja, 120 millió forint. 

(4) Az (1) bekezdéstől eltérően nem kell jövedéki biztosítékot nyújtani, ha a jövedéki engedélyes kereskedő a tevékenységét 

kizárólag csendes borral, a 129. § (2) bekezdés a) pontja szerinti termékkel és – ha a jövedéki engedélyes személy egyszerűsített 
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adóraktári engedélyes vagy kisüzemi bortermelő, a saját előállítású csendes borából előállított – palackos erjesztésű habzóborral 

folytatja. 

(5) Ha a jövedéki engedélyes kereskedő adóraktári engedéllyel vagy bejegyzett kereskedői engedéllyel is rendelkezik, jövedéki 

biztosítékot csak olyan összegben kell nyújtania, amennyivel meghaladja az (1)–(3) bekezdés alapján nyújtandó biztosíték összege 

az adóraktári engedélyhez vagy a bejegyzett kereskedői engedélyhez kapcsolódóan nyújtott jövedéki biztosíték összegét. 

(6)30 Ha a jövedéki engedélyes kereskedő kizárólag egyéb ellenőrzött ásványolajat importál vagy hoz be másik tagállamból és 

felhasználói engedéllyel is rendelkezik, jövedéki biztosítékot csak a felhasználói engedélyéhez kapcsolódóan kell nyújtania. 

29. § (1) Jövedéki engedélyre – az engedélyek megadásának általános szabályain kívül – olyan személy jogosult, aki 

a) a benzin, petróleum, gázolaj, fűtőolaj esetében – a nem ömlesztett formában történő beszerzés kivételével – telephelyenként 

legalább 500 m3 űrtartalmú tárolótartállyal, 

b) az LPG esetében – a 25 kilogramm vagy annál kisebb kiszerelésű palackba töltött LPG kivételével – telephelyenként 300 

m3 űrtartalmú tárolótartállyal, 

c) a sör, a csendes és habzóbor, az egyéb csendes és habzó erjesztett ital, a köztes alkoholtermék, az alkoholtermék és a 

dohánygyártmány esetében telephelyenként legalább 100 m2 alapterületű raktárhelyiséggel, 

d) a nem palackozott alkoholtermék forgalmazásához legalább 100 m3 űrtartalmú tárolótartállyal, 

e) a kenőolaj esetében telephelyenként legalább 50 m2 alapterületű raktárhelyiséggel 

rendelkezik vagy azt bérel. 

(2) A kizárólag a 28. § (3) bekezdés b) vagy c) pontja szerinti tevékenységét folytató jövedéki engedélyes kereskedőnek az (1) 

bekezdés c) pontjától eltérően legalább 20 m2 alapterületű raktárhelyiséggel kell rendelkeznie. 

(3) Az országos közforgalmú vasút üzemeltetője mentesül az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feltétel teljesítése alól, ha 

a gázolajat kizárólag a vasúti pályához kötött járművek, munkagépek vasúti szállítási főtevékenységhez közvetlenül kapcsolódó 

üzemeltetése céljára értékesíti. 

(4)31 A jövedéki engedélyes kereskedő a beszerzéseiről és a készletében csökkenést eredményező eseményekről, valamint a napi 

zárókészletéről – telephelyenként és összesítve – folyamatosan elektronikus nyilvántartást vezet, amelyből a tárgyhóra vonatkozóan 

a végrehajtási rendelet szerinti adattartalmú adatszolgáltatást teljesít az állami adó- és vámhatóság részére a tárgyhót követő hónap 

12. napjáig. 

(5)32 A jövedéki engedélyes kereskedő abban az esetben végezhet azonos telephelyen és időben jövedéki kiskereskedelmi 

tevékenységet is, ha a jövedéki engedélyes és a jövedéki kiskereskedelmi tevékenysége keretében végzett értékesítéseiről 

nyilvántartást vezet, amely alapján a jövedéki engedélyes és a jövedéki kiskereskedelmi készletek egyértelműen elkülöníthetőek. 

(6) Az állami adó- és vámhatóság a jövedéki engedélyt – az általános szabályokon kívül – abban az esetben is visszavonja, ha a 

67. § (2) és (5) bekezdését a jövedéki engedélyes kereskedő ismételten megsérti. 

30. § A 28. § és a 29 §-ban meghatározott kötelezettségek teljesítése alól az állami adó- és vámhatóságtól felmentést kérhet az a 

személy, aki igazolja, hogy kenőolaj importálását vagy másik tagállamból behozatalát kizárólag saját felhasználás céljából végzi. 

22. Felhasználói engedély 

31. § (1)33 Felhasználói engedélyre – az engedélyek megadásának általános szabályain kívül – olyan személy jogosult, aki a 

tevékenységéről elektronikus nyilvántartást vezet. 

(2) A felhasználói engedélyes köteles kijelölni és az állami adó- és vámhatóság felé bejelenteni egy olyan személyt, aki a 

telephelyen az ellenőrzési feltételek helyszíni biztosításáért, valamint az állami adó- és vámhatósággal történő kapcsolattartásért 

felelős. 

(3) A felhasználói engedélyes a nyilvántartás adatait havonta lezárja, megállapítja a tárgyhavi készletváltozásokat és a 

zárókészletet. 

(4) A felhasználói engedélyes – kivéve az egyéb ellenőrzött ásványolajat és a megfigyelt terméket gyógyszergyártásban vagy a 

termék kémiai átalakulását eredményező vegyi reakcióban felhasználó felhasználói engedélyest – a nyilvántartás havi zárása alapján 

adatszolgáltatást teljesít a tárgyhót követő hónap 15-éig az állami adó- és vámhatóság részére. 

(5) A felhasználói engedélyes tárgyévenként elszámolást készít és küld meg a tárgyévet követő hó 20. napjáig az állami adó- és 

vámhatóságnak. 

(6) A szennyezetté vagy az engedélyezett felhasználási célra alkalmatlanná vált, felhasználói engedéllyel beszerzett jövedéki 

termék megsemmisíthető, adóraktárba szállítható, továbbá a jövedéki terméket beszerző felhasználói engedélyes tisztíthatja 

(regenerálhatja). 

(7) Az engedélyezett célra történő felhasználást követően a technológiából visszanyert, valamint a (6) bekezdés szerint regenerált 

jövedéki terméket készletre kell venni. 

32. § (1) A felhasználói engedély iránti kérelemben meg kell határozni 

a) a felhasználni, kiszerelni kívánt egyéb ellenőrzött ásványolaj, megfigyelt termék és denaturált alkohol, valamint az előállítani 

kívánt megfigyelt termék megnevezését, KN-kódját, 

b) a felhasználás célját, 

c) – ha a felhasználás célja termék-előállítás – a felhasználási arányszámot, az előállításra kerülő termék (kivéve gyógyszer) 

összetételét és KN-kódját, 

d) – ha a felhasználás egyéb célra történik – a felhasználás mennyiségének levezetését. 

(2) A 3814 00 90 KN-kód szerinti megfigyelt termék előállítása esetén a kérelmezőnek rendelkeznie kell az előállítani kívánt 

termék kötelező érvényű KN-kód besorolásával. 
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(3) Az állami adó- és vámhatóság a tevékenység ellenőrzése érdekében előírhatja a felhasználói engedélyes üzemében 

a) a tárolótartályok hitelesítését, 

b) hitelesített mérőeszközök alkalmazását, 

c) hatósági zár alkalmazását. 

33. § (1) A felhasználói engedélyes által nyújtott jövedéki biztosíték összege az éves szinten előállítani, felhasználni, kiszerelni 

kívánt jövedéki termék mennyiségére 

a) a gázolaj adómértékének, 

b) a 2901 10 00 KN-kódú termék esetében az üzemanyagcélú LPG adómértékének, vagy 

c) a 3. § (2) bekezdés 27. pont d) alpontja szerinti megfigyelt termék és a denaturált alkohol esetében a 132. § (2) 

bekezdés b) pontja szerinti adómértékének 

alapulvételével számított adótartalom egytizenketted része, de legfeljebb 60 millió forint. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott összeg 

a) 50%-át kell nyújtania a felhasználói engedélyes tevékenységet legalább 2 éve, 

b) 25%-át kell nyújtania a felhasználói engedélyes tevékenységet legalább 5 éve 

folytató személynek, ha nem minősül az Art. szerinti kockázatos adózónak. 

(3) A felhasználói engedéllyel egy hónap alatt beszerzett mennyiség nem haladhatja meg annak a mennyiségnek a háromszorosát, 

amelynek adókockázatára a jövedéki biztosíték fedezetet nyújt. Ennél nagyobb mennyiségben történő beszerzéshez a jövedéki 

biztosítékot az adókockázattal megegyező összegre – figyelemmel az (1) bekezdés szerinti maximumra – ki kell egészíteni. 

(4) A jövedéki biztosítékot pénzügyi biztosíték formájában nyújtó felhasználói engedélyesnek a pénzügyi biztosíték 

hatályvesztését legalább 30 nappal megelőzően a lejárat napját követő naptól hatályos újabb pénzügyi biztosítékot kell az állami 

adó- és vámhatósághoz benyújtani. 

(5) Az (1) bekezdéstől eltérően a kizárólag teljesen denaturált alkoholt kiszerelő, felhasználó felhasználói engedélyes 1 millió 

forint összegben nyújt jövedéki biztosítékot. 

IV. FEJEZET 

NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL 

23. Közös szabályok 

34. § (1) Az állami adó- és vámhatóság a nyilvántartásba vételt és a változások visszaigazolását a kérelem benyújtásától számított 

15 napon belül teljesíti. 

(2) A nyilvántartásba vett személy az állami adó- és vámhatóság által nyilvántartásba vett adatok változását a változás 

bekövetkezésétől számított 15 napon belül jelenti be az állami adó- és vámhatósághoz. 

(3) A csomagküldő kereskedőnek, a csomagküldő kereskedő adóügyi képviselőjének és a nyilvántartásba vett felhasználónak 

teljesítenie kell a 14. § (1) bekezdés g) pontja szerinti feltételt. 

24. Csomagküldő kereskedő 

35. § Belföldről másik tagállamba irányuló csomagküldő kereskedelem végzéséhez állami adó- és vámhatósági nyilvántartásba 

vétel szükséges a csomagküldő kereskedő számára. 

25. Csomagküldő kereskedő adóügyi képviselője 

36. § (1) Másik tagállamból belföldre irányuló csomagküldő kereskedelem végzéséhez belföldi székhelyű, az állami adó- és 

vámhatóság által nyilvántartásba vett adóügyi képviselő megbízása szükséges. 

(2) A csomagküldő kereskedő adóügyi képviselőjét az állami adó- és vámhatóság abban az esetben veszi nyilvántartásba, ha az 

adóügyi képviselő az engedélyek megadásához meghatározott általános feltételeket teljesíti. 

26. Jövedéki termék előállítására alkalmas berendezés 

37. § (1) Állami adó- és vámhatósági nyilvántartásba vétel szükséges a végrehajtási rendelet szerinti adattartalommal 

a) az energiatermék előállítására alkalmas desztillálóberendezés, 

b) az alkoholtermék előállítására alkalmas desztillálóberendezés, 

c) a sör előállítására alkalmas főzőüst és komlóforraló üst – a 133. § (1) bekezdésében meghatározott tevékenységhez használt 

berendezés kivételével –, 

d) a dohánygyártmány gyártására alkalmas gép és egyéb eszköz – a kizárólag emberi erővel, így különösen nem elemmel, 

akkumulátorral vagy elektromos áramforrásról működtethető olyan eszköz kivételével, amelyik egyszerre egy vagy több, de 

legfeljebb óránként 200 darab kézi töltésű cigaretta elkészítésére alkalmas – 

előállításához, értékesítéséhez és birtoklásához. 

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően nem szükséges állami adó- és vámhatósági nyilvántartásba vétel 

a) a rendeltetésszerűen használt, túlnyomással üzemelő háztartási főzőedények, 

b) a tudományos és oktatási célra használt desztillálóberendezések, 

c) a minőség-ellenőrzési célra használt üveg desztillálóberendezések 

előállításához, értékesítéséhez és birtoklásához. 



 

 

(3) Az (1) bekezdéstől eltérően nem szükséges állami adó- és vámhatósági nyilvántartásba vétel a magánfőző 

desztillálóberendezésének magánfőző általi birtoklásához és értékesítéséhez, ha a magánfőző a birtokba vételt és az értékesítést a 

143. § (1) bekezdése szerint az önkormányzati adóhatósághoz bejelenti. 

(4) Az olyan jövedéki termék előállítására alkalmas berendezést, amelyen termék-előállítást vagy a berendezés tesztelését, 

kipróbálását végzik, csak adóraktár engedélyese és felhasználói engedélyes tarthat birtokában, a berendezés adóraktárban történő 

tesztelése, kipróbálása esetére az adóraktár egyszerűsített engedélyezési és működési szabályait a végrehajtási rendelet tartalmazza. 

Az adóraktár engedélyesének és a felhasználói engedélyesnek az (1) bekezdéstől eltérőn nem szükséges állami adó- és vámhatósági 

nyilvántartásba vétel a jövedéki termék előállítására alkalmas berendezés birtokolásához. 

(5) A (4) bekezdéstől eltérően nincs szükség adóraktári vagy felhasználói engedélyre 

a) a magánfőző desztillálóberendezésének, 

b) a rendeltetésszerűen használt, túlnyomással üzemelő háztartási főzőedények, 

c) a tudományos és oktatási célra használt desztillálóberendezések, 

d) a minőség-ellenőrzési célra használt üveg desztillálóberendezések, 

e) a 19. § (1) bekezdés f) és g) pontja szerinti tevékenységekhez alkalmazott desztillálóberendezések 

birtokolásához. 

27. Nyilvántartásba vett felhasználó 

38. § (1) Állami adó- és vámhatósági nyilvántartásba vétel szükséges 

a) évi legfeljebb 6000 liter vagy 6000 kilogramm egyéb ellenőrzött ásványolaj és megfigyelt termék, 

b) teljesen denaturált alkohol 

felhasználásához. 

(2) A nyilvántartásba vett felhasználó a nyilvántartásba vételhez, majd azt követően évente, november 30-áig megadja az éves 

szinten felhasználni tervezett mennyiséget és a felhasználás célját. 

(3)34 A nyilvántartásba vett felhasználó csak a (2) bekezdés szerinti mennyiségi kereten belül végezhet beszerzést. 

(4) A nyilvántartásba vett felhasználó a beszerzett, felhasznált mennyiségről nyilvántartást vezet. 

(5) Ha a nyilvántartásba vett felhasználó a (2) bekezdés szerinti határidőig nem adja meg az éves szinten felhasználni tervezett 

mennyiséget, az állami adó- és vámhatóság a tárgyév utolsó napjával törli a nyilvántartásba vett felhasználókról vezetett 

nyilvántartásból. 

28. Szárított és fermentált dohány előállítása, tárolása és kereskedelme 

39. § (1) Állami adó- és vámhatósági nyilvántartásba vétel szükséges dohánynövény termesztéséhez, szárított dohány és 

fermentált dohány belföldre történő behozatalához, tárolásához, értékesítéséhez és külföldre történő kiszállításához. 

(2) Regisztrációra kötelezett 

a) a termelő, 

b) a termelői csoportok elismeréséről szóló miniszteri rendelet szerinti termelői csoport, 

c) az a fizikailag, így különösen fallal, kerítéssel, mérési ponttal elkülönített, egy technológiai egységet képező üzem, ahol 

elsődleges dohányfeldolgozást és fermentálást eredményező eljárással fermentált dohányt állítanak elő, 

d) a dohánygyártmány előállítását végző adóraktár engedélyese, 

e) az a gazdálkodó, aki belföldre szárított dohányt és fermentált dohányt behoz, 

f) az a gazdálkodó, aki regisztrációra kötelezettől – kivéve az e pont szerinti regisztrációra kötelezettet – szárított dohányt és 

fermentált dohányt vásárol, regisztrációra kötelezett részére történő továbbértékesítési céllal, 

g) az a gazdálkodó, aki szárított dohány vagy fermentált dohány felhasználásával gazdasági tevékenység keretében nem 

dohánygyártmányt állít elő. 

(3) A (2) bekezdés a) pontja alá tartozó termelőként az állami adó- és vámhatóság azt regisztrálja, aki a dohánynövény termesztést 

hatályos, írásbeli termelési és értékesítési szerződés alapján végzi, továbbá a megtermelt dohányt a végrehajtási rendeletben 

meghatározott módon tárolja. Az állami adó- és vámhatóság a termelőt a szerződés hatályvesztésekor törli a nyilvántartásából. 

(4) A (2) bekezdés c) és d) pontja alá tartozónak minősül 

a) a regisztrációra kötelezett használatában álló, az üzem vagy adóraktár területén kívül található, szárított dohány és fermentált 

dohány tárolására, raktározására alkalmas, regisztrált tároló, 

b) az olyan regisztrált külföldi rendeltetési hely is, ahova a szárított dohány és a fermentált dohány írásbeli szerződés alapján 

kiszállításra kerül. 

(5) Szárított dohány és fermentált dohány csak az állami adó- és vámhatóság által nyilvántartásba vett regisztrációra kötelezettek 

között értékesíthető és adható át közvetlenül vagy írásbeli szerződésben megbízott fuvarozó, szállítmányozó igénybevételével. 

(6) A (2) bekezdés e) pontja szerinti dohányimportáló és a (2) bekezdés f) pontja szerinti dohánykereskedő köteles az 

áruforgalmát pontosan nyilvántartani, valamint az árumozgásokat szállítmányonként, legkésőbb az adott importálási, 

dohánykereskedelmi ügylet megkezdéséig az állami adó- és vámhatóságnak bejelenteni. 

(7) A (2) bekezdés g) pontja szerinti gazdálkodó kérelmében részletesen leírja a gyártási folyamatot, amelyben szárított dohányt 

vagy fermentált dohányt használ fel. A kérelemben foglaltakat az állami adó- és vámhatóság szükség szerint helyszíni ellenőrzés 

keretében ellenőrizheti. 

(8) A 34. § (2) bekezdésétől eltérően a nyilvántartásba vett adatok változását a regisztrációra kötelezett a változás 

bekövetkezésétől számított 5 napon belül jelenti be az állami adó- és vámhatósághoz. 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=195984.323344#foot34


 

 

29. Kereskedelmi jármű nyilvántartásba vett üzembentartója, bérlője 

40. § (1) A 113. § (5) bekezdése szerinti adó-visszaigénylést érvényesítő, a gépjármű vagy nyerges járműszerelvény 

üzembentartójának vagy – bérelt jármű esetében – bérlőjének állami adó- és vámhatósági nyilvántartásba vétele szükséges. 

(2) A nyilvántartásba vétel iránti kérelmet az adó-visszaigénylési jogosultság első alkalommal történő érvényesítése előtt kell az 

állami adó- és vámhatósághoz benyújtani. 

(3) A belföldön székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel nem rendelkező személy esetében e § a másik tagállamban vagy az 

Európai Szabadkereskedelmi Társulás tagállamában regisztrált és ott kiadott nemzetközi fuvarozási engedéllyel rendelkező 

személyre alkalmazható. 

30. Üzemi motorikusgáz-töltő állomás üzemeltetője 

41. § (1) Állami adó- és vámhatósági nyilvántartásba vétel szükséges az üzemi motorikusgáztöltő-állomás üzemeltetőjének. 

(2) LPG az egyéb motorikus célú felhasználásra meghatározott adómértékkel üzemi motorikusgáztöltő-állomás üzemeltetője 

részére történő értékesítés céljából bocsátható szabadforgalomba. 

(3) Az üzemi motorikusgáztöltő-állomás üzemeltetője a beszerzett LPG felhasználásáról nyilvántartást vezet. 

31. Tagállamba szállító kisüzemi bortermelő 

42. § Állami adó- és vámhatósági nyilvántartásba vétel szükséges a másik tagállamba csendes bort, saját előállítású csendes borból 

előállított palackos erjesztésű habzóbort adófelfüggesztési eljárás keretében szállító kisüzemi bortermelőnek. 

V. FEJEZET 

BEJELENTÉSEK 

43. § A magánszemély a 133. § (1) bekezdés a) pontja alapján előállított jövedéki termékről előállításonként, az előállítás tervezett 

megkezdési időpontjának megjelölésével, az azt megelőző 3. napig bejelentést tesz az állami adó- és vámhatósághoz. 

44. § (1) A tudományos és oktatási célra használt nem üveg desztillálóberendezés birtoklását a megszerzést követő 10 napon belül 

be kell jelenteni az állami adó- és vámhatósághoz. 

(2) A tudományos és oktatási célra használt nem üveg desztillálóberendezésen előállított alkoholtermék 

a) előállítását előállításonként, az előállítás megkezdésének tervezett időpontját megelőző 3. napig be kell jelenteni az állami adó- 

és vámhatósághoz és 

b) tudományos és oktatási célú felhasználásáról vagy megsemmisítéséről a jogszerű felhasználás megállapítására alkalmas 

jegyzőkönyvet kell felvenni. 

45. § Energiatermék kinyerését eredményező rekultivációs tevékenység megkezdését legkésőbb az azt megelőző 3 nappal, a 

tevékenység tervezett befejezésének időpont megjelölésével kell az állami adó- és vámhatósághoz bejelenteni. 

46. § (1) A légiutas-ellátási tevékenységet végző személy a tervezett tevékenységét legkésőbb a tevékenység megkezdését 

megelőző 3 nappal bejelenti az állami adó- és vámhatósághoz. 

(2) A légiutas-ellátási tevékenységet végző személy tevékenységéről a végrehajtási rendelet szerinti adattartalmú nyilvántartást 

vezet. 

47. § A motorfejlesztést megvalósító személy a tervezett tevékenységét legkésőbb a tevékenység megkezdését megelőző 30 

nappal bejelenti az állami adó- és vámhatósághoz. 

48. § (1) A hulladékhasznosítási tevékenységet végző személy e tevékenységét legkésőbb a tevékenység megkezdését megelőző 

30 nappal bejelenti az állami adó- és vámhatósághoz, ha az előállítás során köztes fázisban egyéb ellenőrzött ásványolaj keletkezik. 

(2) Az állami adó- és vámhatóság kérésére a környezetvédelmi hatóság a kérés megérkezésétől számított 21 napon belül 

hozzáférhetővé teszi az állami adó- és vámhatóság számára azoknak a hulladékhasznosítási engedéllyel rendelkezőknek az aktuális 

listáját, akiknek tevékenysége során köztes fázisban egyéb ellenőrzött ásványolaj keletkezik. 

(3) A biológiai ecet előállítását végző személy e tevékenységét legkésőbb a tevékenység megkezdését megelőző 30 nappal 

bejelenti az állami adó- és vámhatósághoz, ha az előállítás során köztes fázisban alkoholtermék keletkezik. 

49. § A kenőolaj másik tagállamból másik tagállamba vagy harmadik országba irányuló, belföldön áthaladó ömlesztett szállítását 

végző személy e tevékenységét legkésőbb a szállítást megelőző napon bejelenti az állami adó- és vámhatósághoz. 

50. § (1) A nemzetközi légiforgalomban részt vevő légijármű karbantartását végző személy e tevékenységének megkezdését 

legkésőbb a tevékenység megkezdését megelőző 3 nappal bejelenti az állami adó- és vámhatósághoz. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti karbantartást végző személy a karbantartási céllal eltávolított repülőgép-üzemanyagról a végrehajtási 

rendelet szerinti nyilvántartást vezet. 

51. § (1) A 2008. december 16-i 2008/118/EK tanácsi irányelv 40. cikke szerinti, másik tagállambeli személy által 

adófelfüggesztési eljárás keretében feladott csendes bor átvételét – az 55. §-tól eltérően – 

a) az adóraktár engedélyese a 24. § szerinti adatszolgáltatás keretében, 

b) a bejegyzett kereskedő 5 munkanapon belül 

jelenti be az állami adó- és vámhatóságnak. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti bejelentés tartalmazza az átvett csendes bor mennyiségére vonatkozó, valamint a végrehajtási 

rendeletben meghatározott további adatokat. 



 

 

52. § A lakossági energiafogyasztó a saját háztartása céljára vásárolt földgáz közúti jármű üzemanyagaként történő 

felhasználásának szándékát az előállítás tervezett megkezdési időpontjának megjelölésével, az azt megelőző 3. napig bejelenti az 

állami adó- és vámhatósághoz. 

VI. FEJEZET 

JÖVEDÉKI TERMÉK SZÁLLÍTÁSA ADÓFELFÜGGESZTÉSI ELJÁRÁS KERETÉBEN 

32. Közös szabályok 

53. § (1) Jövedéki terméket az Európai Unió területén adófelfüggesztési eljárás keretében szállíthat – ideértve azt az esetet is, ha 

a terméket harmadik országon keresztül szállítják – az adóraktár engedélyese adóraktárból vagy bejegyzett feladó az importálás 

helyéről 

a) adóraktárba; 

b) másik tagállambeli bejegyzett kereskedő számára; 

c) exportálás céljából arra a helyre, ahol a jövedéki termék elhagyja az Európai Unió területét; vagy 

d) másik tagállambeli 

da) diplomáciai és konzuli képviselet és annak tagjai, 

db) nemzetközi szervezet és annak tagjai – a nemzetközi egyezményekben vagy székhely egyezményekben foglaltak szerint 

adómentesként meghatározott fogyasztás erejéig –, 

dc) az Észak-atlanti Szerződésben részes állam fegyveres erői – kivéve az adóraktár helye szerinti tagállam fegyveres erejét –, 

polgári állománya és étterme, kantinja 

számára. 

(2) Az adófelfüggesztési eljárás keretében végzett szállítás akkor kezdődik, amikor a jövedéki termék elhagyja az adóraktár 

területét vagy amikor a bejegyzett feladó által feladott jövedéki termék vámjogi szabadforgalomba bocsátásra kerül. 

(3) Az adófelfüggesztési eljárás keretében végzett szállítás akkor fejeződik be, amikor a címzett átveszi a jövedéki terméket vagy 

amikor a jövedéki termék elhagyja az Európai Unió területét. 

33. Jövedéki termék feladása adófelfüggesztési eljárás keretében 

54. § (1) Jövedéki termék adófelfüggesztési eljárás keretében – az e törvényben foglalt kivételekkel – e-TKO-val szállítható. 

(2) A jövedéki termék feladója – legkorábban a kitárolást 7 nappal megelőzően – kiállítja és az állami adó- és vámhatóságnak 

megküldi az e-TKO-nak a 684/2009/EK rendeletben, valamint a végrehajtási rendeletben előírtak szerint kitöltött tervezetét. 

(3) Az állami adó- és vámhatóság az uniós számítógépes rendszerben ellenőrzi az e-TKO tervezetében szereplő adatokat. Ha az 

adatok 

a) nem megfelelőek, erről az állami adó- és vámhatóság haladéktalanul értesíti a jövedéki termék feladóját, 

b) megfelelőek, az állami adó- és vámhatóság AHK-szám hozzárendelésével jóváhagyja az e-TKO-t, és arról értesíti a jövedéki 

termék feladóját. 

(4) Az állami adó- és vámhatóság az e-TKO-t 

a) a rendeltetési hely szerinti tagállam illetékes hatóságának, 

b) exportálás esetén a kivitel helye szerinti másik tagállam illetékes hatóságának, 

c) – ha a címzett belföldi adóraktár engedélyese – a címzett részére 

az uniós számítógépes rendszerben haladéktalanul továbbítja. 

(5) Az állami adó- és vámhatóság a másik tagállam illetékes hatóságától kapott e-TKO-t megküldi a címzett adóraktár 

engedélyesének vagy bejegyzett kereskedőnek. 

(6) A jövedéki termék feladója a szállítást végző személy részére átadja az e-TKO kinyomtatott példányát vagy az AHK-szám 

feltüntetését tartalmazó számlát, szállítólevelet vagy más fuvarokmányt, amely a szállítás teljes ideje alatt kíséri a szállítmányt és 

azt a tagállamok illetékes hatóságainak kérésére be kell mutatni. 

(7) A jövedéki termék feladója a 684/2009/EK rendeletre figyelemmel az adófelfüggesztési eljárás keretében végzett szállítás 

a) kezdetéig törölheti – az uniós számítógépes rendszeren keresztül – az e-TKO-t, 

b) során megváltoztathatja – az uniós számítógépes rendszerben – az e-TKO-n szereplő rendeltetési helyet kivéve, ha mentesített 

szervezet a címzett. 

(8) Ha az adófelfüggesztési eljárás keretében másik tagállamból belföldre vagy belföldről másik tagállamba végzett szállítás során 

a fuvarozó a jövedéki terméket másik szállítójárműre kívánja átrakni fuvarszervezési okból oly módon, hogy a jövedéki terméket a 

szállítójármű-váltás közben, legfeljebb 24 órán keresztül telephelyén tárolja, a jövedéki termék belföldi feladója vagy címzettje az 

uniós számítógépes rendszerben haladéktalanul bejelenti 

a) a jövedéki termék lerakodásának időpontját a szállítójárműről, 

b) a jövedéki termékek ideiglenes tárolásának helyét, és 

c) az új szállítójármű rendszámát. 

34. Adófelfüggesztési eljárás keretében szállított jövedéki termék átvétele 

55. § (1) A jövedéki termék belföldi címzettje a jövedéki termék szállítási okmányon rendeltetési helyként feltüntetett helyre 

történt megérkezéséről a jövedéki termék tényleges mennyiségi és minőségi információit, valamint a végrehajtási rendeletben 



 

 

meghatározott kiegészítő adatokat tartalmazó elektronikus átvételi elismervényt haladéktalanul kiállítja és megküldi az állami adó- 

és vámhatóságnak. Az elektronikus átvételi elismervényt nem szükséges haladéktalanul kiállítani, ha a jövedéki termék címzettje 

indokolással ellátva a 24. § szerinti adatszolgáltatásában, ennek hiányában pedig legkésőbb az okot adó esemény bekövetkezését 

követő munkanapon bejelenti az állami adó- és vámhatóságnak a késedelem okát. 

(2) Az állami adó- és vámhatóság az uniós számítógépes rendszerben ellenőrzi az elektronikus átvételi elismervényben szereplő 

adatokat. Ha az adatok 

a) nem megfelelőek, erről az állami adó- és vámhatóság haladéktalanul értesíti a jövedéki termék címzettjét, 

b) megfelelőek, az állami adó- és vámhatóság értesítést küld a jövedéki termék címzettjének az elektronikus átvételi elismervény 

nyilvántartásba vételéről, és azt 

ba) egyidejűleg megküldi az uniós számítógépes rendszerben a feladás helye szerinti tagállam illetékes hatóságának, valamint 

bb) továbbítja a jövedéki termék belföldi feladójának. 

(3) A másik tagállam illetékes hatósága által az állami adó- és vámhatóság részére megküldött elektronikus átvételi elismervényt 

az állami adó- és vámhatóság az uniós számítógépes rendszerben továbbítja a jövedéki termék belföldi feladójának. 

35. Adófelfüggesztési eljárás keretében szállított jövedéki termék exportálása 

56. § (1) Ha a harmadik országba adófelfüggesztési eljárás keretében szállított jövedéki termék esetén a vámjogszabályok szerinti 

kivitel helye belföld, 

a) a kilépési hivatal vagy – a 3. § (1) bekezdés 18. pont a) alpont ab) alpontja szerinti területre történő szállítása esetén – az 

áruknak az Európai Unió vámterületéről történő kiléptetésére a vámjogszabályok szerint megállapított alakiságokat teljesítő hatóság 

arról szóló igazolása alapján, hogy a jövedéki termék elhagyta az Európai Unió területét, továbbá 

b) az igazolásban szereplő adatoknak az uniós számítógépes rendszerben történő ellenőrzését követően 

az állami adó- és vámhatóság állítja ki az elektronikus kiviteli elismervényt. 

(2) Az állami adó- és vámhatóság az elektronikus kiviteli elismervényt az uniós számítógépes rendszerben továbbítja 

a) a feladás helye szerinti tagállam illetékes hatóságának, vagy 

b) a jövedéki termék belföldi feladójának. 

(3) Ha a harmadik országba belföldről adófelfüggesztési eljárás keretében szállított jövedéki termék esetén a vámjogszabályok 

szerinti kivitel helye másik tagállam, a kivitel helye szerinti tagállam illetékes hatósága által a jövedéki termék harmadik országba 

történt kiviteléről kiállított és az állami adó- és vámhatóságnak megküldött elektronikus kiviteli elismervényt az állami adó- és 

vámhatóság a jövedéki termék feladójának továbbítja. 

36. Jövedéki termék szállítása adófelfüggesztési eljárás keretében mentesített szervezetnek 

57. § (1) Ha másik tagállamból belföldön lévő mentesített szervezet számára szállítanak adófelfüggesztési eljárás keretében 

jövedéki terméket, a jövedéki termék feladásáról az állami adó- és vámhatóság értesíti a mentesített szervezetet. 

(2) A mentesített szervezet a jövedéki termék átvételéről írásos nyilatkozatot ad az állami adó- és vámhatóságnak a 684/2009/EK 

rendeletben meghatározott adattartalommal. Az állami adó- és vámhatóság a mentesített szervezet nyilatkozata alapján kiállítja és 

az uniós számítógépes rendszerben megküldi az elektronikus átvételi elismervényt a feladás helye szerinti tagállam illetékes 

hatóságának. 

(3) A mentesített szervezet legkésőbb a (2) bekezdés szerinti írásos nyilatkozat állami adó- és vámhatóságnak történő kiállításakor 

megküldi az állami adó- és vámhatóság ellenjegyzését pecsétlenyomattal tartalmazó adómentességi igazolást a jövedéki termék 

feladójának. 

37. Jövedéki termék feladása üzemszünet során 

58. § (1) Az üzemszünet kezdetének és végének időpontját 

a) az uniós számítógépes rendszer vagy az állami adó- és vámhatóság számítógépes rendszerének üzemszerű működésében 

bekövetkezett üzemzavar esetén az állami adó- és vámhatóság az uniós számítógépes rendszer valamennyi használójával 

haladéktalanul közli, 

b) az állami adó- és vámhatóság által biztosított információs rendszer üzemszerű működésében bekövetkezett üzemzavar esetén 

a kormányzati portálon haladéktalanul közzéteszik, vagy 

c) az uniós számítógépes rendszer használójának számítógépes rendszerében bekövetkezett üzemzavar esetén a használó az állami 

adó- és vámhatósághoz írásban haladéktalanul bejelenti és azt az állami adó- és vámhatóság haladéktalanul nyilvántartásba veszi, 

vagy – az állami adó- és vámhatóság hivatali idején kívül történt bejelentés esetén – a bejelentésben megjelöli. 

(2) Az üzemszünet ideje alatt a jövedéki termék feladója adófelfüggesztési eljárás keretében akkor adhat fel jövedéki terméket, 

ha 

a) a jövedéki terméket a szállítás során olyan papíralapú okmány kíséri, amely az e-TKO tervezetében szereplő valamennyi adatot 

tartalmazza, vagy 

b) a szállítás kezdetét előzetesen bejelenti az állami adó- és vámhatóságnak. 

(3) Az üzemszünet végét követően a jövedéki termék feladója haladéktalanul kiállítja és az állami adó- és vámhatóságnak 

megküldi az e-TKO tervezetét. 

(4) Az e-TKO tervezetének ellenőrzését és jóváhagyását követően 

a) az e-TKO lép a szállítás bizonylataként az üzemszünet ideje alatt kiállított papíralapú okmány helyébe, és 

b) a jövedéki termék adófelfüggesztési eljárás keretében végzett szállítására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 



 

 

(5) A jövedéki termék feladója az adó megállapításához való jog elévülési idején belül köteles megőrizni az általa kiállított 

papíralapú okmány egy példányát. 

(6) A jövedéki termék feladója az üzemszünet ideje alatt a rendeltetési hely 54. § (7) bekezdése szerinti megváltoztatását – 

figyelemmel a 684/2009/EK rendeletre – előzetesen bejelenti az állami adó- és vámhatóságnak. Az üzemszünet végét követően a 

jövedéki termék adófelfüggesztési eljárás keretében végzett szállítására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 

38. Jövedéki termék átvétele üzemszünet során 

59. § (1) Ha a jövedéki termék átvételéről az üzemszünet ideje alatt vagy az üzemszünet végét követően, de még az e-TKO 

megküldése előtt, a címzettnek nincs lehetősége az adófelfüggesztési eljárás keretében végzett szállítás befejezését követő 5 

munkanapon belül elektronikus átvételi elismervényt kiállítani, olyan papíralapú okmányt állít ki és küld meg az állami adó- és 

vámhatóság részére, amely az elektronikus átvételi elismervény valamennyi adatát tartalmazza. 

(2) Az állami adó- és vámhatóság – ha az üzemszünet megszűnése rövid időn belül nem várható – a jövedéki termék átvételéről 

kiállított papíralapú okmány másolatát megküldi a feladás helye szerinti tagállam illetékes hatóságának. 

(3) A másik tagállam illetékes hatósága által az állami adó- és vámhatóság részére megküldött, a jövedéki termék átvételéről 

kiállított papíralapú okmány másolatát az állami adó- és vámhatóság megküldi a jövedéki termék feladójának vagy annak 

megérkezéséről tájékoztatja a jövedéki termék feladóját. 

(4) Az üzemszünet végét vagy az e-TKO megküldését követően a címzett haladéktalanul kiállítja és az állami adó- és 

vámhatóságnak megküldi az elektronikus átvételi elismervényt. 

(5) Ezt követően a jövedéki termék adófelfüggesztési eljárás keretében végzett szállítására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 

39. Jövedéki termék exportálása üzemszünet során 

60. § (1) Ha a kivitel helye belföld és a jövedéki termék harmadik országba történő kiszállításáról az üzemszünet ideje alatt vagy 

az üzemszünet végét követően, de még az e-TKO megküldése előtt az állami adó- és vámhatóságnak nincs lehetősége elektronikus 

kiviteli elismervényt kiállítani, olyan papíralapú okmányt állít ki, és ha az üzemszünet megszűnése rövid időn belül nem várható, 

küld meg a feladás helye szerinti tagállam illetékes hatóságának, amely az elektronikus kiviteli elismervény valamennyi adatát 

tartalmazza. 

(2) Az állami adó- és vámhatóság a jövedéki termék harmadik országba történő kiszállításáról kiállított papíralapú okmány 

másolatát megküldi a jövedéki termék feladójának vagy annak megérkezéséről tájékoztatja a jövedéki termék feladóját. 

(3) Az üzemszünet végét vagy az e-TKO megküldését követően, ha a kivitel helye belföld, az állami adó- és vámhatóság 

haladéktalanul kiállítja és a feladás helye szerinti tagállam illetékes hatóságának megküldi az elektronikus kiviteli elismervényt. 

(4) Ezt követően az adófelfüggesztési eljárás keretében végzett szállításra vonatkozó általános szabályokat kell alkalmazni. 

40. Az adófelfüggesztési eljárás keretében végzett szállítás befejeződésének igazolása 

61. § (1) Az adófelfüggesztési eljárás keretében végzett szállítás befejeződését – figyelemmel az 59–60. §-ra is – az elektronikus 

átvételi elismervény és az elektronikus kiviteli elismervény igazolja. 

(2) Az elektronikus átvételi elismervény és az elektronikus kiviteli elismervény üzemszünettől eltérő ok miatti hiánya esetén az 

adófelfüggesztési eljárás keretében végzett szállítás befejeződése az (1) bekezdéstől eltérő módon is igazolható. 

(3) A (2) bekezdés szerinti igazolásként 

a) a rendeltetési hely szerinti tagállam illetékes hatóságának – megfelelő bizonyíték alapján – a jövedéki termék rendeltetési 

helyre történő megérkezéséről kiállított igazolása, vagy 

b) a kivitel helye szerinti tagállam illetékes hatóságának a jövedéki termék Európai Unió területének elhagyásáról kiállított 

igazolása 

szolgálhat. 

(4) A címzett által kiállított és az elektronikus átvételi elismervény valamennyi adatát tartalmazó okmány a (3) bekezdés a) pontja 

vonatkozásában megfelelő bizonyítéknak minősül. 

(5) Ha a feladás helye belföld és az állami adó- és vámhatóság elfogadja a (3) bekezdés szerinti igazolást, akkor a szállítást az 

uniós számítógépes rendszerben lezárja. 

VII. FEJEZET 

SZABADFORGALOMBA BOCSÁTOTT JÖVEDÉKI TERMÉK SZÁLLÍTÁSA, ÉRTÉKESÍTÉSE 

41. Szabadforgalomba bocsátott jövedéki termék szállítása tagállamok között 

62. § (1) Az egyik tagállamban szabadforgalomba bocsátott jövedéki termék másik tagállamba kereskedelmi céllal EKO-val 

szállítható. 

(2) Kereskedelmi célú az (1) bekezdés szerinti szállítás, ha nem magánszemély vagy magánszemély nem saját felhasználására 

szállítja a jövedéki terméket. 

(3) Annak megállapítása érdekében, hogy a jövedéki termék magánszemély saját felhasználását szolgálja, az állami adó- és 

vámhatóság a következő szempontokat vizsgálja együttesen: 

a) a magánszemély rendelkezik-e az e törvény szerinti engedéllyel vagy kérte-e e törvény alapján a nyilvántartásba vételét; 

b) a birtokban tartás indoka; 

c) a jövedéki termék birtokban tartásának helye vagy a szállítás módja; 



 

 

d) a jövedéki termékkel kapcsolatos valamennyi okmány; 

e) a jövedéki termék jellege; 

f) a jövedéki termék meghaladja-e a (4) bekezdés szerinti mennyiséget. 

(4)35 A (3) bekezdés f) pontja szerinti mennyiség 

a) cigaretta esetében 800 darab, 

b) szivar esetében 200 darab, 

c) legfeljebb 3 gramm súlyú szivarka esetében 400 darab, 

d) fogyasztási dohány esetében 1 kilogramm, 

e) sör esetében 110 liter, 

f) köztes alkoholtermék esetében 20 liter, 

g) alkoholtermék esetében 10 liter, 

h) csendes és habzóbor, egyéb csendes és habzó erjesztett ital esetében együttesen 90 liter (ebből habzóbor és egyéb habzó 

erjesztett ital legfeljebb 60 liter), 

i) energiatermék esetében a jármű üzemanyagtartályában és egy, legfeljebb 10 literes hordozható tartályban lévő mennyiség, 

j) töltőfolyadék esetében 300 milliliter, és 

k) az új dohánytermék-kategóriák esetében 800 darab. 

(5) Nem minősül kereskedelmi célú szállításnak 

a) a két tagállam között közlekedő repülőgépek fedélzetén lévő jövedéki termékek szállítása, ha azokat nem hozzák forgalomba, 

mialatt a repülőgép belföldön tartózkodik, 

b) a másik tagállamból belföldön keresztül egy másik tagállamba EKO-val végzett szállítás, vagy 

c) a 3. § (2) bekezdés 21. pontja szerinti jármű üzemanyagtartályában vagy kiegészítő üzemanyagtartályában található üzemanyag 

tagállamok közötti szállítása. 

(6) Szabadforgalomba bocsátott jövedéki termék másik tagállamból, kereskedelmi céllal belföldre történő szállítása esetén 

a) az állami adó- és vámhatóság a címzett kérésére az EKO visszaküldendő példányának hátoldalán igazolja a jövedéki termék 

utáni adókötelezettség teljesítését vagy annak biztosítását; 

b) az állami adó- és vámhatóság a jövedéki termék feladása előtt – kérelemre – igazolást ad a belföldön keletkező 

adókötelezettségre nyújtott jövedéki biztosíték rendelkezésre állásáról; 

c) az adófizetésre kötelezett személy 

ca) a beszerzést megelőzően a belföldön keletkező adófizetési kötelezettségnek megfelelő összegben jövedéki biztosítékot nyújt, 

cb) a beszerzést megelőzően a beszerzésről – a jövedéki termék beszerzésének, mennyiségének és felhasználási céljának 

megjelölésével – értesíti az állami adó- és vámhatóságot, 

cc) az adófizetési kötelezettség keletkezésének időpontját követő 5 napon belül adóbevallást tesz és megfizeti az adót. 

(7) A (6) bekezdés c) pont ca) alpontja szerint nyújtott jövedéki biztosíték felszabadul 

a) az adófizetési kötelezettség teljesítését követően, 

b) ha az adófizetésre kötelezett személy az adófizetési kötelezettség alól a jövedéki termék teljes megsemmisülése vagy 

helyrehozhatatlan károsodása miatt mentesül, 

c) ha a 3. § (1) bekezdés 44. pont c) alpontja szerinti szabálytalanság esetén a jövedéki adót másik tagállamban igazoltan 

megfizették. 

42. Jövedéki termék szállítása csomagküldő kereskedelem keretében 

63. § (1) A jövedéki termék csomagküldő kereskedelem keretében belföldre szállítása esetén a csomagküldő kereskedőt terhelő 

adókötelezettséget és adófizetési kötelezettséget a csomagküldő kereskedő 36. § szerinti adóügyi képviselője teljesíti. 

(2) Az adóügyi képviselő minden belföldre küldött szállítmányt a belföldre történő feladás napján jelenti be az állami adó- és 

vámhatósághoz. 

(3) A csomagküldő kereskedőtől beszerzett jövedéki termék eredete csak a címzett nevére kiállított számlával igazolható. 

(4) Az állami adó- és vámhatóság az adó megfizetéséről – kérésre – igazolást ad a csomagküldő kereskedőnek. 

(5) Az adóügyi képviselő által nyújtott jövedéki biztosíték felszabadul, 

a) az adófizetési kötelezettség teljesítését követően, 

b) ha az adófizetésre kötelezett személy az adófizetési kötelezettség alól a jövedéki termék teljes megsemmisülése vagy 

helyrehozhatatlan károsodása miatt mentesül, 

c) ha a 3. § (1) bekezdés 44. pont c) alpontja szerinti szabálytalanság esetén a jövedéki adót másik tagállamban igazoltan 

megfizették. 

43. Jövedéki engedélyes kereskedelem és jövedéki kiskereskedelem általános szabályai 

64. §36 (1) Az adóraktár engedélyese és a jövedéki engedélyes kereskedő jövedéki terméket a végrehajtási rendeletben 

meghatározott adatokat tartalmazó szállítólevéllel szállíthat kereskedelmi céllal szabadforgalomban belföldi címről belföldi címzett 

részére vagy bocsáthat szabadforgalomba a jövedéki termék közvetlen átadásával. 

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően az adóraktár engedélyese a repülőgép-üzemanyag 112. § (1) bekezdés a) pontjától eltérő 

szabadforgalomba bocsátása esetén a végrehajtási rendeletben a 112. § (1) bekezdés a) pontja szerinti kiszolgálásra meghatározott 

okmányt alkalmazza. 
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65. § Jövedéki engedélyes kereskedő és jövedéki kiskereskedő kereskedelmi forgalomban a végrehajtási rendeletben 

meghatározott minőségű üzemanyagot forgalmazhat. 

66. § Dohánynövényt tilos végfelhasználó számára értékesíteni, illetve végfelhasználónak beszerezni. 

44. Jövedéki engedélyes kereskedelem 

67. § (1) Az állami adó- és vámhatóság engedélyével folytatható 

a)37 a 

aa) szabadforgalomba bocsátott ellenőrzött energiatermékkel – kivéve az 5 liternél vagy 5 kilogrammnál nagyobb kiszerelésű és 

az 1 liter vagy 1 kilogramm vagy annál kisebb kiszerelésű egyéb ellenőrzött ásványolajat, valamint az 5 kilogramm vagy annál 

kisebb kiszerelésű LPG-t –, 

ab) kenőolajjal, 

ac) szabadforgalomba bocsátott sörrel, csendes és habzóborral, egyéb csendes és habzó erjesztett itallal, köztes alkoholtermékkel 

és alkoholtermékkel – kivéve a 3. § (3) bekezdés 1. pont c) alpontja szerinti terméket –, valamint 

ad) szabadforgalomba bocsátott dohánygyártmánnyal 

a kereskedelemről szóló törvény szerinti nagykereskedelmi tevékenység – ide nem értve az üzemanyagkártyával értékesített 

(beszerzett), felhasznált üzemanyag utólagos, pénzügyi-technikai jellegű elszámolását, ha az elszámolásról a felek írásban 

megállapodtak –, továbbá – az adóraktár engedélyesét kivéve – üzemanyagnak nem a 69. § és 72. § szerinti értékesítése, 

b)38 – az 5 liter vagy 5 kilogramm vagy annál kisebb kiszerelésű egyéb ellenőrzött ásványolaj kivételével – az a) pont aa)–

ad) alpontja szerinti termék, valamint az 5 liternél vagy 5 kilogrammnál nagyobb kiszerelésű egyéb ellenőrzött ásványolaj 

importálása és exportálása, ha a termék nem az azt szállító magánszemély saját felhasználását szolgálja, 

c)39 – az 5 liter vagy 5 kilogramm vagy annál kisebb kiszerelésű egyéb ellenőrzött ásványolaj kivételével – az a) pont aa)–

ad) alpontja szerinti termék, valamint az 5 liternél vagy 5 kilogrammnál nagyobb kiszerelésű egyéb ellenőrzött ásványolaj másik 

tagállamból belföldre és belföldről másik tagállamba a 62. § szerinti kereskedelmi céllal történő szállítása. 

(2) A jövedéki engedélyes kereskedő jövedéki terméket belföldön csak adóraktár engedélyesétől (ideértve a megszűnt adóraktárt 

az engedély hatályvesztését követő 30 napig), termékét adóraktárban tároló személytől, felhasználói engedélyestől, kisüzemi 

bortermelőtől és jövedéki engedélyes kereskedőtől szerezhet be. 

(3) A jövedéki engedélyes kereskedő – a (2) bekezdéstől eltérően – a jövedéki kiskereskedő vagy végfelhasználó részére 

értékesített jövedéki termékeket vagy azok egy részét a jövedéki kiskereskedő vagy végfelhasználó kérésére visszavásárolhatja. 

(4) A jövedéki engedélyes kereskedő egyedi, az állami adó- és vámhatóság által előzetesen engedélyezett esetben a (2) 

bekezdésben meghatározott személyeken kívül mástól is beszerezhet jövedéki terméket. 

(5) A jövedéki engedélyes kereskedő jövedéki terméket készpénzfizetéssel nem szerezhet be és nem értékesíthet. 

(6) Az (5) bekezdéstől eltérően 

a)40 

b) jövedéki termék magánszemély részére 

készpénzfizetéssel is értékesíthető. 

(7) A jövedéki termék értékesítéséről a jövedéki engedélyes kereskedő olyan számlát állít ki, amelyen feltünteti a jövedéki termék 

KN-kódját és az engedélyének számát. 

45. Jövedéki kiskereskedelmi tevékenység 

68. § (1) A jövedéki kiskereskedő jövedéki terméket belföldön csak adóraktár engedélyesétől (ideértve a megszűnt adóraktárt az 

engedély hatályvesztését követő 30 napig), termékét adóraktárban tároló személytől, felhasználói engedélyestől, kisüzemi 

bortermelőtől és jövedéki engedélyes kereskedőtől szerezhet be. 

(2) A jövedéki kiskereskedő egyedi, az állami adó- és vámhatóság által előzetesen engedélyezett esetben az (1) bekezdésben 

meghatározott személyeken kívül mástól is beszerezhet jövedéki terméket. 

(3) A jövedéki kiskereskedő jövedéki terméket készpénzfizetéssel nem szerezhet be, kivéve adóraktárból vagy kisüzemi 

bortermelőtől 200 ezer forintot meg nem haladó értékű jövedéki termék beszerzését. 

69. § (1) Jövedéki kiskereskedő a kereskedelemről szóló törvény szerinti mozgóbolt útján a (2) bekezdés szerinti jövedéki 

terméket abban az esetben forgalmazhat, ha az állami adó- és vámhatóságnak a mozgóbolton keresztül történő értékesítés 

megkezdését – a végrehajtási rendeletben meghatározott adattartalommal – legkésőbb 5 munkanappal megelőzően bejelenti. 

(2) Mozgóbolt útján 

a) gázolaj, LPG és a hivatalosan meghirdetett technikai sportversenyeken (motor-, autó-, repülő-, motorcsónakversenyeken) a 

versenyen részt vevő gépjárművek használatára szolgáló üzemanyag a felhasználás helyszínén tankautóból, 

b) sör, csendes és habzóbor, egyéb csendes és habzó erjesztett ital, köztes alkoholtermék és alkoholtermék kiszerelve, 

c) dohánygyártmányok esetén a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 

törvénynek megfelelően 

értékesíthető. 

70. § (1) A kereskedelemről szóló törvény szerinti vendéglátást vagy szálláshely-szolgáltatást folytató jövedéki kiskereskedő 

üzletében és az ahhoz tartozó raktárában – a vendégeknek már kiszolgált termékek kivételével – 2 liter alatti kiszerelésű 

alkoholtermékből, csendes borból és egyéb csendes erjesztett italból a végrehajtási rendeletben meghatározott mennyiségű bontott 

termék az abban meghatározott feltételekkel tárolható. 

(2) Vendéglátást folytató jövedéki kiskereskedő 
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a) elvitelre csendes bort és egyéb csendes erjesztett italt csak 25 litert meg nem haladó kiszerelésben, 

b) 25 litert meghaladó kiszerelésű csendes bort italadagoló szerkezeten keresztül vagy az állami adó- és vámhatóság által 

előzetesen jóváhagyott átfolyásmérővel ellátott szerkezet útján 

forgalmazhat. 

(3) Sört, csendes és habzóbort, egyéb csendes és habzó erjesztett italt, köztes alkoholterméket és alkoholterméket jövedéki 

kiskereskedő a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló jogszabály szerinti alkalmi rendezvényen, a 

kereskedelemről szóló törvény szerinti közterületi értékesítés keretében, vásáron vagy piacon akkor forgalmazhat, ha az állami adó- 

és vámhatóságnak – a végrehajtási rendeletben meghatározott adattartalommal – az értékesítés megkezdése előtt legkésőbb 3 

munkanappal bejelentést tesz. 

71. § Bérfőzető a bérfőzött párlatot 

a) adóraktár engedélyese részére, vagy 

b) – ha a bérfőzető a kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés feltételeiről szóló miniszteri rendelet szerinti 

kistermelőnek minősül és megfizette a 132. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti jövedéki adót – palackozott kiszerelésben, 

zárjeggyel ellátva 

ba) a gazdasága helyén a kereskedelemről szóló törvény szerinti vendéglátás vagy szálláshely-szolgáltatás keretében, vagy 

bb) a gazdasága helyétől légvonalban számítva Magyarország területén legfeljebb 40 km távolságon belüli, a kereskedelemről 

szóló törvény szerinti vásáron vagy piacon folytatott kereskedelmi tevékenység keretében, a 70. § (3) bekezdése szerinti bejelentés 

megtételével 

értékesítheti. 

72. § (1)41 Jövedéki kiskereskedő – figyelemmel a 69. §-ra – 

a) üzemanyagot – a 108. §-tól eltérően ideértve az üzemanyagcélú földgázt is – üzemanyagtöltő állomáson történő értékesítés 

útján, 

b) tüzelő-, fűtőanyag célú gázolajat kiskereskedelmi tárolótelepen vagy üzemanyagtöltő állomáson 

forgalmazhat. 

(2) A légijárművek kiszolgálását végző üzemanyagtöltő állomáson repülőgép-üzemanyag kizárólag tárolótartályból, egyéb 

üzemanyagtöltő állomáson – a földgáz kivételével – üzemanyag kizárólag tárolótartályból, kútoszlopon keresztül értékesíthető. 

(3)42 A jövedéki kiskereskedő az üzemanyagtöltő állomás forgalmáról – a 108. §-tól eltérően ideértve az üzemanyagcélú földgáz 

forgalmát is – a végrehajtási rendeletben meghatározott adattartalmú nyilvántartást vezet, melynek adatait havonta lezárja és a havi 

zárás alapján – a végfelhasználók felé értékesített üzemanyagok mennyiségéről – adatszolgáltatást teljesít a tárgyhónapot követő 

hónap 12. napjáig az állami adó- és vámhatóság részére. 

(4)43 Az üzemanyagtöltő állomáson – az üzemanyagcélú földgáz és az LPG kivételével – a forgalmazott üzemanyag tárolására 

hitelesített tárolótartályt kell alkalmazni. 

73. § Dohánygyártmány kizárólag jogszabálynak megfelelő fogyasztói csomagolási egységben forgalmazható. 

VIII. FEJEZET 

ADÓZÁSI ÉS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK 

46. Zárjegy alkalmazása 

74. § (1)44 Dohánygyártmányt és alkoholterméket csak zárjeggyel ellátva bocsáthat szabadforgalomba forgalmazási céllal az 

adóraktár engedélyese, importálhat az importáló és lehet belföldön forgalmazni, kivéve 

a) a töltőfolyadékot, 

b) a 3. § (3) bekezdés 1. pont c) alpontja szerinti alkoholterméket, 

c) az 5,5 térfogatszázaléknál kisebb alkoholtartalmú, legfeljebb 0,33 literes kiszerelésű terméket, 

d) a 2207 10 00-2207 20 00 KN-kód szerinti alkoholterméket, ha azt 

da) laboratóriumi vizsgálatok céljára; 

db) kísérleti, kutatási, fejlesztési célra; 

dc) kísérleti termékek próbagyártására; 

dd) laboreszközök, gépek mosására, tisztítására; 

de) szolgáltató tevékenységek, gyógyszer-nagykereskedelem céljára, kórházak, rendelőintézetek, gyógyszertárak részére; 

df) a fermentált dohányvágat aromásítására; 

dg) az adófizetési kötelezettség alóli mentesülést eredményező célra értékesítik adózottan, 

e) a teljesen denaturált terméket, 

f) a 2207 10 00-2207 20 00 KN-kód szerinti, nyomdaipari célokat szolgáló hígítót, oldószert, 

g) a 2207 10 00-2208 90 99 KN-kód szerinti, a 3. § (3) bekezdés 1. pont c) alpontja szerinti alkoholtermék előállítására adózottan 

értékesített alkoholterméket, 

h) a 2208 20 12-2208 90 99 KN-kód szerinti, 1,2 térfogatszázaléknál nagyobb alkoholtartalmú, az adófizetési kötelezettség alól 

mentesült terméket, 

i) a 9. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerint értékesített jövedéki terméket, akkor is, ha az utas vagy a repülőgép úti célja tagállam, 

és 

j) az új dohánytermék-kategóriákat. 
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(2) A zárjegyet a Magyar Állam állíttatja elő és az állami adó- és vámhatóság bocsátja megrendelés alapján és 

a) elszámolási kötelezettség mellett, 

b) a zárjegy előállítási költségének a megfizetése ellenében, 

c) a másik tagállamban szabadforgalomba bocsátott terméket kereskedelmi céllal belföldre szállító személy esetében a 62. § (6) 

bekezdés c) pont ca)alpontjában meghatározott jövedéki biztosíték nyújtása esetén 

a (3) bekezdés szerinti igénylő rendelkezésére. 

(3)45 Zárjegyet igényelhet 

a) az adóraktár engedélyese, 

b) a bejegyzett kereskedő, 

c) az eseti bejegyzett kereskedő, 

d) az importáló, 

e) a másik tagállamban szabadforgalomba bocsátott terméket kereskedelmi céllal belföldre szállító személy. 

(4) A zárjegy darabonként 1500 forint értéket képvisel, amelyet a zárjegyhiányra kell megfizetni. 

(5) A (4) bekezdés szerint fizetendő összeg a megfizetés és elszámolás szempontjából jövedéki bírságnak minősül, továbbá 

összege nem mérsékelhető, megállapítása nem mellőzhető. 

47. Bérfőzött párlat zárjegyezése 

75. § (1) A 74. §-tól és a 78. §-tól eltérően a bérfőzető – az adóraktár részére történő értékesítés kivételével – zárjeggyel ellátva, 

kiszerelve értékesítheti a bérfőzött párlatot. 

(2) A bérfőzető a zárjegy megrendelését a végrehajtási rendeletben foglaltak szerint nyújtja be az állami adó- és vámhatósághoz. 

(3) Az igényelt zárjegyet az állami adó- és vámhatóság 

a) a zárjegy előállítási költségének megfizetését, 

b) a származási igazolás állami adó- és vámhatóságnak történt elektronikus vagy más úton történő bemutatását, 

c) a 132. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti adó megfizetését 

követően bocsátja a bérfőzető rendelkezésre. 

(4) Az átvett zárjeggyel a bérfőzető nem köteles az állami adó- és vámhatóság felé elszámolni, de az átvett zárjegyeket legkésőbb 

az átvételt követő 3 napon belül köteles felhelyezni a párlat fogyasztói csomagolására. 

48. Zárjegy felhelyezése, pótlása 

76. § (1) A zárjegyet a legkisebb fogyasztói csomagolási egységre oly módon kell felragasztani, hogy az sérülésmentesen ne 

legyen eltávolítható és a csomagolás kinyitásakor eltépődjön, valamint az azon feltüntetett szöveg, adat – a végrehajtási rendeletben 

meghatározott eltéréssel – teljes terjedelmében látható legyen. 

(2) A zárjegyköteles jövedéki termékre felragasztott zárjegy a végrehajtási rendeletben meghatározott információkat tartalmazza. 

(3) Ha a szabadforgalomba bocsátott zárjegyköteles jövedéki termék zárjegye megsérül vagy a termékről leválik, a jövedéki 

engedélyes kereskedő vagy a jövedéki kiskereskedő a zárjegyköteles jövedéki termékre vonatkozó továbbforgalmazási szándéka 

esetén az érintett terméket leltárba veszi és a leltárba vett adatokat az állami adó- és vámhatóságnak bejelenti. 

(4) Az állami adó- és vámhatóság a bejelentéstől számított 30 napon belül új zárjegyet helyez fel a termékre, ha a levált, sérült 

zárjegy egyedi azonosításra alkalmas és a zárjegyköteles jövedéki termék származása igazolt. 

(5) Az új zárjegy felhelyezéséig a levált, sérült zárjegyű termék az üzlet raktárában vagy más, kiszolgálásra nem szolgáló részében 

tárolható és a tárolás jogszerűségét, valamint a leltárba vételt az állami adó- és vámhatósághoz tett bejelentés igazolja. 

49. Adó-visszaigénylés zárjegyköteles jövedéki termék után 

77. § (1) A 12. § a), b) és d) pontja szerinti adó-visszaigénylés feltétele, hogy a jogosult a zárjegyet a zárjegyköteles jövedéki 

termékről az állami adó- és vámhatóság képviselőjének jelenlétében eltávolítsa és megsemmisítse vagy felülragasztással 

érvénytelenítse. 

(2) A központi költségvetési szerv mentesül az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségek alól, ha az általa exportált jövedéki 

termék harmadik országban szolgálatot teljesítő Magyar Honvédség fegyveres erői részére kerül kiszállításra. 

(3) Az adóraktár engedélyese, a bejegyzett kereskedő és az importáló a szabadforgalomból visszaszállított dohánygyártmány 

adóját visszaigényelheti, ha 

a) a dohánygyártmányt az adóraktár engedélyese újrafeldolgozza, megsemmisíti vagy megsemmisítteti, a bejegyzett kereskedő 

és az importáló megsemmisítteti, 

b) a cigarettán kívüli dohánygyártmányok esetében az adóraktár engedélyese ismételt szabadforgalomba bocsátási céllal a 

zárjegyet eltávolítja. 

(4)46 A (3) bekezdés szerinti adó-visszaigénylés esetén a cigaretta, szivar, szivarka kiskereskedelmi eladási áraként a zárjegy-

adatszolgáltatás 78. § (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti tárgynapja és az adó-visszaigénylés állami adó- és vámhatósághoz történő 

benyújtásának napja közötti időszakban az adott dohánygyártmányra vonatkozóan az állami adó- és vámhatóság által a 145. § (5) 

bekezdése szerint közzétett legalacsonyabb kiskereskedelmi eladási ár vehető figyelembe. 

50. Adatszolgáltatás a zárjegyekről 
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78. § (1) Az átvett zárjegyekről a végrehajtási rendelet szerinti adattartalommal a zárjegyigénylő – kivéve az adóraktár 

engedélyesét – elektronikus nyilvántartást vezet. 

(2) A zárjegyigénylő 

a) a belföldön felhelyezett zárjegyekről a felhelyezést, 

b) a tagállamban vagy harmadik országban felhelyezett zárjegyekről a szabadforgalomba bocsátást vagy a 7. § (3) 

bekezdés a) pontja szerinti időpontot, 

c) a végrehajtási rendelet szerinti egyéb jelentésköteles zárjegykészlet-változási esetről az esemény bekövetkezését 

követő munkanapon adatszolgáltatást teljesít az állami adó- és vámhatóság részére. 

(3)47 A zárjegyigénylőnek az átvett és tagállamba kiszállított zárjegyet az átvételtől számított három, a harmadik országba 

kiszállított zárjegyet pedig az átvételtől számított hat hónapon belül fel kell helyeznie a zárjegyköteles jövedéki termékre vagy 

vissza kell hoznia belföldre. Ha a zárjegy vagy a zárjeggyel ellátott zárjegyköteles jövedéki termék ezen időszakon belül nem kerül 

vissza belföldre, a zárjegyet zárjegyhiányként kell a nyilvántartásban feltüntetni. 

51. Adómegállapítás, adóbevallás 

79. § (1) Az adózó az adót önadózással állapítja meg, vallja be és fizeti meg. 

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően az állami adó- és vámhatóság állapítja meg az adót 

a) termékimport esetén, 

b) ha az adófizetési kötelezettség szabálytalanság miatt keletkezik, 

c) ha az adófizetési kötelezettség a 7. § (1) bekezdés d)–e) és k) pontja esetében keletkezik, 

d) ha az adófizetési kötelezettség a 7. § (2) bekezdés c) pontja esetében a mentesített szervezetet terheli, 

e) az adófizetésre kötelezett személy kérelmére, ha az adófizetési kötelezettség a 7. § (2) bekezdés e)–g) pontja esetében 

keletkezik, 

f) ha az adófizetési kötelezettség a 117. § (4) bekezdése esetében keletkezik. 

(3) Önadózás esetén az adó alapját és a fizetendő adót naptári hónaponként kell megállapítani. 

(4) Ha az adóraktár engedélyese az adófelfüggesztési eljárás keretében átvett jövedéki terméket az adófizetési kötelezettség alóli 

mentesülést eredményező célra használta fel és tárgyhóban nem keletkezett adófizetési kötelezettsége, nem kell adóbevallást 

benyújtania. 

(5) A nulla adómértékű csendes borra, valamint a 129. § (2) bekezdés a) pontja szerinti termékre nem kell adóbevallást benyújtani. 

(6) Az adóraktár engedélyesének a felszámolási és a végelszámolási eljárás miatti megszűnés kivételével az adóraktári 

engedélyének hatályvesztését követő 30 napon belül bevallást kell benyújtania. A felszámolási és a végelszámolási eljárás miatti 

megszűnés esetében az adóbevallásra az Art.-ot, a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló törvényt 

vagy a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló törvényt kell alkalmazni. 

80. §48 

52. Adóelőleg 

81. § (1) Az adóraktár engedélyese adóelőleget fizet, ha az előző év azonos negyedévében keletkezett adófizetési kötelezettsége 

elérte a 6 millió forintot. Az adóelőleg mértéke az előző év azonos negyedévében keletkezett adófizetési kötelezettségének egyhatod 

része. 

(2) Ha az adóraktár engedélyese a tárgyévet megelőző évben nem fizetett adót, de a tárgyév első negyedévében az adó várható 

összege eléri a 6 millió forintot, akkor a várható adóösszeg egyhatodát kell adóelőlegként fizetni. A második, harmadik és negyedik 

negyedévben akkor kell adóelőleget fizetni, ha az előző negyedévi adó összege a 6 millió forintot meghaladja. Az adóelőleg összege 

az előző negyedévi adófizetési kötelezettségének egyhatod része. 

(3) Az (1) bekezdéstől eltérően nem köteles adóelőleget fizetni az adóraktár engedélyese, ha kizárólag dohánygyártmánnyal 

folytat adóraktári engedélyköteles tevékenységet. 

53. Adó-visszaigénylés közös eljárási szabályai 

82. § (1) Adó-visszaigénylés esetén visszaigényelhető adóként a jövedéki termék adóval növelt áron történt beszerzését igazoló 

bizonylat kiállításának napján hatályos adómértékkel számított adó vehető figyelembe. 

(2) Adó-visszaigénylés a jövedéki termék adóval növelt áron történt beszerzését igazoló bizonylaton szereplő ellenértékből 

legalább az (1) bekezdés szerinti adótartalom kiegyenlítését követően érvényesíthető. 

(3) Az adó-visszaigénylésre jogosult az adó-visszaigénylést választása szerint 

a) évente, legkorábban a tárgyévet követő év január hónapjának 20. napjától, 

b) negyedévente, legkorábban a tárgynegyedévet követő hónap 20. napjától, vagy 

c) havonta, legkorábban a tárgyhót követő hónap 20. napjától 

igényelheti. 

(3a)49 Az adó-visszaigénylésre jogosult a 12. § c) és i) pontja szerinti adó-visszaigénylési jogosultságot a (3) bekezdéstől eltérően 

az egyes, az általános forgalmi adót és a jövedéki adót érintő kiváltságok, kedvezmények és mentességek érvényesítésének 

végrehajtásáról szóló 11/2010. (III. 31.) PM rendeletben meghatározott időpontban érvényesítheti. 

(4) Az adó-visszaigénylő a visszaigénylés jogosultságát a végrehajtási rendeletben előírtak szerint igazolja. 

54. Adófizetési kötelezettség alóli mentesülés igazolása 
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83. § Az adófizetési kötelezettség alóli mentesülést a végrehajtási rendeletben meghatározottak szerint kell igazolni. 

55. Ügyintézés 

84. § (1) A jövedéki ügyeket elektronikus úton, az állami adó- és vámhatóság által biztosított információs rendszeren vagy az 

állami adó- és vámhatósággal létesített közvetlen kapcsolati rendszeren keresztül kell intézni. 

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően papíralapon is intézhető 

a) a magánszemély 43. § szerinti bejelentési kötelezettsége, 

b) a magánfőző által teljesítendő bejelentési kötelezettség, valamint a párlat adójegy igénylése és rendelkezésre bocsátása, 

c) a külföldi személy jövedéki ügye, 

d)50 a hivatalból magánszeméllyel szemben indított és lefolytatott jövedéki ügy, kivéve, ha az ügyfél elektronikus ügyintézést kér 

és egyúttal megadja az elektronikus ügyintézéshez szükséges elektronikus elérhetőségét, 

e) a kizárólag bérfőzést végző adóraktár nyilvántartás-vezetése, adatszolgáltatása, 

f)51 a 112. § (5) bekezdése szerinti, állami adó- és vámhatósági ellenjegyzés iránti eljárás. 

(3) A (2) bekezdés szerinti esetben az ügyfél az eljárás bármely szakaszában választhat a kapcsolattartás hagyományos és 

elektronikus formája között. 

56. Szemledíj, költségtérítés 

85. § (1) Az állami adó- és vámhatóság hivatalos helyén kívül, kérelemre végzett eljárása esetén – az engedélyezési eljárás 

kivételével – a kérelmezőnek szemledíjat kell fizetni, és meg kell fizetni az eljárás során felmerülő szakértői és más vizsgálati díjat, 

szállítási, kiszállási és más vizsgálati költségeket. 

(2) A szemledíj, költségtérítés mértékét és a megfizetés módját a végrehajtási rendelet határozza meg. 

57. Kötelező érvényű KN-kód besorolás 

86. § (1) Az állami adó- és vámhatóság kérelemre vagy hivatalból – utóbbi esetben az adóalany egyidejű értesítése mellett – az 

előállított, felhasznált, beszerzett jövedéki termékre, valamint az olyan termékre, amelynek előállításához jövedéki terméket 

használnak fel, kötelező érvényű KN-kód besorolást adhat ki, amely fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható, rendelkezéseit a 

határozat közlésének napját követő naptól kell alkalmazni. 

(2) Az adóalany terhére a kötelező érvényű KN-kód besorolással vagy annak megváltoztatásával összefüggő adókötelezettség 

vagy jogkövetkezmény a KN-kód besorolás kötelezővé válásának napját megelőző időszakra nem állapítható meg. 

(3) Az engedélynek a kötelező érvényű KN-kód besorolás miatt szükségessé váló módosítása iránti kérelmet a kötelező érvényű 

KN-kód besorolásról szóló határozat közlésének napját követő 8 napon belül kell kérelmezni vagy az engedélyt visszaadni. 

(4) A kötelező érvényű KN-kód besorolás kiadása iránti kérelem adattartalmát a végrehajtási rendelet tartalmazza. 

58. Megsemmisítés 

87. § (1) Jövedéki termék megsemmisítése, ha utána az arra jogosult adó-visszaigénylést vagy adófizetési kötelezettség alóli 

mentesülést kíván érvényesíteni, az állami adó- és vámhatóság jelenlétében végezhető a végrehajtási rendeletben előírt módon, 

kivéve 

a) a tudományos és oktatási célra előállított és az előállító által megsemmisített alkoholterméket, 

b) a magánfőzés keretében előállítható párlatmennyiség túllépésének esetét, és 

c) az alkoholtermék előállítása során keletkező hulladék megsemmisítését. 

(2) A megsemmisítés időpontját az azt megelőző 3. napig be kell jelenteni az állami adó- és vámhatóságnak. 

59. Hatósági zár alkalmazása 

88. § (1) Az adóraktár engedélyese és a felhasználói engedélyes a hatósági zárral ellátott mérőeszközön, berendezésen vagy a 

hatósági záron végrehajtani kívánt változtatást az azt megelőző 3. napig bejelenti az állami adó- és vámhatóságnak. 

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően nem szükséges bejelentést tenni, ha a változtatásra baleset, kárt okozó üzemzavar megelőzése 

vagy következményének elhárítása céljából kerül sor. 

(3) Az adóraktár engedélyese és a felhasználói engedélyes a hatósági zárral ellátott mérőeszköz, berendezés működésében 

keletkezett, a mérés pontosságát, a gyártás technológiáját befolyásoló zavart, rendellenességet haladéktanul bejelenti a végrehajtási 

rendeletben meghatározott adattartalommal az állami adó- és vámhatóságnak. 

(4) A hatósági zárral ellátott mérőeszköz, berendezés működésében mutatkozó, (3) bekezdés szerinti zavar, rendellenesség 

észlelésekor az azzal összekapcsolt berendezésen a tevékenységet azonnal meg kell szüntetni kivéve, ha ettől az állami adó- és 

vámhatóság az adóraktári engedélyben vagy a felhasználói engedélyben előzetesen eltérést engedélyezett. 

60. Mintavétel 

89. § (1) A 9. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontja szerinti mentesülés érvényesítéséhez a mintát az adóraktár engedélyesének 20. 

§ (2) bekezdés b) pontja szerinti mintavételi szabályzatában meghatározott módon kell vennie. 

(2) A mintavételről az adóraktár engedélyese jegyzőkönyvet készít a végrehajtási rendeletben meghatározott adattartalommal. 

61. Egyéb eljárási szabályok 
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90. § Az üzemszünet ideje alatt alkalmazott papíralapú okmány, az EKO, a szabadforgalomba bocsátott termékek szállítása során 

alkalmazott szállítólevél, a borkísérő okmány, valamint az e törvény szerinti engedélyes által e törvény szerint vezetendő 

nyilvántartás alapbizonylataként használt egyéb bizonylat szigorú számadású bizonylat, amellyel kapcsolatban elkövetett 

jogsértésre a számlára, a nyugtára vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 

(2)52 Az állami adó- és vámhatóság a végrehajtási rendeletben meghatározott szigorú számadású bizonylatok esetében kérelemre, 

elszámolási kötelezettség mellett sorszámtartományt adhat ki. 

91. § (1) Jövedéki ügyben nem kell alkalmazni a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény 

újrafelvételi eljárásra vonatkozó szabályait, valamint e törvény vagy a végrehajtási rendelet szerinti engedélyezési eljárásban nem 

alkalmazható a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény függő hatályú döntésre vonatkozó 

rendelkezése. 

(2) Önálló fellebbezésnek van helye az első fokon a kézbesítési vélelem megdöntése tárgyában hozott elutasító végzés ellen. 

(3) Jövedéki ügyben az állami adó- és vámhatóság értesíti az ügyfelet a kézbesítési vélelem beálltáról. 

(4) Azon kötelezően bejelentendő adatok tekintetében, amelyeket az állami adó- és vámhatóságtól eltérő hatóság nyilvántartása 

közhitelesen tartalmaz, úgy is teljesíthető a bejelentési kötelezettség, hogy az e törvény szerint bejelentésre kötelezett személy kéri 

a közhiteles nyilvántartást vezető szervet az állami adó- és vámhatóság nyilvántartott adatról vagy az adatban bekövetkezett 

változásról történő értesítésére. 

92. § (1) A 14. § (1) bekezdés g) pontja és a 34. § (3) bekezdése szerinti feltétel igazolása történhet 

a) a kérelem benyújtásával egyidejűleg hatósági erkölcsi bizonyítvány benyújtásával, 

b) annak kérelmezésével, hogy a bűnügyi nyilvántartó szerv a rá vonatkozó hatósági erkölcsi bizonyítványt közvetlenül az állami 

adó- és vámhatóságnak küldje meg, 

c) annak kérelmezésével, hogy az adatokat a tevékenység engedélyezése, nyilvántartásba vétele iránti eljárásban történő 

felhasználás céljából az állami adó- és vámhatóság igényelje a bűnügyi nyilvántartó szervtől. 

(2) Az állami adó- és vámhatóság ellenőrizheti, hogy a tevékenység gyakorlásának időtartama alatt folyamatosan fennállnak-e a 

14. § (1) bekezdés g) pontja és a 34. § (3) bekezdése szerinti feltételek. E célból az állami adó- és vámhatóság adatot igényelhet a 

bűnügyi nyilvántartó szervtől. 

(3) Az állami adó- és vámhatóság a 14. § (1) bekezdés g) pontja és a 34. § (3) bekezdése szerinti feltételek megvalósulásának 

megállapítása érdekében a megismert személyes adatokat 

a) az engedélyezési, nyilvántartásba-vételi eljárás jogerős befejezéséig vagy 

b) a hatósági ellenőrzés időtartamára vagy az engedély visszavonására, nyilvántartásból történő törlésre irányuló eljárásban az 

eljárás jogerős befejezéséig 

kezeli. 

(4) Az engedélyhez és a nyilvántartásba vételi kérelemhez az e törvényben vagy a végrehajtási rendeletben előírt feltételek 

teljesítését igazoló iratokat csatolni kell, szükséges nyilatkozatot meg kell tenni. 

93. § (1) Az állami adó- és vámhatóság az engedéllyel rendelkező személyekről és a nyilvántartásba vett személyekről 

nyilvántartást vezet. 

(2)53 Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás az engedélyes vagy a nyilvántartásba vett nevére, engedélyszámára vagy nyilvántartási 

számára, az engedélyben vagy nyilvántartásban szereplő jövedéki termék, berendezés vagy tevékenység megnevezésére, az 

engedély kiadása vagy a nyilvántartásba vétel időpontjára, valamint az engedély hatályosságára vonatkozó adatok tekintetében 

közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül. Az állami adó- és vámhatóság ezen adatokat az ellenőrzés érdekében, az engedély 

hatályvesztését vagy a nyilvántartásból történő törlést követő 5 évig kezeli. 

(3) Az állami adó- és vámhatóság a hatályos engedélyek vagy a gazdálkodókról vezetett nyilvántartások azon adatait, amelyek 

tekintetében az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás közhiteles, a honlapján – kivéve a 40. § és a 42. § szerint nyilvántartásba vett 

személyek adatait – közzéteszi annak érdekében, hogy az engedéllyel rendelkező vagy nyilvántartásba vett személlyel gazdasági 

kapcsolatba lépő más személy tájékozódhasson üzletfele tevékenységének jogszerűségéről. 

62. Állami támogatási szabályok 

94. § (1) A 110. § (1) bekezdés i) pontja szerinti adómérték, az Európai Bizottság SA.35767. számú határozata hatálya alá tartozó 

állami támogatást tartalmaz. 

(2) Az adó mértéke az E85 esetében – a 110. § (1) bekezdés i) pontjától eltérően – a 110. § (1) bekezdés a) pont szerinti adómérték, 

ha az E85-öt olyan adóraktár engedélyese bocsátja szabadforgalomba, aki regionális beruházási támogatásban, környezetvédelmi 

beruházási támogatásban vagy mezőgazdasági beruházási támogatásban részesült és a 110. § (1) bekezdés a) pontja szerinti 

adómérték, valamint a 110. § (1) bekezdés i) pontja szerinti adómérték különbségének és a 110. § (1) bekezdés a) pontja szerinti 

adómérték alkalmazásával szabadforgalomba bocsátott E85 mennyiségének szorzata nem éri el a kapott regionális beruházási 

támogatás, a környezetvédelmi beruházási támogatás vagy a mezőgazdasági beruházási támogatás összegét. 

95. §54 (1) A 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti adófizetési kötelezettség alóli mentesülés és a hozzá kapcsolódó adó-

visszaigénylés, az Európai Bizottság SA. SA.46672. számú határozata hatálya alá tartozó állami támogatást tartalmaz. 

(2) A 113. § (1) bekezdés szerinti adó-visszaigénylés az Európai Bizottság SA.46672. számú határozata hatálya alá tartozó állami 

támogatást tartalmaz. 

(3) A 113. § (5) bekezdés szerinti adó-visszaigénylés a csoportmentességi rendelet 44. cikke alapján a 2003/96/EK tanácsi irányelv 

szerinti környezetvédelmi adókedvezmény formájában nyújtható támogatás. 

(4) A 115. § szerinti adó-visszaigénylés a csoportmentességi rendelet 25. cikke alapján kutatás-fejlesztési projekthez nyújtható 

támogatás. 
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(5) A 117. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti adó-visszaigénylés a csoportmentességi rendelet 44. cikke alapján a 2003/96/EK 

irányelv szerinti környezetvédelmi adókedvezmény formájában nyújtott támogatás. 

(6) A 117. § (1) bekezdés c) pontja szerinti adó-visszaigénylés az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikke 

alkalmazásában a halászati és akvakultúra-termékek előállításával, feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó vállalkozások 

számára nyújtott támogatások bizonyos fajtáinak a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 2014. december 16-i 

1388/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 369/37, 2014. 12. 14., a továbbiakban: halászati csoportmentességi rendelet) I. melléklete 

szerinti kis- és középvállalkozások esetén a halászati csoportmentességi rendelet 45. cikke alapján a 2003/96/EK irányelv szerinti 

környezetvédelmi adókedvezmény formájában nyújtott támogatás. 

(7) A 117. § (1) bekezdés c) pontja szerinti adó-visszaigénylés a halászati csoportmentességi rendelet I. melléklete szerinti 

nagyvállalkozás esetén az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a halászati és akvakultúra-ágazatban 

nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2014. június 27-i 717/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 190, 

2014. 6. 18.) szerinti csekély összegű támogatásnak minősül. 

(8) A 94. § (1)–(2) bekezdése, illetve a (3)–(6) bekezdés szerinti támogatások nem nyújthatók az európai uniós versenyjogi 

értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. 

rendelet 6. § (4) bekezdés b) pontja, az (5)–(6) bekezdése szerint nehéz helyzetben lévő vállalkozások, továbbá olyan vállalkozások 

részére, amelyekkel szemben érvényben van teljesítetlen visszafizetési felszólítás olyan korábbi bizottsági határozat nyomán, amely 

valamely támogatást jogellenesnek és a belső piaccal összeegyeztethetetlennek nyilvánított. 

(9) A 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti adófizetési kötelezettség alóli mentesülés és a hozzá kapcsolódó adó-visszaigénylés, 

valamint a 113. § (1) bekezdése szerinti adó-visszaigénylés mértéke nem haladhatja meg éves szinten a szállítás összköltségének 

harminc százalékát, továbbá a közúti szállításhoz képest felmerülő externálisköltség-megtakarítás ötven százalékát. 

(10) A 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti adófizetési kötelezettség alóli mentesülés és a hozzá kapcsolódó adó-visszaigénylés, 

valamint a 113. § (1) bekezdése szerinti adó-visszaigénylés azonos elszámolható költségek vonatkozásában nem halmozható más, 

az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatással. 

(11) Amennyiben a 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti adófizetési kötelezettség alóli mentesülés és a hozzá kapcsolódó adó-

visszaigénylés, valamint a 113. § (1) bekezdése szerinti adó-visszaigénylés mértéke éves szinten meghaladja a (9) bekezdés szerinti 

határértéket, a visszaigényelt adó határértékeket meghaladó részét visszafizetni, valamint a mentesség határértékeket meghaladóan 

igénybe vett részét az adózó köteles megfizetni az állami adó- és vámhatóságnak. 

(12) A (9) bekezdés szerinti költségek megállapításának, a határértékeket meghaladóan visszaigényelt adó visszafizetésének, 

valamint a határértékeket meghaladóan igénybe vett mentesülés megfizetésének módját a végrehajtási rendelet szabályozza. 

IX. FEJEZET 

ELLENŐRZÉS ÉS JOGKÖVETKEZMÉNYEK 

63. Az ellenőrzés általános szabályai 

96. § (1) Az e törvényben és a végrehajtási rendeletben meghatározott kötelezettségek teljesítésének és a jogosultságok 

jogszabályi feltételei megvalósulásának – ellenőrzéssel lezárt időszakot nem eredményező – hatósági ellenőrzésekor az Art. 

ellenőrzési szabályait ezen alcímben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti helyszíni ellenőrzéshez az Art. szerinti általános megbízólevélnek az állami adó- és vámhatóság 

tagjának intézkedésre jogosító szolgálati igazolványa minősül. 

(3) A jövedéki termék szállításának helyszíni ellenőrzésekor jogsértés hiányának megállapítása esetén csak abban az esetben kell 

jegyzőkönyvet kiállítani, ha azt az ellenőrzött személy kéri. Az állami adó- és vámhatóság az ellenőrzés tényét jegyzőkönyv 

készítésének hiányában a szállítási okmányon rögzíti. 

(4) Az Art. szerinti adózóra vonatkozó szabályokat az e törvény szerinti ellenőrzött személyre is alkalmazni kell. 

(5) Határozattal rendelhető el folyamatos jelenléttel és vizsgálattal gyakorolt vagy technikai eszköz felszerelésével folyamatos 

vizsgálatot lehetővé tévő, többlet-adatszolgáltatási kötelezettséget előíró, valamint a tevékenység végzéséhez az állami adó- és 

vámhatósághoz történő előzetes bejelentési kötelezettséget vagy előzetes bejelentési kötelezettséget és állami adó- és vámhatósági 

jelenlétet együttesen előíró ellenőrzés 

a) az adóraktár engedélyesénél legfeljebb 1 éves időtartamra, kivéve a technikai eszköz felszerelésével időtartam-korlátozás 

nélkül elrendelhető ellenőrzési módot, ha olyan körülmény merül fel, amely az adó beszedésének veszélyeztetettségét valószínűsíti, 

b) az a) ponton kívüli esetben legfeljebb 3 hónap időtartamra, kivéve a technikai eszköz felszerelésével időtartam-korlátozás 

nélkül elrendelhető ellenőrzési módot. 

(6) Az ellenőrzött személy az (5) bekezdés szerinti ellenőrzés során az állami adó- és vámhatóság kérésére biztosítani köteles az 

ellenőrzés ellátásához szükséges tárgyi, technikai feltételeket. 

(7) Az (5) bekezdés szerinti határozat fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható. 

(8) Az (5) bekezdés szerinti ellenőrzési mód fenntartásának indokoltságát az ellenőrzött kérelmére az állami adó- és vámhatóság 

soron kívül felülvizsgálja. 

(9) Az állami adó- és vámhatóság részére adatszolgáltatás keretében megküldött és az uniós számítógépes rendszerben megadott 

adatok elemzését az állami adó- és vámhatóság külön ellenőrzés elrendelése nélkül, folyamatosan végzi. A kötelezettségszegést fel 

nem táró adatellenőrzésről jegyzőkönyvet nem készít, arról az ellenőrzöttet nem értesíti. 

(10) Kötelezettségszegést fel nem táró jövedéki ellenőrzésről az állami adó- és vámhatóság a végrehajtási rendeletben 

meghatározott adattartalmú egyszerűsített jegyzőkönyvet készít. 



 

 

64. Eredet igazolása 

97. § A jövedéki termék birtokosának a birtokolt jövedéki termék eredetét és a birtoklás jogszerűségét hitelt érdemlően igazolnia 

kell. 

65. Csomagküldemények ellenőrzése 

98. § (1) Az állami adó- és vámhatóság legalább két tagjából álló bizottság az adófizetési kötelezettség teljesítésének ellenőrzése 

érdekében a postai szolgáltató felvevő- vagy kézbesítőhelyén, a futár- vagy csomagszállítást végző szolgáltató telephelyén a 

csomagküldeményeket felbontás nélkül megvizsgálhatja. 

(2) Ha a vizsgálat alapján valószínűsíthető, hogy a csomagküldemény adózatlan jövedéki terméket tartalmaz, az állami adó- és 

vámhatóság a csomagküldeményt felbontás céljából visszatartja. Az állami adó- és vámhatóság a visszatartásról végzéssel dönt, 

amelyet külföldön feladott csomagküldemény esetén a címzettként megjelölt személynek, belföldön feladott csomagküldemény 

esetén a feladóként megjelölt személynek, ha pedig ő nem ismert, a címzettként megjelölt személynek küld meg, tájékoztatva a 

felbontás helyszínéről. Az állami adó- és vámhatóság legalább két tagjából álló bizottság a felbontást az értesített személy 

jelenlétében végzi el. Ha a visszatartásról értesített személy az értesítés közlésétől számított 30 napon belül vagy általa kért 

póthatáridő esetén 60 napon belül nem jelenik meg a felbontás helyszínén, az állami adó- és vámhatóság a csomagküldeményt 

nélküle bontja fel, és a felbontásról készített jegyzőkönyvet az értesített személlyel közli. 

(3) A visszatartásról rendelkező végzéssel szemben a feladó, illetve a címzett – jogszabálysértésre hivatkozással – kifogással 

élhet. A kifogást a végzés közlésétől számított 8 napon belül kell előterjeszteni a végzést hozó állami adó- és vámhatóságnál. A 

kifogást az állami adó- és vámhatóság felettes szerve a benyújtástól számított 15 napon belül bírálja el. A kifogásnak a felbontás 

foganatosítására halasztó hatálya van. 

(4) Ha a felbontott csomagküldemény adózatlan jövedéki terméket nem vagy csak részben tartalmaz, az állami adó- és vámhatóság 

a csomagküldeményt vagy az abban található, adózatlan jövedéki termékeken kívüli dolgokat visszacsomagolja és a felbontásról 

készített jegyzőkönyvvel együtt az értesített személy részére átadja, eljuttatja. 

(5) A csomagküldemény elvesztéséből, megsérüléséből, késedelmes kézbesítéséből keletkezett kár megtérítésére a postai 

szolgáltatásokról szóló törvény és a futár- vagy csomagszállítást végző szolgáltatóval kötött szerződés irányadó azzal az eltéréssel, 

hogy az abban meghatározott kártérítési felelősség az adózatlan jövedéki terméket nem tartalmazó csomagküldemény esetében az 

állami adó- és vámhatóságot terheli, ha a bekövetkezett kár bizonyíthatóan a állami adó- és vámhatósági ellenőrzés vagy intézkedés 

folytán keletkezett. 

66. Jogkövetkezmények 

99. § Az Art. adóbírságra, mulasztási bírságra és adómérséklésre vonatkozó szabályait jövedéki eljárásokban nem lehet 

alkalmazni. 

67. Jövedéki bírság 

100. § (1) Az a személy, aki az e törvényben meghatározott kötelezettségét megszegi, jövedéki bírsággal sújtandó. 

(2) Ha az (1) bekezdés szerinti kötelezettségszegés a központi költségvetésnek vagyoni hátrányt okoz, a jövedéki bírság mértéke 

a központi költségvetésnek okozott vagyoni hátrány mértékének kétszeresétől ötszöröséig terjedő összeg, de legalább 30 ezer forint. 

(3) A 19. § megsértése esetén a jövedéki bírság mértékét az előállított termék mennyisége és 

a) egyéb ellenőrzött ásványolaj esetén a 33. § (1) bekezdése szerinti adómérték, 

b) csendes bor esetén az adóalap és 3 ezer forint szorzatának megfelelő összeg, 

c) a 129. § (2) bekezdés a) pontja szerinti termék esetén az adóalap és 10 ezer forint szorzatának megfelelő összeg, 

d) a 110. § (1) bekezdés e) pontja szerinti nulla adómértékű LPG esetén a közúti járművek üzemanyagakénti felhasználásra 

meghatározott adómérték 

alapulvételével kell meghatározni. 

(4)55 A jövedéki ellenőrzés során feltárt olyan, a természetes személy által elkövetett, az (1) bekezdésben meghatározott 

kötelezettségszegés esetén, ahol a központi költségvetésnek okozott vagyoni hátrány összege a 20 ezer forintot, dohánygyártmány 

esetén a 28 ezer forintot nem haladja meg, a jövedéki ellenőrzést végző gyorsított eljárás keretében a helyszínen jövedéki bírságot 

szabhat ki és szedhet be. Ebben az esetben a lefoglalt jövedéki terméket el kell kobozni, ha a termék birtokosa a törvénysértés tényét 

elismeri, továbbá a jogkövetkezményekről szóló tájékoztatást tudomásul veszi és jogorvoslati jogáról lemond. Gyorsított eljárás 

esetén a (2) és (3) bekezdéstől eltérően a jövedéki bírság összege 20 ezer forint, dohánygyártmány esetén 28 ezer forint. Ha a 

gyorsított eljárás feltételei nem állnak fenn, az ellenőrzést végző az általános szabályok szerint jár el. 

(5) Ha a jövedéki engedélyes kereskedelmi tevékenységet folytató kereskedő kétséget kizáróan adózott termékeket forgalmaz, de 

nem rendelkezik jövedéki engedéllyel, a kivetendő jövedéki bírság alapja a kereskedő termékköre szerinti jövedéki engedélyhez e 

törvényben előírt jövedéki biztosíték összegének és azon napok számának szorzata, amely alatt a kereskedő a jövedéki bírság 

kivetéséig engedély nélkül folytatta tevékenységét. A jövedéki bírság mértéke a bírságalapnak és a jövedéki bírság kivetése 

időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszerese 365-öd részének a szorzata, de legalább 500 ezer forint. 

(6) A (2), (5), (8) és (9) bekezdés alá nem tartozó kötelezettségszegések esetén a magánszemély 300 ezer forintig, a gazdálkodó 

szervezet 750 ezer forintig terjedő jövedéki bírsággal sújtható. 

(7) A (2), az (5) és a (6) bekezdés szerinti jövedéki bírságra az Art.-nak a megbízható és a kockázatos adózói minősítésnek az 

adóbírság és a mulasztási bírság felső határát módosító és az ezek kiszabásával kapcsolatos szabályait alkalmazni kell. 

(8) A 39. § megsértése esetén a jövedéki bírság mértéke kilogrammonként 100 ezer forint. 
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(9) Cukorcefre adóraktáron kívüli előállítása, birtoklása esetén a jövedéki bírság mértéke kilogrammonként 3 ezer forint, de 

legalább 100 ezer forint. Ezen alcím alkalmazásában cukorcefre alatt olyan, erjesztéssel jövedéki termék előállítására alkalmas 

anyagot kell érteni, amelynek szénhidrát tartalma 50%-ot meghaladó mértékben hozzáadott cukor- vagy keményítőtartalmú, 

mezőgazdasági eredetű termékből származik. Nem minősül cukorcefrének az olyan anyag, amely a terméket birtokló személy által 

a szakmai szabályok alapján engedéllyel vagy engedély nélkül jogszerűen, alapanyagként vagy gyártásközi termékként 

felhasználható termékelőállításhoz. 

(10)56 A gyorsított eljárás során a magyar nyelvet nem beszélő külföldi állampolgár esetében a tolmács alkalmazása mellőzhető, 

ha az érintett az állami adó- és vámhatóság vezetője által tájékoztatásban kiadott, a gyorsított eljárás folyamatáról szóló idegen 

nyelvű tájékoztató átvételét követően, írásban lemond a tolmács igénybevételéről. 

101. §57 A jövedéki bírság összege kivételes méltánylást érdemlő körülmény esetén hivatalból vagy kérelemre mérsékelhető, 

kiszabása mellőzhető. A mellőzés abban az esetben alkalmazható, ha a körülményekből megállapítható, hogy a jogsértő személy az 

adott helyzetben a tőle elvárható körültekintéssel járt el. A jövedéki bírság mérséklésénél az eset összes körülményét mérlegelni 

kell, különösen a szabálytalansággal érintett termék, a hamis, hamisított vagy jogtalanul megszerzett zárjegy és hivatalos zár 

mennyiségét, a központi költségvetésnek okozott vagyoni hátrány nagyságát, keletkezésének körülményeit, a jogsértő személy 

jogellenes magatartásának súlyát. 

68. Lefoglalás, elkobzás 

102. § (1) Az állami adó- és vámhatóság a jövedéki ügyben folytatott eljárása során a tényállás tisztázása, továbbá az e törvény 

szerinti elkobzás érvényesítése érdekében bármely dolgot – az élő állat kivételével – lefoglalhat. 

(2) A lefoglalást elrendelő végzéssel szemben az ügyfél – a 100. § (4) bekezdése szerinti eset kivételével – jogszabálysértésre 

hivatkozással kifogással élhet. A kifogást a végzés közlésétől számított 8 napon belül kell benyújtani az állami adó- és 

vámhatósághoz. A kifogást az állami adó- és vámhatóság a benyújtástól számított 15 napon belül bírálja el. A kifogásnak a lefoglalás 

végrehajtására nincs halasztó hatálya. 

(3) A lefoglalást meg kell szüntetni arra a dologra, amire a jövedéki eljárás eredményes lefolytatása érdekében már nincs szükség. 

(4) A lefoglalt dolog annak adható ki, aki a tulajdonjogát minden kétséget kizáróan igazolja vagy annak, akitől azt az állami adó- 

és vámhatóság lefoglalta feltéve, hogy az illető a jogszerű birtoklás tényét igazolta. Ha a lefoglalás megszüntetéséről rendelkező 

végzés közlését követő 3 munkanapon belül nem történt meg a kiadni rendelt dolog átvétele, a kiadás feltétele, hogy a lefoglalás 

megszüntetéséről rendelkező végzés közlésének napját követő nap és a kiadni rendelt termék, dolog és eszköz kiadásának napja 

közötti időtartamra eső tárolási költséget az állami adó- és vámhatóság részére igazoltan megtérítsék. 

(5) Az (4) bekezdéstől eltérően, ha a jövedéki kötelezettségszegéssel összefüggésben indult büntetőeljárásban lefoglalásnak van 

helye és ennek érdekében a büntetőügyben eljáró hatóság az állami adó- és vámhatóságot megkereste, a lefoglalt dolgot a 

büntetőeljárást lefolytató hatóságnak kell kiadni. 

(6) Ha a kiadni rendelt dolgot a lefoglalás megszüntetéséről rendelkező végzés közlését követő 60 napon belül a (4) bekezdésben 

meghatározott személy nem veszi át, azt az állami adó- és vámhatóság értékesítheti. Az értékesítésből befolyt ellenérték a kiadni 

rendelt, de át nem vett dolog helyébe lép. Az értékesítés meghiúsulása esetén az állami adó- és vámhatóság a kiadni rendelt dolgot 

megsemmisítheti. 

(7) Ha a (6) bekezdésben foglaltak szerinti értékesítésből befolyt ellenértéket az annak átvételére jogosult személy az állami adó- 

és vámhatóság ez irányú tájékoztatásának közlésétől számított öt éven belül nem veszi át, az értékesítésből befolyt ellenérték az 

államra száll. Az értékesítésből befolyt ellenérték után az állami adó- és vámhatóságnak kamatfizetési kötelezettsége nincs. 

(8) A (4), a (6) és a (7) bekezdésben meghatározott határidők elmulasztása miatt igazolási kérelemnek helye nincs. 

(9) A lefoglalt dolog elszállításával, tárolásával, őrzésével kapcsolatos költségek az ügyfelet terhelik, ha jogerősen végrehajtható 

jövedéki bírság megfizetésére kötelezték, ellenkező esetben a felmerült költségeket az állam viseli. 

(10) A lefoglalt dolognak az állami adó- és vámhatóság által üzemeltetett raktárban történő tárolása esetén a vámjogszabályokat 

kell alkalmazni. 

(11) Az állami adó- és vámhatóság a lefoglalt dolgot elszállítja és megőrzi, vagy ha ez aránytalanul magas költségekkel járna, a 

dolgot az ügyfél őrizetében hagyja a használat és az elidegenítés jogának megtiltásával. 

(12) Az ügyfél vagy képviselője a nála lefoglalt iratokba betekinthet, kérésére azokról az állami adó- és vámhatóság másolatot 

készít. 

103. § (1) El kell kobozni 

a) a lefoglalt dolgot, amire a jogerősen megállapított jövedéki kötelezettségszegést elkövették és a jövedéki ügyben a 100. § (2), 

(3), (5), (8) és (9) bekezdése szerinti jövedéki bírság kerül kiszabásra vagy ha a jövedéki bírság kiszabását a 101. § alapján az állami 

adó- és vámhatóság mellőzte, 

b) a lefoglalt dolgot, ha azon a jövedéki törvénysértés elkövetését célzó átalakítást végeztek, 

c)58 a jogosulatlanul megszerzett és lefoglalt adóügyi jelzést. 

(2) Ha az eset összes körülményeinek vizsgálata alapján további jogsértés elkövetése valószínűsíthető, a 37. § szerinti jövedéki 

termék előállítására alkalmas berendezést az állami adó- és vámhatóság elkobozhatja, ha a 37. § szerinti nyilvántartásba-vételi 

kötelezettségét a berendezést előállító, értékesítő vagy birtokló nem teljesíti. 

(3) Az elkobzott termékre nem kell az adót kivetni, kivéve ha 

a) a jövedéki jogsértés elkövetője az adó kivetését kifejezetten kéri, vagy 

b)59 a jövedéki jogsértést megvalósító személy ezzel a magatartásával a Btk. 396. §-a szerinti költségvetési csalás bűncselekményt 

követett el és – a büntetés korlátlan enyhítése érdekében – a bűncselekménnyel okozott vagyoni hátrány összegével megegyező 

összeget az Art. szerinti elkülönített számlára fizetett meg vagy a nyomozás elrendelésétől a büntetőeljárás jogerős befejezéséig a 
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vagyoni hátrány megtérítése érdekében – a büntetés enyhítését eredményezően – az Art. szerinti elkülönített számlára befizetést 

teljesített. 

(4) Ha a lefoglalt dolog nem uniós áru, elkobzására is e törvényt kell alkalmazni. 

(5) Az elkobzott dolgok közül 

a) az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló törvény hatálya alá tartozó terméket, továbbá jogszabályban meghatározott 

eljárástól eltérően előállított vagy kezelt csendes bort, valamint a dohánygyártmányt meg kell semmisíteni; 

b) a zárjegyet, a hivatalos zárat és a jövedéki termék előállítására alkalmas berendezést meg kell semmisíteni; 

c) az a) és b) pontba nem tartozó egyéb elkobzott termék és eszköz esetén az állami adó- és vámhatóság intézkedik azoknak az 

állam javára történő értékesítéséről vagy a (6) bekezdés szerinti átadásról, felhasználásról, 

d) azokat a termékeket, amelyek értékesítése valamely szellemi tulajdonjogot sértene, meg kell semmisíteni. 

(6)60 Az elkobzott 

a) dolog az állami adó- és vámhatóság vezetője jóváhagyásával oktatási, múzeumi vagy kiképzési célra átadható, 

b) energiatermék, valamint az abból vett, az állami adó- és vámhatóság által tárolt és megsemmisítésre váró minta 

ba) a katasztrófavédelemről szóló törvény szerinti katasztrófa esetén a területileg illetékes védelmi bizottság elnökének, I–III. 

fokú árvíz- és belvíz-védekezési készültség esetén az érintett terület települési önkormányzata polgármesterének vagy a vízügyi 

igazgatási szervezet területi szerve vezetőjének kérelem alapján – az állami adó- és vámhatóság vezetője jóváhagyásával, 

elszámolási kötelezettség mellett – átadható; 

bb) közül a ba) alpont szerinti átadásra nem került energiaterméket az állami adó- és vámhatóság – az állami adó- és vámhatóság 

vezetője jóváhagyásával, elszámolási kötelezettség mellett – üzemanyagként vagy fűtési, tüzelési célra felhasználhatja; 

bc) közül az értékesítésre vagy a ba) és bb) alpont szerint átadásra, felhasználásra nem került energiaterméket a 

katasztrófavédelmi szerv részére oktatás, gyakorlatozás céljára a katasztrófavédelmi szerv kérelme alapján – az állami adó- és 

vámhatóság vezetője jóváhagyásával, elszámolási kötelezettség mellett – átadható. 

(7)61 Az állami adó- és vámhatóság az elkobzásról rendelkező döntést követően, de annak jogerőre emelkedését megelőzően 

jogosult a lefoglalt 

a) (5) bekezdés a) pontja szerinti dolog előzetes megsemmisítésére, ha az gyors romlásnak van kitéve, huzamosabb tárolásra 

alkalmatlan, 

b) (5) bekezdés b) pontja szerinti dolog előzetes megsemmisítésére, a lefoglalt (5) bekezdés c) pontja szerinti dolog előzetes 

értékesítésére, ha annak kezelése, tárolása, őrzése – különösen a dolog értékére vagy az előreláthatólag hosszú ideig tartó tárolására 

tekintettel – aránytalan és jelentős költséggel járna, 

c) energiatermék előzetes, (6) bekezdés b) pont ba) alpontja szerinti célra történő átadására, valamint a (6) 

bekezdés b) pont bb) alpontja szerinti felhasználására, ha annak kezelése, tárolása, őrzése – különösen a dolog értékére vagy az 

előreláthatólag hosszú ideig tartó tárolására tekintettel – aránytalan és jelentős költséggel járna. 

(8) A lefoglalt dolog előzetes értékesítéséből befolyt ellenérték a lefoglalt dolog helyébe lép. 

(9) Az állami adó- és vámhatóság vagy a bíróság döntése alapján visszaadni rendelt, de természetben már ki nem adható 

a) értékesített lefoglalt vagy elkobzott dolog esetén az értékesítésből befolyt ellenértéknek, 

b) megsemmisített, átadott vagy felhasznált lefoglalt vagy elkobzott dolog esetében a lefoglaláskori értéknek 

a megtérítés időpontjáig eltelt időre számított mindenkori jegybanki alapkamattal növelt összegét kell megtéríteni. 

104. § (1) Az e Fejezetben meghatározott jogkövetkezmények együttesen is megállapíthatók. E jogkövetkezmények nem érintik 

az adó megfizetésének kötelezettségét, továbbá a vámjogszabályok és az Art. szerint megállapítható pótlékokat. 

(2) Jövedéki jogsértés miatt nem alkalmazhatóak az e Fejezetben meghatározott jogkövetkezmények a Rendőrségről szóló 

törvényben meghatározott megbízhatósági vizsgálatot lefolytató személlyel szemben, ha a jogsértést meghatározott feladata ellátása 

során, ügyész előzetes jóváhagyásával követi el és a jogsértés elkövetése bűnfelderítési érdeket szolgál. 

105. § (1) A magánfőzés szabályainak betartását ellenőrző önkormányzati adóhatóság eljárása során a tényállás tisztázása, 

továbbá az e törvény szerinti elkobzás érvényesítése érdekében lefoglalást rendelhet el, továbbá a desztillálóberendezés és az azon 

előállított termék jogszabályi követelményeknek való megfelelősége tárgyában díjmentesen szakvéleményt kérhet az állami adó- és 

vámhatóságtól. 

(2) Az önkormányzati adóhatóság a magánfőzésre szolgáló desztillálóberendezést és az azon előállított jövedéki terméket 

lefoglalhatja, ha 

a) a magánfőző a 143. § (1) bekezdése szerinti bejelentésében a desztillálóberendezés jogszerű birtoklása megállapításához 

szükséges adatok tekintetében valótlan adatokat ad meg, vagy 

b) a magánfőző párlatot a desztillálóberendezés bejelentése vagy párlat adójegy beszerzése nélkül állít elő. 

(3) Az önkormányzati adóhatóság által elrendelt lefoglalási eljárásra az állami adó- és vámhatóság által alkalmazható lefoglalásra 

vonatkozó eljárási szabályokat kell alkalmazni. 

(4) Az önkormányzati adóhatóság az általa lefoglalt jövedéki terméket és desztillálóberendezést elkobozza és megsemmisítésre 

átadja az állami adó- és vámhatóságnak, ha a jövedéki ügyben jogerősen a 106. § szerinti bírság kerül kiszabásra. 

(5) Ha az önkormányzati adóhatóság a magánfőzés szabályainak ellenőrzése során az évente előállítható mennyiségi korlát 

túllépését észleli, erről haladéktalanul értesíti az állami adó- és vámhatóságot. 

69. Egyéb bírság 

106. § Az önkormányzati adóhatóság azt a természetes személyt, aki 
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a) a magánfőzésre vonatkozó szabályoknak megfelelve, de a desztillálóberendezés bejelentése vagy párlat adójegy beszerzése 

nélkül végzi párlat előállítását, 

b) a desztillálóberendezés jogszerű birtoklása megállapításához szükséges adatok tekintetében valótlan adatokat ad meg, 

felszólítja, hogy jogszabályi kötelezettségének tegyen eleget 15 napon belül. Ha az érintett a felszólításának határidőig nem tesz 

eleget, az önkormányzati adóhatóság 200 ezer forintig terjedő bírsággal sújtja. 

70. Üzletzárás 

107. § (1) A jövedéki termékkel kereskedelmi tevékenységet folytató, a 64–73. §-ban meghatározott kötelezettségeket megszegő 

személlyel szemben az Art. szerinti, az adóköteles tevékenység célját szolgáló helyiség lezárása intézkedés alkalmazható. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti intézkedés tartama az első jogsértés alkalmával 12, ismételt előfordulás esetén 30, majd minden 

további jogsértés alkalmával 60 nyitvatartási napig terjedhet. 

(3) Az ismételt jogsértéshez kapcsolódó (2) bekezdés szerinti szabályok nem alkalmazhatóak, ha a két egymást követő ugyanolyan 

jogsértés elkövetése – ha annak pontos időpontja nem állapítható meg, feltárása – között 2 év eltelt. 

(4) Nem alkalmazható az (1) bekezdés szerinti intézkedés, ha a jogsértéssel érintett sör, csendes és habzóbor, egyéb csendes és 

habzó erjesztett ital, köztes alkoholtermék vagy alkoholtermék mennyisége nem haladja meg a 10 litert. 

X. FEJEZET 

ENERGIATERMÉK 

108. § A 19. §-t, valamint a VI. és VII. Fejezetet az energiatermékek közül kizárólag az ellenőrzött energiatermékekre kell 

alkalmazni. 

71. Adóalap, adómérték 

109. § (1) Az adó alapja az energiatermék mennyisége, az adómértéknél meghatározott mennyiségi egységben mérve. 

(2) Ha az adómértéknél megadott mennyiségi egység liter, akkor azt +15 °C-ra átszámított térfogaton kell megállapítani. Az 

energiatermék +15 °C hőmérséklethez tartozó térfogatát a mérésügyről szóló törvény előírásainak megfelelően az MSZ EN ISO 

3675, az MSZ EN ISO 3838 vagy az MSZ EN ISO 12185 jelű, a kőolajtermékek sűrűségének meghatározására vonatkozó 

szabványokban idézett MSZ ISO 91-1 szabványban ismertetettek vagy az előzőekkel egyenértékű műszaki megoldás szerint 

(csőkészlet esetén számítással) kell meghatározni. 

110. § (1) Az adó mértéke 

a) a benzinre 

aa) ha a kőolaj (3) bekezdés szerinti világpiaci ára az 50 amerikai dollár (a továbbiakban: USD)/hordó értéket meghaladja, 120 

000 Ft/ezer liter, 

ab) ha a kőolaj (3) bekezdés szerinti világpiaci ára nem haladja meg az 50 USD/hordó értéket, 125 000 Ft/ezer liter, 

b) a petróleumra 

ba) ha a kőolaj (3) bekezdés szerinti világpiaci ára meghaladja az 50 USD/hordó értéket, 124 200 Ft/ezer liter, 

bb) ha a kőolaj (3) bekezdés szerinti világpiaci ára nem haladja meg az 50 USD/hordó értéket, 129 200 Ft/ezer liter, 

c) a gázolajra üzemanyagkénti vagy tüzelő-, fűtőanyagkénti kínálás, értékesítés vagy felhasználás esetén 

ca) ha a kőolaj (3) bekezdés szerinti világpiaci ára meghaladja az 50 USD/hordó értéket, 110 350 Ft/ezer liter, 

cb) ha a kőolaj (3) bekezdés szerinti világpiaci ára nem haladja meg az 50 USD/hordó értéket, 120 350 Ft/ezer liter, 

d) a fűtőolajra tüzelő-, fűtőanyagkénti kínálás, értékesítés vagy felhasználás esetén 4655 Ft/ezer kilogramm, üzemanyagkénti 

kínálás, értékesítés vagy felhasználás esetén 116 000 Ft/ezer kilogramm, 

e) az LPG-re közúti járművek üzemanyagakénti kínálás, értékesítés vagy felhasználás esetén 95 800 Ft/ezer kilogramm, egyéb 

motorikus célú kínálás, értékesítés vagy felhasználás esetén 12 725 Ft/ezer kilogramm, tüzelő-, fűtőanyagkénti kínálás, értékesítés 

vagy felhasználás esetén 0 Ft/ezer kilogramm, 

f)62 földgázra közúti járművek üzemanyagkénti kínálás, értékesítés vagy felhasználás esetén 28 Ft/nm3, egyébként 0,3038 Ft/kWh, 

g) a villamos energiára 310,50 Ft/megawattóra, 

h) a szénre 2 516 Ft/ezer kilogramm, 

i) – figyelemmel a 94. § (2) bekezdésére is – az E85 esetében a termék bioetanolon kívüli komponenseinek térfogatra számított 

mennyiségi részaránya és az a) pont szerinti adómérték szorzatának, valamint a termék bioetanol tartalmának térfogatra számított 

mennyiségi részaránya és 70 000 Ft/ezer liter szorzatának együttes összege, 

j) a 2207 10 00-2207 20 00 KN-kód szerinti alkoholtermék bioüzemanyag esetében a 132. § (2) bekezdés b) pontja szerinti 

adómérték, 

k) a tiszta növényi olajat előállító által a 117. § (1) bekezdésben meghatározott mennyiségben és célra felhasznált tiszta növényi 

olaj esetében a c) pont ca)alpontja szerinti adómérték alkalmazása esetén az adómérték 18%-a, a c) pont cb) alpontja szerinti 

adómérték alkalmazása esetén az adómérték 16,5%-a, egyébként 110 350 Ft/ezer liter. 

(2) Az adó mértéke az (1) bekezdésben meg nem határozott energiatermékre 

a) a benzin vagy gázolaj adalékakénti, hígítóanyagakénti kínálás, értékesítés vagy felhasználás esetén az (1) 

bekezdés a) vagy c) pontja szerinti adómérték, 

b) az üzemanyagkénti vagy a tüzelő-, fűtőanyagkénti kínálásnak, értékesítésnek vagy felhasználásnak megfelelően az (1) 

bekezdés a)–f) pont szerinti energiatermékek közül a hozzá legközelebb álló energiatermékre meghatározott adómérték. 
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(3) Az (1) bekezdés a)–c) pontja szerinti, január 1-jétől, április 1-jétől, július 1-jétől, illetve október 1-jétől érvényes adómértékek 

megállapítása a Platts Crude Oil Marketwire – tárgynegyedévet megelőző negyedév első hónapjának első napja és utolsó hónapjának 

15. napja közötti időszakra vonatkozó – Brent (Dated) napi jegyzései Mid értékeinek és a tárgynegyedévet megelőző negyedév első 

hónapjának első napja és utolsó hónapjának 15. napja közötti időszak egyes napjaitól számított mindenkori harmadik havi szállítású 

Brent napi jegyzések Mid értékeinek számtani átlaga alapján történik. Az így meghatározott átlagos árat az állami adó- és 

vámhatóság internetes honlapján a tárgynegyedévet megelőző hónap 15. napját követő 5. munkanapig közzéteszi. 

72. Adókötelezettség, adófizetési kötelezettség 

111. § (1) A 6. §-tól eltérően adókötelezettség keletkezik a földgázra, a villamos energiára és a szénre, ha 

a) az energiakereskedő energiafelhasználónak – kivéve a lakossági energiafogyasztót – földgázt, villamos energiát vagy szenet 

értékesít, 

b) az energiafelhasználó – kivéve a lakossági energiafogyasztót – belföldön közvetlenül energiatermelőtől vagy szervezett 

energiapiacról földgázt, villamos energiát vagy szenet vásárol, 

c) az energiafelhasználó – kivéve a lakossági energiafogyasztót – másik tagállamból földgázt, villamos energiát vagy szenet 

vásárol, 

d) az energiafelhasználó – kivéve a lakossági energiafogyasztót – harmadik országból földgázt, villamos energiát vagy szenet 

vásárol, 

e) a gazdálkodó saját felhasználásra termel, állít elő földgázt, villamos energiát vagy szenet, kivéve ha 

ea) a termelt villamos energiát geotermikus, nap-, szél-, vízenergiából vagy biomasszából (ideértve a biomasszából előállított 

terméket is) állítja elő, 

eb) a termelt földgázt, villamos energiát vagy szenet a 112. §-ban és a 116. §-ban meghatározott célra használja fel, 

ec) a termelt villamos energiát adózottan beszerzett földgáz, villamos energia vagy szén felhasználásával, 50 megawatt alatti 

teljesítményű erőműben állítja elő és nem él a 112. § vagy a 116. § szerinti adófizetési kötelezettség alóli mentesüléssel vagy adó-

visszaigénylési jogosultságával, 

f) az energiakereskedő saját célra használ fel földgázt, villamos energiát vagy szenet, 

g) az energiafelhasználó az a)–f) pontban meg nem határozott esetben adózatlan földgázt, villamos energiát vagy szenet vásárol 

vagy használ fel, 

h) az energiafelhasználó a szén vásárlásakor valótlan nyilatkozatot tesz az energiakereskedőnek arról, hogy lakossági 

energiafogyasztó, 

i) a távhőszolgáltató a 118. § (5) bekezdés szerinti igazolást valótlan tartalommal állítja ki. 

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően, ha energiakereskedő földgázt vagy villamos energiát gépjárművek közvetlen kiszolgálását végző 

töltőállomást üzemeltető részére értékesít, az adókötelezettség akkor keletkezik, amikor az energiakereskedő a földgázt vagy 

villamos energiát a töltőállomást üzemeltető részére értékesíti. 

(3) Az adó alanya 

a) az (1) bekezdés a) és f) pontja esetében az energiakereskedő, 

b) az (1) bekezdés b)–d), g) és h) pontja esetében az energiafelhasználó, 

c) az (1) bekezdés e) pontja esetében az előállító, 

d) az (1) bekezdés i) pontja esetében a távhőszolgáltató, 

e) a (2) bekezdés esetében a töltőállomás üzemeltetője részére értékesítő energiakereskedő. 

(4) Az adófizetési kötelezettség 

a) az (1) bekezdés a) és b) pontja, valamint a (2) bekezdés esetében az áfatörvény szerinti teljesítés időpontjában, az ellenérték 

vagy a részkifizetések alapjául szolgáló mennyiségre, 

b) az (1) bekezdés c) pontja esetében az adóbevallási időszak utolsó napján, az adóbevallási időszakban beszerzett mennyiségre, 

c) az (1) bekezdés d) pontja esetében a vámjogi szabadforgalomba bocsátáskor, a vámjogi szabadforgalomba bocsátott 

mennyiségre, 

d) az (1) bekezdés e)–f) pontja esetében a felhasználás időpontjában, a saját célra felhasznált energiamennyiségre, 

e) az (1) bekezdés g) pontja esetében az áfatörvény szerinti teljesítés időpontjában, az ellenérték vagy a részkifizetések alapjául 

szolgáló mennyiségre, saját célra felhasznált energiatermék esetében a felhasználás időpontjában, a saját célra felhasznált 

mennyiségre, 

f) az (1) bekezdés h) pontja esetében a vásárláskor, a vásárolt szén mennyiségére, 

g) az (1) bekezdés i) pontja esetében a távhőszolgáltató általi vásárláshoz kapcsolódó, az áfatörvény szerinti teljesítés 

időpontjában, a nyilatkozattal ellentétesen nem a lakosság részére szolgáltatott hő előállítása céljára felhasznált energiatermék 

mennyiségére 

keletkezik. 

(5) A (4) bekezdéstől eltérően, az olyan ügyletnél, ahol a felek időszakonkénti elszámolásban vagy fizetésben állapodnak meg 

vagy az ellenértéket meghatározott időszakra állapítják meg, az adófizetési kötelezettséget az elszámolással vagy fizetéssel érintett 

időszak első napján hatályos adómérték figyelembevételével kell megállapítani. 

73. Mentesülés az adófizetési kötelezettség alól 

112. § (1) A 9. §-ban foglaltakon túl mentesül az adófizetési kötelezettség alól 



 

 

a) a repülőgép-üzemanyagot nem magáncélú légiközlekedési tevékenységet végző légijármű részére kiszolgáló adóraktár 

engedélyese; 

b) a jelölt gázolajat magyar vagy külföldi hajólajstromban nyilvántartott, a víziközlekedésről szóló törvény szerinti gazdasági célú 

hajózási tevékenységet végző hajó (ideértve a kompot is) részére kiszolgáló adóraktár engedélyese; 

c) az adóraktár engedélyese az adóraktárában adófelfüggesztési eljárás alatt álló energiatermékre, amelyet 

ca) energiatermék előállításához kapcsolódó célra, 

cb) kapcsolt hő- és villamos energia, valamint lakossági energiafogyasztónak szolgáltatott hő (ideértve a központi fűtésről és 

melegvíz-szolgáltatásról szóló kormányrendelet szerinti központi fűtést és melegvíz-szolgáltatást) előállítása céljára, 

cc) kémiai redukcióban, ásványtani, elektrolitikus és kohászati folyamatban 

használ fel. 

(2)63 A repülőgép-üzemanyagot az (1) bekezdés a) pontja szerint kiszolgáló adóraktár részének tekintendő 

a) a kiszolgálást végző tartályautó, 

b) – ha az adóraktár engedélyese a Magyar Honvédség vagy a rendőrség – az adóraktár területén kívül található üzemanyagtöltő 

pont és az azt ellátó tartályautó. 

(3)64 A jelölt gázolajat az (1) bekezdés b) pontja szerint kiszolgáló adóraktárnak tekintendő az adóraktár területét hajótöltési céllal 

elhagyó tartályautó és a közforgalmú kikötőben állomásozó, és azt hajótöltési céllal a végrehajtási rendeletben meghatározottak 

szerint elhagyó hajó. 

(4) A jelölt gázolajból a jelölőanyag nem távolítható el. 

(5)65 Az (1) bekezdés a) pontja esetén az adóraktár engedélyese az adófizetési kötelezettség alóli mentesülést, valamint a 

légijárműből lefejtett repülőgép-üzemanyag készletre vételét igazoló, a végrehajtási rendeletben meghatározott bizonylatot 

ellenjegyzés céljából köteles benyújtani az állami adó- és vámhatósághoz. 

74. Közlekedéshez kapcsolódó adó-visszaigénylés 

113. § (1) A vasúti közlekedésről szóló törvény szerinti vasúti személyszállítási vagy vasúti árutovábbítási tevékenységet végző 

személy jogosult az e tevékenységéhez, valamint az e tevékenységhez kapcsolódóan végzett vasúti vontatáshoz, tolatáshoz 

felhasznált gázolaj adójának visszaigénylésére. 

(2) Az üzemben tartóként nyilvántartott személy jogosult a víziközlekedésről szóló törvény szerinti úszómunkagépben felhasznált 

gázolaj adójából literenként 103 forint visszaigénylésére. 

(3) A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott M2 járműkategóriába és M3 

járműkategóriába tartozó autóbuszokat a helyi és helyközi közlekedésében üzemeltető személy jogosult az e tevékenységéhez 

felhasznált földgáz adójának visszaigénylésére. 

(4) Az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv jogosult 

a közfeladat ellátásával közvetlen összefüggésben közlekedési célra felhasznált földgáz adójának visszaigénylésére. 

(5) A 3. § (2) bekezdés 21. pontja szerinti jármű üzembentartója vagy – bérelt jármű esetében – bérlője jogosult 

a) az üzemanyagtöltő-állomáson üzemanyagkártyával megvásárolt, vagy 

b) belföldi telephelyén üzemanyag-tárolásra rendszeresített üzemanyag-tankoló automatával ellátott tartályból elektronikus 

mérőeszközön keresztül betöltött 

kereskedelmi gázolaj után a 110. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontja szerinti adómérték alkalmazása esetén literenként 7 forint, 

a 110. § (1) bekezdés c) pont cb) lpontja szerinti adómérték alkalmazása esetén literenként 17 Ft visszaigénylésére. 

(6)66 E § szerinti adó-visszaigénylés – a 112. § (1) bekezdés b) pontjától eltérően – a 3. § (2) bekezdés 20. pontja szerinti 

jelölőanyagot nem tartalmazó gázolaj után érvényesíthető. 

75. Minősített földgázellátási üzemzavarhoz kapcsolódó adó-visszaigénylés 

114. § Minősített földgázellátási üzemzavar esetén a földgázfelhasználó jogosult a minősített földgázellátási üzemzavar fennállása 

alatt és azt követően még 2 munkanap során felhasznált gázolaj adójából literenként 103 Ft visszaigénylésére, ha a gázolajat a 

minősített földgázellátási üzemzavar fennállása alatt vagy azt legfeljebb 5 munkanappal megelőzően szerezte be. 

76. Motorfejlesztéshez kapcsolódó adó-visszaigénylés 

115. § (1) A motorfejlesztést végző személy jogosult az e tevékenységéhez felhasznált üzemanyag adójának visszaigénylésére a 

(2) bekezdésben foglalt mértékig. 

(2) Az adó-visszaigénylés legfeljebb a motorfejlesztéssel kapcsolatban felmerült költség 25%-ig érvényesíthető, feltéve, hogy ez 

a költség a csoportmentességi rendelet 25. cikk (3) bekezdése szerint támogatható költségnek minősül. 

77. Egyéb ipari felhasználáshoz kapcsolódó adó-visszaigénylés 

116. § (1) A felhasznált energiatermék adójának visszaigénylésére jogosult 

a) a vegyipari alapanyagként földgázt felhasználó személy; 

b) a földgázellátásról szóló törvényben meghatározott föld alatti gáztároló megfelelő működéséhez a tárolóréteg(ek)ben állandóan 

biztosítandó gázmennyiség feltöltésére vagy szinten tartására, továbbá a szállító- vagy elosztóvezeték feltöltése céljából földgázt a 

feltöltésre vagy szinten tartásra felhasználó személy; 

c) a hálózati engedélyesként a hálózati veszteség pótlása céljából energiaterméket felhasználó személy; 
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d) a nem üzemanyagként vagy tüzelő-, fűtőanyagként szenet felhasználó személy. 

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően, ha a villamos energiáról szóló törvény szerinti elosztó vagy átviteli hálózatra betáplált villamos 

energia előállításához felhasznált villamos energia adójának visszaigénylésére jogosult személynek a villamos energiáról szóló 

törvény szerint nem kell rendelkeznie energiatermelői működési engedéllyel, az adó-visszaigénylést a bevallási időszakban az 

elosztó vagy az átviteli hálózatra ténylegesen betáplált villamos energia mennyiségéből 40%-os fajlagos hatásfokkal visszaszámított 

földgáz mennyisége után érvényesítheti. 

78. A mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni adó-visszaigénylés 

117. § (1) A mezőgazdasági termelő az igazoltan használatában lévő 

a) olyan szántó, kert, gyümölcsös, szőlő és gyep (rét, legelő) művelési ágú földterület után, amelyen mezőgazdasági 

termelőtevékenységet folytat, a mezőgazdasági termelési célú földművelési munkákhoz, valamint a betakarításhoz kapcsolódó 

közvetlen szállításhoz, 

b) olyan erdő után, amelyben erdőgazdálkodási tevékenységet folytat, az erdőfelújítási célú munkákhoz, 

c) olyan vízjogi üzemeltetési engedély szerinti halastó után, amelyben halgazdálkodási tevékenységet folytat, – a tóterület nettó 

üzemelő vízfelületét figyelembe véve – közvetlenül a halgazdálkodáshoz 

felhasznált, évente hektáronként legfeljebb 97 liter gázolaj megfizetett adója a 110. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontja szerinti 

adómérték alkalmazása esetén 82 százalékának, a 110. § (1) bekezdés c) pont cb) alpontja szerinti adómérték alkalmazása esetén 

83,5 százalékának visszaigénylésére jogosult. 

(2) Ha a mezőgazdasági termelő a földművelési, az erdőfelújítási és halgazdálkodási munkákhoz gépi bérmunka-szolgáltatást 

vesz igénybe, a gépi bérmunka-szolgáltatás során felhasznált, a gépi bérmunka-szolgáltatást végző által kiállított számlán feltüntetett 

gázolajmennyiség után is jogosult az (1) bekezdésben meghatározott visszatérítésre. 

(3) A visszatérítés a gépi bérmunka-szolgáltatás során felhasznált gázolaj után akkor érvényesíthető, ha a gépi bérmunka-

szolgáltatást végző igazolni tudja a felhasznált gázolaj eredetét. 

(4) Ha az utólagos ellenőrzés során a gépi bérmunka-szolgáltatást végző a (3) bekezdés szerinti kötelezettségének nem tesz eleget, 

a gépi bérmunka-szolgáltatást igénybe vevő köteles az adót visszafizetni és a visszafizetett adó után a kiutalás napjától a visszafizetés 

napjáig az Art. szerinti késedelmi pótlékot fizetni. 

(5) Ha a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló törvény szerinti családi gazdaság a mezőgazdasági termelőként 

nyilvántartásba vett szervezet, akkor a családi gazdálkodó jogosult a családi gazdaság nevében visszaigénylésre saját nevére szóló 

számla alapján. 

79. Egyéb eljárási szabályok 

118. § (1) A 111. § (1) bekezdés a) pontja szerinti adóalany a szén értékesítése esetén a lakossági fogyasztónak történt értékesítést 

a 3. § (2) bekezdés 25. pontjában említett nyilatkozattal köteles dokumentálni. A nyilatkozatban a lakossági fogyasztó nevét, címét 

és adóazonosító jelét is fel kell tüntetni. Az energiakereskedő a személyes adatokat tartalmazó nyilatkozatot kizárólag az állami 

adó- és vámhatóság részére, ellenőrzés céljából adhatja át. Az állami adó- és vámhatóság a megkapott személyes adatokat a feltétel 

megvalósulásának megállapíthatósága érdekében a hatósági ellenőrzés időtartamára vagy az ellenőrzés nyomán indult hatósági 

eljárás jogerős befejezéséig kezeli. 

(2) A földgáz, villamos energia vagy szén értékesítését végző adóalany a 111. § szerinti esetben az adót köteles a számlán 

elkülönítve feltüntetni. 

(3) A szenet továbbforgalmazási céllal beszerző energiakereskedő beszerzése ezen céljáról az értékesítést végző 

energiakereskedőnek köteles írásban nyilatkozatot adni, amelyben nevét, címét és adószámát is fel kell tüntetnie. 

(4) Az energiakereskedő az (1) és (3) bekezdés szerinti nyilatkozatot az Art. szerinti adó-megállapítási jog elévüléséig köteles 

megőrizni. 

(5) Ha a hő lakosság részére történő szolgáltatását nem közvetlenül a távhőtermelő létesítmény, hanem egy közbeiktatott 

távhőszolgáltató végzi, a távhőtermelő létesítmény a 112. § (1) bekezdés c) pont cb) alpontjához kapcsolódó adófizetési 

kötelezettség alóli mentesülési és adó-visszaigénylési jogosultságát a távhőszolgáltató által kiadott, a lakosság részére szolgáltatott 

hő mennyiségéről szóló igazolással érvényesítheti. 

(6)67 Az 52. § szerinti bejelentésről az állami adó- és vámhatóság soron kívül tájékoztatja a műszaki biztonsági hatóságot és a 

földgáz ellátását biztosító szolgáltatót. 

119. §68 Jelölt gázolaj előállítását végző adóraktár engedélyesének a jelölés tevékenységének megkezdését az azt megelőző 3. 

napig be kell jelenteni az állami adó- és vámhatóságnak. 

80. Terméktávvezeték adóraktár, energiatermékek csővezetékes szállítása 

120. § (1) A terméktávvezeték adóraktári engedély megadásának nem feltétele a 14. § (1) bekezdés d) pontja és a 20. § (1) 

bekezdés a) pontja szerinti feltétel teljesítése. 

(2) Az 54–56. §-tól eltérően az energiatermék adófelfüggesztési eljárás keretében végzett feladásáról és átvételéről a 

terméktávvezeték adóraktár engedélyese, valamint energiatermék adófelfüggesztési eljárás keretében adóraktárnak nem minősülő 

csővezetéken történő szállítás esetén a feladásáról és átvételéről a feladó és az átvevő adóraktár engedélyese közösen kiállít egy, a 

végrehajtási rendeletben meghatározott adattartalmú átadás-átvételi jegyzőkönyvet. 

(3) A (2) bekezdés szerinti jegyzőkönyv adatait az energiaterméket adófelfüggesztési eljárás keretében a terméktávvezeték 

adóraktár részére feladó vagy a terméktávvezeték adóraktártól átvevő, adóraktárnak nem minősülő csővezetéken történő szállítás 

esetén a feladó vagy átvevő adóraktár engedélyese a 24. § szerinti adatszolgáltatásában megküldi az állami adó- és vámhatóságnak. 
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(4) Az (1) bekezdéstől eltérően a jövedéki engedélyes kereskedő részére végzett szállítás esetén a terméktávvezeték adóraktár 

engedélyese a 24. § (2) bekezdés b) pontja szerinti adatszolgáltatást teljesít az állami adó- és vámhatóságnak. 

81. Egyéb ellenőrzött ásványolaj és megfigyelt termék 

121. § (1) Egyéb ellenőrzött ásványolajat adóraktár engedélyese állíthat elő. 

(2) 5 liternél vagy 5 kilogrammnál nagyobb kiszerelésű, adózatlan egyéb ellenőrzött ásványolajat adóraktár engedélyese, 

felhasználói engedélyes vagy nyilvántartásba vett felhasználó használhat fel. 

(3) 5 liternél vagy 5 kilogrammnál nagyobb kiszerelésű, adózatlan egyéb ellenőrzött ásványolajat adóraktár engedélyese és 

felhasználói engedélyes szerelhet ki. 

(4) 5 liter vagy 5 kilogramm vagy annál kisebb, de 1 liternél vagy 1 kilogrammnál nagyobb kiszerelésű egyéb ellenőrzött 

ásványolaj forgalmazását adóraktár engedélyese, jövedéki engedélyes kereskedő és jövedéki kiskereskedő végezheti, 1 liter vagy 1 

kilogramm vagy annál kisebb kiszerelésű egyéb ellenőrzött ásványolaj forgalmazása engedély nélkül végezhető. 

(5) Adózott egyéb ellenőrzött ásványolaj felhasználásához, kiszereléséhez nem szükséges engedély. 

122. § (1) Megfigyelt terméket adóraktár engedélyese és felhasználói engedélyes állíthat elő. 

(2) Megfigyelt terméket adóraktár engedélyese, felhasználói engedélyes vagy nyilvántartásba vett felhasználó használhat fel. 

(3) Megfigyelt terméket adóraktár engedélyese és felhasználói engedélyes szerelhet ki. 

(4) Adózott megfigyelt termék felhasználásához, kiszereléséhez nem szükséges engedély. 

123. § A felhasználás célja nem lehet az egyéb ellenőrzött ásványolaj és a megfigyelt termék üzemanyagként vagy tüzelő-, 

fűtőanyagként történő felhasználása. 

124. § A 7. § (1) bekezdés f)–j) pontja, a 121. § (5) bekezdése és a 122. § (4) bekezdése szerinti esetben a 33. § (1) bekezdése 

szerinti adómértéket kell alkalmazni. 

XI. FEJEZET 

SÖR, CSENDES BOR, HABZÓBOR, EGYÉB CSENDES ÉS HABZÓ ERJESZTETT ITAL, KÖZTES ALKOHOLTERMÉK, 

ALKOHOLTERMÉK 

82. Sör 

125. § (1) Az adó alapja a sör mennyisége hektoliterben és a tényleges alkoholtartalom térfogatszázalékban meghatározott 

fokában kifejezve. 

(2) Az adó mértéke hektoliterenként és tényleges alkoholtartalom fokonként 

a) a kisüzemi sörfőzdében előállított sör esetében 810 forint, 

b) más sör esetében 1 620 forint. 

(3) Ha az adóraktár túllépi a 3. § (3) bekezdés 17. pontjában szereplő termelési mennyiséget és a (2) bekezdés a) pontja szerinti 

adómértékkel számított adót fizetett meg a szabadforgalomba bocsátott sör után, akkor 

a) az engedélyének módosítását kell kérnie a 16. § (3) bekezdés szerint, 

b) az általa a tárgyévben szabadforgalomba bocsátott sör mennyiségére a (2) bekezdés b) pontja szerinti adómértékkel számított 

összeg és a (2) bekezdés a)pontja szerinti adómértékkel számított összeg különbözetét a következő naptári hónapban megfizeti, és 

c) a tárgyévet követő három évben nem alkalmazhatja a (2) bekezdés a) pontja szerinti adómértéket. 

126. § Kisüzemi sörfőzde esetében a 20. § (1) bekezdés b) pontját nem kell alkalmazni. 

83. Csendes bor 

127. § (1) Az adó alapja a csendes bor mennyisége hektoliterben kifejezve. 

(2) Az adó mértéke hektoliterenként 0 forint. 

84. Habzóbor 

128. § (1) Az adó alapja a habzóbor mennyisége hektoliterben kifejezve. 

(2) Az adó mértéke hektoliterenként 16 460 forint. 

85. Egyéb csendes erjesztett ital 

129. § (1) Az adó alapja az egyéb csendes erjesztett ital mennyisége hektoliterben kifejezve. 

(2) Az adó mértéke hektoliterenként 

a) a csendes bor és hozzáadott ízesítés nélküli szénsavas víz 8,5 térfogatszázalékot meg nem haladó alkoholtartalmú, olyan 

kiszerelt keveréke esetében, amelyben a csendes bor aránya meghaladja az 50%-ot, 0 forint, 

b) más egyéb csendes erjesztett ital esetében 9 870 forint. 

86. Egyéb habzó erjesztett ital 

130. § (1) Az adó alapja az egyéb habzó erjesztett ital mennyisége hektoliterben kifejezve. 

(2) Az adó mértéke hektoliterenként 16 460 forint. 

87. Köztes alkoholtermék 



 

 

131. § (1) Az adó alapja a köztes alkoholtermék mennyisége hektoliterben kifejezve. 

(2) Az adó mértéke hektoliterenként 25 520 forint. 

88. Alkoholtermék 

132. § (1) Az adó alapja az alkoholtermék mennyisége hektoliter tiszta szeszben kifejezve, 20 °C hőmérsékleten. 

(2) Az adó mértéke – a (4) bekezdés szerinti eltéréssel – 

a) a bérfőzött párlat esetében 

aa) egy bérfőzető részére évente legfeljebb 50 liter mennyiségig – abban az esetben is, ha a bérfőzető adóraktárnak kívánja 

értékesíteni – hektoliterenként 167 000 forint, 

ab) egy bérfőzető részére évente az 50 litert meghaladó vagy a nem adóraktárnak értékesítésre szánt mennyiségre hektoliterenként 

333 385 forint, 

b) az a) pontban meg nem határozott esetben hektoliterenként 333 385 forint. 

(3) A (2) bekezdés a) pontjának alkalmazásában az 50 literes mennyiség alatt 0,43 hektoliter tiszta szeszt tartalmazó bérfőzött 

párlatot kell érteni. 

(4) A tárgyévben előállítani tervezett magánfőzött párlat előállításához az előállítást megelőzően párlat adójegyet kell beszerezni 

az állami adó- és vámhatóságtól. A párlat adójegy a beszerző magánfőzőt egy liter magánfőzött párlat tárgyévi előállítására jogosítja. 

A párlat adójegy 700 forint értéket képvisel, egy liter 42 térfogatszázalékos tényleges alkoholtartalmú párlat adótartalmát figyelembe 

véve. A magánfőző tárgyévi első beszerzéskor legalább 5 párlat adójegyet szerez be és tárgyévben legfeljebb 86 darab párlat 

adójegyet szerezhet be és legfeljebb ennek megfelelő mennyiségű párlatot állíthat elő. Ha a magánfőző a párlat adójeggyel 

megfizetett adójú párlatmennyiségnél több párlatot állít elő, akkor a tárgyév végéig be kell szereznie a többletmennyiség utáni párlat 

adójegyeket az állami adó- és vámhatóságtól azzal, hogy az éves mennyiségi korlátot ilyen esetben sem lehet túllépni. 

(5) Nem kell alkalmazni az (1) és (2) bekezdést a 3. § (3) bekezdés 1. pont c) alpontja szerinti alkoholtermékre, ha az a 110. § 

szerinti adómérték alá esik. 

(6) Egy tárgyéven belül a magánszemély vagy bérfőzetőként vagy magánfőzőként jogosult párlatot előállíttatni vagy előállítani, 

és egy háztartáson belül vagy csak bérfőzetőként vagy csak magánfőzőként lehet előállíttatni vagy előállítani párlatot. 

(7) Ha egy háztartásban több bérfőzető vagy több magánfőző él, az éves kedvezményes adómértékű mennyiségi korlátok 

szempontjából az általuk főzetett vagy főzött mennyiségek egybeszámítandók. 

89. Mentesülés az adófizetési kötelezettség alól 

133. § (1) Mentesül az adófizetési kötelezettség alól 

a) a magánszemély az általa előállított és az előállító, családtagjai vagy vendégei által elfogyasztott, naptári évenként és 

háztartásonként 1000 litert meg nem haladó mennyiségű sörre, palackos erjesztésű habzóborra, egyéb csendes erjesztett italra, 

palackos erjesztésű egyéb habzó erjesztett italra, feltéve, hogy értékesítésre nem kerül sor, 

b) a saját művelésben álló szőlőterületen termelt szőlőből vagy legfeljebb az értékesített saját szőlőtermés mennyiségével azonos 

mennyiségben vásárolt szőlőből a magánszemély az általa előállított, borpiaci évenként és háztartásonként összesen legfeljebb 1000 

liter, az előállító, családtagjai vagy vendégei által elfogyasztott csendes borra, feltéve, hogy értékesítésre nem kerül sor, 

c) a szőlőterülettel nem rendelkező magánszemély az általa borpiaci évenként és háztartásonként legfeljebb 500 kilogramm 

vásárolt szőlőből előállított, az előállító, családtagjai vagy vendégei által elfogyasztott csendes borra, feltéve, hogy értékesítésre 

nem kerül sor, 

d) a tudományos és oktatási célra előállított és felhasznált alkoholtermék előállítója az alkoholtermékre, ha azt saját maga 

használja fel, semmisíti meg, 

e) az adóraktár engedélyese az előállított, forgalomba hozatalra engedélyezett gyógyszerre és a nyilvántartásba vett, gyógyszernek 

nem minősülő gyógyhatású készítményre (a szájon át fogyasztható alkoholtartalmú termék esetében 40 ml-t meg nem haladó összes 

napi fogyasztási dózisnak megfelelő összetételben előállított készítmény), valamint az engedéllyel iparilag előállított 

gyógyszeranyagra, gyógyszeripari intermedierre, továbbá az e termékek előállításához és előállítására szolgáló 

gyártóberendezéseknek a – technológiai előírásokban rögzített – tisztítási eljárásához felhasznált sörre, csendes és habzóborra, egyéb 

csendes és habzó erjesztett italra, köztes alkoholtermékre vagy alkoholtermékre, nem értve e pont alá tartozónak a 2207 10 00-2207 

20 00 KN-kód szerinti alkoholtermék és víz keverékének előállítását, 

f) az adóraktár engedélyese a 2209 00 11-2209 00 99 KN-kód szerinti ecet előállításához felhasznált sörre, csendes és habzóborra, 

egyéb csendes és habzó erjesztett italra, köztes alkoholtermékre vagy alkoholtermékre, 

g) az adóraktár engedélyese az előállított, az élelmiszerek és az 1,2 térfogatszázaléknál nem magasabb tényleges alkoholtartalmú 

italok aromáira és az ezek előállításához felhasznált sörre, csendes és habzóborra, egyéb csendes és habzó erjesztett italra, köztes 

alkoholtermékre vagy alkoholtermékre, 

h)69 az adóraktár engedélyese az előállított, legfeljebb 8,5 liter tiszta szesz/100 kilogramm alkoholtartalmú csokoládéra, – az 

alkoholtartalmú italok kivételével – legfeljebb 5 liter tiszta szesz/100 kilogramm alkoholtartalmú egyéb élelmiszerre, lé nélküli 

alkoholos gyümölcsre és az ezek előállításához felhasznált sörre, csendes és habzóborra, egyéb csendes és habzó erjesztett italra, 

köztes alkoholtermékre vagy alkoholtermékre, 

i) az adóraktár engedélyese a részlegesen denaturált sör, csendes és habzóbor, egyéb csendes és habzó erjesztett ital, köztes 

alkoholtermék vagy alkoholtermék felhasználásával előállított vegyipari, kozmetikai és egyéb, nem emberi fogyasztásra szolgáló 

termékre, és az ezek előállításához felhasznált sörre, csendes és habzóborra, egyéb csendes és habzó erjesztett italra, köztes 

alkoholtermékre vagy alkoholtermékre, 

j) az e)–i) pont szerinti végtermékeket tagállamból vagy harmadik országból behozó személy, 
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k) az adóraktár engedélyese a 3199/93/EK bizottsági rendeletben meghatározott eljárások közül a valamennyi tagállamban 

alkalmazható teljes denaturálási eljárással vagy a Magyarország által bejelentett teljes denaturálással előállított etil-alkoholt 

tartalmazó termékre, 

l) az a 3199/93/EK bizottsági rendeletben kihirdetett teljes denaturálással másik tagállamban előállított etil-alkoholt tartalmazó 

terméket belföldre EKO-val szállító személy, 

m) az adóraktár engedélyese a 3199/93/EK bizottsági rendeletben kihirdetett, másik tagállam által bejelentett teljes denaturálási 

eljárással belföldön előállított etil-alkoholt tartalmazó termékre a címzett általi átvételt igazoló EKO példány alapján. 

(2) Ha az (1) bekezdés i) pontja szerinti termék előállításához technológiai, műszaki, egészségügyi szempontok miatt nem lehet 

részleges denaturálással előállított sört, csendes és habzóbort, egyéb csendes és habzó erjesztett italt, köztes alkoholterméket vagy 

alkoholterméket felhasználni, annak szakmai indokolását és arról a felhasználás szerint illetékes szakmai szövetség nyilatkozatát 

kell az adóraktári engedély vagy annak módosítása iránti kérelemhez csatolni. 

90. Egyszerűsített adóraktár 

134. § (1) A csendes bor adóraktárban történő előállítása – a palackozási tevékenység kivételével – csak egyszerűsített adóraktári 

engedéllyel folytatható. 

(2) Egyszerűsített adóraktárban nem állítható elő, nem tárolható, nem palackozható sör, a (3) bekezdésbeli eseten túl habzóbor, a 

129. § (2) bekezdés a) pontja szerinti termék kivételével egyéb csendes vagy habzó erjesztett ital, köztes alkoholtermék, 

alkoholtermék. 

(3) Egyszerűsített adóraktárban a 129. § (2) bekezdés a) pontja szerinti adómértékkel adózó egyéb csendes erjesztett ital, valamint 

saját előállítású csendes borból évente legfeljebb 10 000 liter palackos erjesztésű habzóbor is előállítható, tárolható, utóbbi 

termékből az egyszerűsített adóraktár készlete nem haladhatja meg a 10 000 litert. 

(4) Az egyszerűsített adóraktári engedély megadásának nem feltétele: 

a)70 a 14. § (1) bekezdés a) és g) pontja szerinti feltétel teljesítése, 

b) a 20. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti feltétel teljesítése, 

c) 20. § (3) bekezdés szerinti feltétel teljesítése, 

d) a csendes bor tárolására szolgáló tárolóeszközök hitelesítése. 

(5) A 21. §-tól eltérően a (3) bekezdés második fordulata szerinti terméket előállító, tároló, az Art. szerinti kockázatos adózónak 

nem minősülő egyszerűsített adóraktár engedélyesének nem kell jövedéki biztosítékot nyújtania. Az Art. szerinti kockázatos 

adózónak minősülő egyszerűsített adóraktár engedélyese által nyújtandó jövedéki biztosíték összege 250 ezer forint. 

(6) A szőlőterületet művelő azon Ptk. szerinti közeli hozzátartozók, valamint az élettársak (a továbbiakban: családtagok 

közössége), akik a saját művelésükben lévő szőlőterületen termelt szőlőből a csendes bor és a (3) bekezdés szerinti termék 

előállítását, tárolását ugyanazon a közösen használt, adóraktárnak minősíthető helyen végzik, e tevékenységüket egy egyszerűsített 

adóraktári engedéllyel folytathatják. Adóalanynak a családtagok közössége minősül. Az adóalanyisághoz fűződő kötelezettségeket 

és jogokat a családtagok közössége – a családtagok egyetemleges felelőssége mellett – az általa kijelölt képviselő útján gyakorolja. 

135. § A csendes bor, az egyszerűsített adóraktárban előállítható palackos erjesztésű habzóbor és a 129. § (2) bekezdés a) pontja 

szerinti adómértékkel adózó egyéb csendes erjesztett ital egyszerűsített adóraktárból induló belföldi szállításakor az 54. § (1) 

bekezdésétől és a 64. §-tól eltérően borkísérő okmány alkalmazandó vagy a szállítmány az agrárpolitikáért felelős miniszter 

rendeletében meghatározott esetben mentesül a borkísérő okmány alkalmazása alól. 

136. § (1) Az egyszerűsített adóraktár a 23. §-tól eltérően az agrárpolitikáért felelős miniszter rendeletében meghatározott tartalmú 

nyilvántartást vezet, amelyben a csendes bort és a 134. § (3) bekezdés szerinti terméket 60 liternél nagyobb névleges térfogatú 

tárolóeszközben elhelyezett, valamint az ennél kisebb tárolóeszközben elhelyezett termékeket kiszerelésenkénti bontásban, az adó 

alapjaként meghatározott mennyiségi egységben kimutatva szerepelteti. 

(2) Az egyszerűsített adóraktár engedélyese a vásárolt és a saját termésű szőlő, az átvett, előállított (kiszerelt), tárolt és feladott 

csendes bor, valamint a 134. § (3) bekezdés szerinti termék mennyiségéről – elkülönítve a bérmunkára átvett, bérmunkában tárolt 

mennyiséget –, a készletváltozásokról és a borpiaci év tényleges zárókészletéről az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás adatai alapján 

borpiaci évenként termékenkénti mennyiségi elszámolást készít, amelyet a borpiaci évet követő augusztus 15-ig nyújt be a 

hegybíróhoz. A hegybíró a hozzá benyújtott elszámolást az ISZBIR-en keresztül 21 napon belül teszi hozzáférhetővé az állami adó- 

és vámhatóság számára. 

(3) Az egyszerűsített adóraktár engedélyese az előállított, tárolt, feladott habzóbor utáni adóbevallást a (2) bekezdés szerinti 

elszámolással egyidejűleg készíti el és küldi meg az állami adó- és vámhatóságnak, valamint fizeti meg az adót. 

(4)71 A kisüzemi bortermelői feltételeknek megfelelő egyszerűsített adóraktári engedélyes az állami adó- és vámhatóságnak a 

végrehajtási rendelet szerinti adattartalommal megtett nyilatkozata alapján mentesül az adóraktári követelmények teljesítése alól. A 

nyilatkozat megtételekor az állami adó- és vámhatóság a rendelkezésére álló adatok alapján a nyilatkozattevő jogi és gazdasági 

függetlenségét, a 3. § (3) bekezdés 16. pont a) alpontja szerinti feltétel teljesülését, valamint azt vizsgálja, hogy a 3. § (3) bekezdés 

16. pont c) alpontja szerint a borászati üzemben tárolható terméken túl a nyilatkozattevő tárol-e más jövedéki terméket az 

egyszerűsített adóraktárban. Ha a nyilatkozattevő a tárgy borpiaci évre vonatkozóan még nem teljesített a (2) bekezdés szerinti 

adatszolgáltatást, a nyilatkozatban meg kell adni a tárgy borpiaci évben a nyilatkozattétel időpontjáig az egyszerűsített adóraktárban 

előállított csendes bor mennyiségét. Ha a nyilatkozattevő a nyilatkozat megtételekor tevékenységét nem végzi három átlagolható 

borpiaci éve, akkor a megkezdett borpiaci évek előállított mennyiségének átlagát kell figyelembe venni a 3. § (3) bekezdés 16. 

pont a) alpontja szerinti feltétel teljesülésének vizsgálatakor. A kisüzemi bortermelői szabályok alkalmazására vonatkozó 

nyilatkozat alapján az állami adó- és vámhatóság – a kisüzemi bortermelői jogszabályi feltételek teljesülése esetén – az 

egyszerűsített adóraktári engedélyt visszavonja. A kisüzemi bortermelőként végzett tevékenység az adóraktári engedély 
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visszavonásakor kezdhető meg, a tevékenységről vezetett gazdálkodói nyilvántartás változatlan tartalommal, készletfelvétel végzése 

nélkül vezethető tovább. 

91. Kisüzemi bortermelő 

137. § (1)72 A csendes bor és a kisüzemi bortermelőnél előállítható és tárolható palackos erjesztésű habzóbor kisüzemi 

bortermelőtől indított belföldi szállításakor az 54. § (1) bekezdésétől eltérően borkísérő okmány alkalmazandó vagy a szállítmány 

az agrárpolitikáért felelős miniszter rendeletében meghatározott esetben mentesül a borkísérő okmány alkalmazása alól. 

(2) A kisüzemi bortermelő az agrárpolitikáért felelős miniszter rendeletében meghatározott tartalmú nyilvántartást vezet, 

amelyben a csendes bort 60 liternél nagyobb névleges térfogatú tárolóeszközben elhelyezett, valamint az ennél kisebb 

tárolóeszközben elhelyezett csendes bort és a palackos erjesztésű habzóbort kiszerelésenkénti bontásban, az adó alapjaként 

meghatározott mennyiségi egységben kimutatva szerepelteti. 

(3) A kisüzemi bortermelő a vásárolt és a saját termésű szőlő, az előállított (kiszerelt), tárolt és feladott csendes bor, valamint 

palackos erjesztésű habzóbor mennyiségéről, készletváltozásokról és a borpiaci év tényleges zárókészletéről a (2) bekezdés szerinti 

nyilvántartás adatai alapján borpiaci évenként termékenkénti mennyiségi elszámolást készít, amelyet a borpiaci évet követő 

augusztus 15-ig nyújt be a hegybíróhoz. A hegybíró a hozzá benyújtott elszámolást az ISZBIR-en keresztül 21 napon belül teszi 

hozzáférhetővé az állami adó- és vámhatóság számára. Az elektronikus adóbevallásra kötelezett kisüzemi bortermelő mennyiségi 

elszámolását is elektronikusan nyújtja be. 

(4) Ha a családtagok közössége a saját művelésben lévő szőlőterületen termelt szőlőből a csendes bor és a palackos erjesztésű 

habzóbor előállítását, tárolását ugyanazon a közösen használt telephelyen végzi, e tevékenység kisüzemi bortermelőnek minősülve 

folytatható. Adóalanynak a családtagok közössége minősül. Az adóalanyisághoz fűződő kötelezettségeket és jogokat a családtagok 

közössége – a családtagok egyetemleges felelőssége mellett – az általa kijelölt képviselő útján gyakorolja. 

(5) Ha a kisüzemi bortermelő törvényi meghatározásában foglalt feltételek közül valamelyik nem teljesül, a kisüzemi bortermelő 

a feltétel nem teljesülésének bekövetkezését követő hónap 15. napjáig egyszerűsített adóraktári engedély iránti kérelmet köteles 

előterjeszteni. 

(6) A kisüzemi bortermelőnek az általa előállítható és tárolható palackos erjesztésű habzóbor után nem kell jövedéki biztosítékot 

nyújtania. Ha a kisüzemi bortermelő az Art. szerinti kockázatos adózónak minősül, köteles haladéktalanul egyszerűsített adóraktári 

engedély iránti kérelmet előterjeszteni. 

(7) A kisüzemi bortermelő az előállított, tárolt, feladott palackos erjesztésű habzóbor utáni adóbevallást a (3) bekezdés szerinti 

elszámolással egyidejűleg készíti el és küldi meg az állami adó- és vámhatóságnak, valamint fizeti meg az adót. 

(8)73 A csendes bor és a kisüzemi bortermelőnél előállítható és tárolható palackos erjesztésű habzóbor kisüzemi bortermelő által 

végzett értékesítésekor, exportálásakor és másik tagállamba a 62. § szerinti kereskedelmi céllal történő szállításakor nem kell 

alkalmazni a 67. § (1) bekezdésének rendelkezését. 

92. Hivatalos zár 

138. § (1) A 2 litert meghaladó kiszerelésű csendes bor és egyéb csendes erjesztett ital belföldön hivatalos zár alkalmazásával 

szállítható, értékesíthető, kivéve 

a) a termelői borkimérést, 

b) az egyszer használatos záróeszközzel ellátott, bag-in-box kiszerelésű csendes bort, egyéb csendes erjesztett italt, 

c) az adófizetési kötelezettség alól mentesült személy által csendes bornak, egyéb csendes erjesztett italnak a saját vagy családja 

személyes fogyasztására szánt szállítását, feltéve, hogy a szállított mennyiség nem haladja meg a 30 litert. 

(2) Hivatalos zár az állami adó- és vámhatóság engedélyével állítható elő. 

(2a)74 Hivatalos zár előállítására jogosító engedélyre – az engedélyek megadásának általános szabályain kívül – olyan személy 

jogosult, aki rendelkezik 

a) a hivatalos zár követelményeit teljesítő eszköz előállításához szükséges műszaki, technikai és technológiai feltételekkel, 

b) zárt rendszerű, a szigorú elszámolást lehetővé tevő technológiai-szervezeti rendszerrel és azt szabályozó biztonsági 

szabályzattal, 

c) a tevékenység jellegének megfelelő belső ellenőrzési rendszerrel, biztonsági személyzettel és technikai berendezéssel, és 

d) az előállítás során keletkezett selejt és hulladék anyag megsemmisítéséhez szükséges berendezéssel vagy a megsemmisítést 

más módon biztosító eljárási renddel. 

(3) A hivatalos zár előállítója hivatalos zárat adóraktár engedélyesnek, bejegyzett kereskedőnek, bejegyzett feladónak, jövedéki 

engedélyes kereskedőnek és kisüzemi bortermelőnek adhat át felhasználásra és a felhasználó a hivatalos zárat csak akkor adhatja 

tovább, ha a hivatalos zárral ellátandó terméken a termék feladója helyett a címzett hivatalos zárát alkalmazzák. A hivatalos zár 

előállítója naptári hónaponként, a tárgyhónapot követő hó 5. napjáig a végrehajtási rendeletben előírt adattartalommal 

adatszolgáltatást teljesít az állami adó- és vámhatóságnak a hivatalos zár készleten lévő, valamint kiadott mennyiségéről. 

(4) A hivatalos zárat a termék csomagolási egységére oly módon kell felhelyezni, hogy az sérülésmentesen ne legyen eltávolítható 

és a csomagolás kinyitásakor észlelhetően megsérüljön, valamint az azon feltüntetett szöveg, adat – a végrehajtási rendeletben 

meghatározott eltéréssel – teljes terjedelmében látható legyen. 

(5) A hivatalos zár készletével az egyszerűsített adóraktár és a kisüzemi bortermelő a borpiaci év végén teljesített adatszolgáltatása 

keretében, egyéb adóraktár a 17. § szerinti elszámolási időszak végén, más hivatalos zár felhasználó pedig a hivatalos zárral 

ellátandó termék belföldre történt behozatalától számított 90 napon belül számol el. 

93. Borászati melléktermék 
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139. § A borászati melléktermék jogszabály szerint engedélyezett begyűjtőhelynek, jogszabályban meghatározott ellenőrzés 

melletti kivonása esetén a kivonási eljárást gazdasági tevékenység keretében végzőnek, adóraktárnak, másik tagállamban e célból 

kijelölt helynek adható át vagy exportálható. 

94. A bérfőzött párlatra vonatkozó speciális szabályok 

140. § (1) A bérfőzetőnek átadott bérfőzött párlat esetében az adó alanya a bérfőzető, egyéb esetben az adóraktár engedélyese. 

(2) Az adóraktár a nem adóalanyként fizetendő adóról nem nyújt be adóbevallást és – a kizárólag bérfőzést végző adóraktár 

kivételével – a bérfőzött párlathoz kapcsolódó nem adóalanyként teljesítendő adófizetési kötelezettségét legkésőbb az adóalanyként 

teljesítendő adófizetési kötelezettségével együtt teljesíti. Az adóraktár bérfőzött párlathoz kapcsolódó adófizetési kötelezettségének 

teljesítése történhet számlabefizetési megbízással és készpénzátutalási megbízással is. 

(3) Az adófizetési kötelezettség keletkezésének általános szabályain túl a kizárólag bérfőzést végző adóraktár engedélyesének a 

bérfőzött párlat utáni adófizetési kötelezettsége keletkezik akkor is, ha 

a) az előállított bérfőzött párlat utáni adó összege elérte az 1 millió forintot; 

b) a végrehajtási rendeletben meghatározott elszámolási időszak utolsó napján az adóraktárban a bérfőzető által még el nem 

szállított bérfőzött párlat található; 

c) az állami adó- és vámhatóság által a végrehajtási rendelet szerint megállapított, az elszámolási időszakban gyártott mennyiség 

meghaladja az adóraktár nyilvántartásában kimutatott gyártott mennyiséget. 

(4)75 Az adóraktárban a bérfőzető részére előállított párlat utáni adó összegét az adóraktár engedélyese állapítja meg és szedi be 

a bérfőzetőtől a párlat bérfőzető részére történő átadásának időpontjáig. Az adóraktár engedélyese az adófizetési kötelezettség és az 

adófizetésre kötelezett személyének megállapítása céljából a bérfőzetőt és képviselőjét személyazonossága igazolására hívhatja fel, 

a képviseleti jogosultságot megvizsgálhatja. A bérfőzető és képviselője személyazonosságát hatósági igazolvánnyal igazolja. A 

bérfőzető a párlat átvételének időpontjáig készpénzzel vagy átutalással fizeti meg az adóraktárnak az átvett bérfőzött párlat utáni 

adót. Ha a bérfőzető ezen adófizetési kötelezettségét nem teljesíti vagy személyazonossága nem állapítható meg, részére a bérfőzött 

párlat nem adható ki. A bérfőzetőtől beszedni elmulasztott adót – abban az esetben is, ha a bérfőzető személyazonossága nem 

állapítható meg – az adóraktár engedélyese fizeti meg, ha azonban az adóraktár engedélyese a bérfőzető valótlan nyilatkozata alapján 

állapította meg helytelenül az adó összegét, a bérfőzető fizeti meg az adókülönbözetet és az adókülönbözettel azonos összegű 

jövedéki bírságot. 

(5) A bérfőzető az adóraktárnak írásbeli nyilatkozatot ad 

a) a tárgyévben általa és a vele egy háztartásban élő más bérfőzető által együttesen főzetett párlat mennyiségéről, 

b) arról, hogy az átvételre kerülő bérfőzött párlatból milyen mennyiséget kíván a kereskedelmi szabályok szerint értékesíteni, 

c) arról, hogy magánfőzésben sem ő, sem a vele egy háztartásban élő más bérfőzető nem állít elő párlatot. 

(6) A kizárólag bérfőzést végző adóraktár adófizetési kötelezettségét a (3) bekezdés szerinti esetek bekövetkezését, megállapítását 

követő munkanapon teljesíti. 

(7) A bérfőzést végző adóraktár bérfőzéshez kapcsolódó adófizetési késedelme esetén az Art. késedelmi pótlékszabályait kell 

alkalmazni. 

(8) Az adóraktár a bérfőzető részére a párlat átadásával egyidejűleg bérfőzött párlat származási igazolást állít ki a párlat 

adóraktárban történt előállításról és az adó megfizetéséről. A bérfőzött párlat származási igazolás az átvételt követő 15 évig alkalmas 

a bérfőzetőnél lévő párlat származásának igazolására, és a kiállítástól számított 3 évig alkalmas az adóraktárban lévő termék 

származásának igazolására. Az állami adó- és vámhatóság a bérfőzött párlat származási igazolás hatályát a határidő leteltéig 

előterjesztett kérelemre 2 évente, 2 éves időtartamra meghosszabbítja. 

(9) A (3) bekezdés c) pontja szerinti esetben megállapított különbözetre a 132. § (2) bekezdés b) pontja szerinti adómértékkel 

számított adót kell megfizetni. 

141. § A – 71. §-ban meghatározott kivétellel – bérfőzött párlat kizárólag a bérfőzető, családtagjai vagy vendégei által 

fogyasztható el, feltéve hogy értékesítésre nem kerül sor. 

142. § (1) A kizárólag bérfőzést végző adóraktár engedélyesének nem kell a 14. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a 20. § (1) 

bekezdés a) és b) pontja szerinti kötelezettséget teljesítenie. 

(2) A 21. § rendelkezésétől eltérően a kizárólag bérfőzést végző adóraktár engedélyese által nyújtandó jövedéki biztosíték összege 

200 ezer forint. 

(3) A kizárólag bérfőzést végző adóraktár a 23. §-tól eltérően a végrehajtási rendeletben meghatározott tartalmú nyilvántartást 

vezet, amelyből a végrehajtási rendeletben meghatározott adatokat tárgyhónaponként, a tárgyhónapot követő hónap 20. napjáig 

megküldi az állami adó- és vámhatóságnak. 

95. A magánfőzésre vonatkozó speciális szabályok 

143. § (1) A magánfőző a magánfőzésre szolgáló desztillálóberendezés feletti tulajdonszerzést, valamint a bejelentett adatokban 

történt változást az azt követő 15 napon belül köteles bejelenteni a lakóhelye szerinti önkormányzati adóhatósághoz. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti bejelentés tartalmazza a magánfőző nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, a desztillálóberendezés feletti 

tulajdonszerzés időpontját, a desztillálóberendezés űrtartalmát és tárolásának, használatának helyét, ha az eltér a magánfőző 

lakcímétől. 

(3) A magánfőző köteles megőrizni és hatósági ellenőrzéskor bemutatni a desztillálóberendezés feletti jogszerű tulajdonszerzést 

igazoló iratot. 
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(4) Az önkormányzati adóhatóság az (1) bekezdés szerinti bejelentésről értesíti az állami adó- és vámhatóságot és a bejelentéssel 

érintett másik önkormányzati adóhatóságot. Az önkormányzati adóhatóság az értesítést a teljesítést követő hónap 15. napjáig küldi 

meg az állami adó- és vámhatóság részére. 

(5) Az önkormányzati adóhatóságnál regisztrált magánfőző jogosult párlat adójegy beszerzésére. A magánfőző a párlat adójegy 

igénylésekor az állami adó- és vámhatóságnak megadja nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, az előállítani kívánt párlat mennyiségét, 

valamint nyilatkozik arról, hogy a magánfőzésre vonatkozó jogszabályi feltételeknek megfelel. 

(6) Az állami adó- és vámhatóság a párlat adójegyet a párlat adójegy értékének megfizetését követően bocsátja az igénylő 

rendelkezésére. 

(7) Az állami adó- és vámhatóság a párlat adójegyek magánfőzőnek történő átadásáról a kedvezményes adózási szabályok 

betartásának ellenőrizhetősége érdekében nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a magánfőző nevét, adóazonosító jelét, lakóhelyét, 

a desztillálóberendezés tárolási, használati helyét, regisztrációs számát, valamint az átvett párlat adójegy mennyiségét és átvételi 

idejét. Az állami adó- és vámhatóság az átadott párlat adójegymennyiség megadásával haladéktalanul értesíti a desztillálóberendezés 

tárolási, használati helye szerinti önkormányzatot. Az állami adó- és vámhatóság a nyilvántartásban szereplő adatokat a 

nyilvántartásba kerüléstől számított 5 évig kezeli. 

(8) Az évente magánfőzés keretében előállítható párlatmennyiség túllépése esetén a magánfőző a többletmennyiséget köteles 

haladéktalanul bejelenteni az állami adó- és vámhatóságnak és az állami adó- és vámhatósággal egyeztetett módon gondoskodni a 

többletmennyiség megsemmisítéséről. 

(9) A magánfőzött párlat kizárólag a magánfőző, családtagjai vagy vendégei által fogyasztható el, feltéve, hogy értékesítésre nem 

kerül sor. A magánfőzött párlat kizárólag adóraktár részére értékesíthető. 

(10) A magánfőzött párlat eredetét a párlat adójegy igazolja. 

(11) Magánfőzés esetében az adó megállapításához és az adótartozás végrehajtásához való jog a termék előállításától számított 1 

év elteltével évül el. 

96. Denaturálás 

144. § (1) A sör, csendes és habzóbor, egyéb csendes és habzó erjesztett ital, köztes alkoholtermék és alkoholtermék denaturálását 

adóraktár engedélyese végezheti. 

(2) A denaturálás időpontját az azt megelőző 3. napig be kell jelenteni az állami adó- és vámhatóságnak. 

(3) A teljesen denaturált alkohol EKO-val szállítható. 

(4) 2 liter vagy annál nagyobb kiszerelésű teljesen denaturált alkoholt adóraktár engedélyese, felhasználói engedélyes vagy 

nyilvántartásba vett felhasználó használhat fel. 

(5) 2 liter vagy annál nagyobb kiszerelésű teljesen denaturált alkoholt adóraktár engedélyese és felhasználói engedélyes szerelhet 

ki. 

(6) Az adóraktárban a denaturált terméket a nem denaturált terméktől, valamint a különböző denaturálási eljárásokkal denaturált 

termékeket egymástól is elkülönítetten kell tárolni. 

(7) A denaturáláshoz felhasznált anyag a denaturált termékből nem vonható ki és a denaturált termékhez nem keverhető olyan 

anyag, amely a denaturált termék hatását ízre vagy szagra megváltoztatja. 

XII. FEJEZET 

DOHÁNYGYÁRTMÁNYOK 

97. Adóalap, adómérték 

145. § (1)76 A jövedéki adó mértéke 

a) a cigarettára 16 200 forint ezer darabonként és a kiskereskedelmi eladási ár 25 százaléka, de legalább 29 200 forint ezer 

darabonként, 

b) a szivarra, a szivarkára a kiskereskedelmi eladási ár 14 százaléka, de legalább 4 180 forint ezer darabonként, 

c) a finomra vágott fogyasztási dohányra és az egyéb fogyasztási dohányra 17 300 forint kilogrammonként, 

d) a töltőfolyadékra 55 forint milliliterenként, 

e) az új dohánytermék-kategóriák dohányt tartalmazó, vagy dohánnyal együtt fogyasztott 

ea) egyszer használatos termékeire 10 forint darabonként (szálanként), 

eb) folyadékára 70 forint milliliterenként. 

(2) A jövedéki adó megállapítása szempontjából a cigaretta tételes adójának alapját kétszerezni kell, ha annak hossza – füstszűrő 

és szopóka nélkül – meghaladja a 8 centimétert, de nem hosszabb, mint 11 centiméter, háromszorozni kell, ha annak hossza – 

füstszűrő és szopóka nélkül – meghaladja a 11 centimétert, de nem hosszabb, mint 14 centiméter; az előzőek szerinti mérettartomány 

minden további 3 centiméterenkénti növekedése esetén a tételes adó alapjának szorzószámát eggyel növelni kell. 

(3) Az általános forgalmi adó alapja – figyelemmel a (4) bekezdésre – az állami adó- és vámhatóság honlapján közzétett, az adót 

tartalmazó kiskereskedelmi eladási ár. Az általános forgalmi adó mértéke az áfatörvény általános adó mértékének megfelelő azon 

százalékérték, amelyet akkor kell alkalmazni, amikor az adott pénzösszeget úgy kell tekinteni, mint amely fizetendő általános 

forgalmi adót is tartalmaz. 

(4)77 A zárjegy nélküli dohánygyártmány esetében – kivéve a 9. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti terméket –, ha ugyanazon 

termékválasztékot 

a) belföldön is forgalmazzák, az állami adó- és vámhatóság honlapján közzétett, az adót tartalmazó árat, 
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b) belföldön nem forgalmazzák, az állami adó- és vámhatóság honlapján közzétett az adott dohánygyártmány típusra és kiszerelési 

mennyiségre vonatkozó legmagasabb, adót tartalmazó kiskereskedelmi árat 

kell kiskereskedelmi eladási árnak tekinteni. 

(5)78 A zárjegyköteles dohánygyártmány a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek 

kiskereskedelméről szóló törvény szerinti dohánytermék-kiskereskedelem keretében, továbbá a fiatalkorúak dohányzásának 

visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény 1. § (3) bekezdésében meghatározott 

kiskereskedelmi értékesítés keretében csak az állami adó- és vámhatóság honlapján közzétett áron értékesíthető, kivéve a 67. § (3) 

bekezdése szerinti visszavásárlás esetét. 

146. § Az állami adó- és vámhatóság a magánszemély által harmadik országból behozott, az utasok személyi poggyászában 

importált termékek általános forgalmi adó és jövedéki adó mentességéről szóló törvény szerinti adómentes mennyiséget meghaladó 

mennyiségű, és a 17. életévét be nem töltött személy esetében a harmadik országból behozott dohánygyártmány fogyasztói 

csomagolását a vámjogi szabadforgalomba bocsátáskor az adó megfizetését igazoló jellel látja el. 

98. A zárjeggyel ellátott dohánygyártmányok általános forgalmi adóztatásával összefüggő egyéb szabályok 

147. § (1)79 Az általánosforgalmiadó-alany az általános forgalmi adót a zárjeggyel ellátott dohánygyártmányok után a jövedéki 

adóval azonos időpontban köteles bevallani és megfizetni. 

(2)80 Az az általánosforgalmiadó-alany, aki a zárjeggyel ellátott dohánygyártmányok után e törvény szerint köteles általános 

forgalmi adót fizetni, e tevékenysége tekintetében az áfatörvénynek az alanyi adómentességre vonatkozó szabályait nem 

alkalmazhatja. 

(3) Az általánosforgalmiadó-alany a zárjeggyel ellátott dohánygyártmányok értékesítése tekintetében az áfatörvényben 

meghatározott számlaadási kötelezettségének olyan módon tesz eleget, hogy ezen termékértékesítéséről kibocsátott számlában, 

egyszerűsített számlában nem tüntethet fel áthárított általános forgalmi adót, felszámított általánosforgalmiadó-mértéket és annak 

az általános forgalmi adót is tartalmazó ellenértékre vetített százalékértékét, továbbá – a jövedéki kiskereskedelmi tevékenység 

keretében végzett termékértékesítés kivételével – a termék megnevezése mellett tájékoztató adatként fel kell tüntetnie az értékesített 

dohánygyártmány kiskereskedelmi eladási árát is. 

(4) Az általánosforgalmiadó-alany a zárjeggyel ellátott dohánygyártmányok értékesítése tekintetében – az áfatörvény 

alkalmazásában – adólevonásra jogosító termékértékesítést végez, és – az áfatörvény visszaigénylésre jogosító feltételei 

szempontjából – a zárjeggyel ellátott dohánygyártmányok értékesítéséből származó, az általános forgalmi adót nem tartalmazó 

ellenérték a visszaigénylésre jogosító adóköteles termékértékesítés összesített adóalapjába tartozónak tekinthető. 

XIII. FEJEZET 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

99. Felhatalmazó rendelkezések 

148. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben határozza meg a szárított dohány és fermentált dohány előállításával, 

tárolásával és kereskedelmével kapcsolatos részletes szabályokat. 

(2) Felhatalmazást kap az adópolitikáért felelős miniszter, hogy rendeletben határozza meg 

a) az engedélyek iránti kérelemre, az engedélyezésre, az engedélyesek tevékenységére vonatkozó részletes szabályokat; 

b) a nyilvántartásba vételre és a bejelentésekre vonatkozó részletes szabályokat; 

c) a jövedéki termék előállítására, tárolására, szállítására, forgalmazására vonatkozó részletes szabályokat; 

d) a nyilvántartások vezetésére, az állami adó- és vámhatóság felé teljesítendő adatszolgáltatásokra, a bizonylatok adattartalmának 

meghatározására, kiállításukra és az állami adó- és vámhatóság felé történő megküldésükre vonatkozó részletes szabályokat; 

e) az adó-visszaigénylés és az adófizetési kötelezettség alóli mentesülés érvényesítésének részletes szabályait; 

f)81 a zárjegyre, a hivatalos zárra és a párlat adójegyre vonatkozó részletes szabályokat, a hivatalos zár előállításának engedélyezési 

eljárásának részletes szabályait és a hivatalos zár előállítója általi adatszolgáltatás adattartalmára vonatkozó szabályokat; 

g) a jövedéki ellenőrzésre, a lefoglalásra és az elkobzásra vonatkozó részletes szabályokat; 

h) a kisüzemi bortermelőre, a bérfőzésre és a magánfőzésre vonatkozó részletes szabályokat. 

(3) Felhatalmazást kap az adópolitikáért felelős miniszter, hogy – a külpolitikáért felelős miniszterrel és a honvédelemért felelős 

miniszterrel egyetértésben – rendeletben állapítsa meg a diplomáciai és konzuli képviselet, valamint a nemzetközi szervezet és a 

diplomáciai és konzuli képviselet tagja és a nemzetközi szervezet tagja által megfizetett adó visszaigénylésének részletes szabályait. 

(4)82 

100. Hatályba léptető rendelkezések 

149. § (1)83 Ez a törvény – a (2)–(5) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2016. november 1-jén lép hatályba. 

(2)84 A 157. § (6) bekezdése 2017. január 1-jén lép hatályba. 

(3)85 Az 1–19. §, a 20. § (1)–(4) bekezdése, a 21–79. §, a 81–147. §, a 152–156. §, 157. § (1)–(5) bekezdése, 158–172. §, valamint 

a 174. § (1)–(2) bekezdése 2017. július 1-jén lép hatályba. 

(4)86 A 174. § (4) bekezdése 2017. július 2-án lép hatályba. 

(5)87 A 20. § (5) bekezdése és a 80. § 2018. január 1-jén lép hatályba. 

(6)88 

(7)89 
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101. Átmeneti rendelkezések 

150. §90 (1)91 E törvényt – a (12) bekezdésben meghatározott eltéréssel – a 2017. július 1-jén vagy azt követően keletkezett 

adómegállapítási és adóbevallási kötelezettségekre kell alkalmazni. 

(2)92 Az a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény (a 

továbbiakban: régi Jöt.) szerinti adóraktári engedéllyel, bejegyzett kereskedői engedéllyel, bejegyzett feladói engedéllyel, 

felhasználói engedéllyel vagy jövedéki engedéllyel rendelkező személy, aki tevékenységét 2017. június 30-át követően folytatni 

kívánja, 2017. május 15-ig nyújt be nyilatkozatot arról, hogy tevékenységét változatlan formában vagy módosítva vagy az 

engedélyek összevonásával kívánja tovább folytatni, valamint adóraktári engedélyes, bejegyzett kereskedői engedélyes 

adatszolgáltatását az állami adó- és vámhatóság által biztosított információs rendszeren vagy közvetlen elektronikus adatkapcsolaton 

keresztül kívánja teljesíteni az elektronikus engedély kiadását követően, továbbá nyilatkozik az e törvénynek megfelelő jövedéki 

biztosíték számításáról és nyújtásának módjáról, tervezett időpontjáról, valamint arról, hogy az új engedély kiadását követően a 

szabadforgalomba bocsátásról azonnali vagy napi adatszolgáltatást kíván teljesíteni 2017. július 1-jétől. Az állami adó- és 

vámhatóság 2017. május 31-ig az e törvénynek megfelelő tartalmú engedélyokirat tervezetét elkészíti és megküldi az engedélyesnek, 

aki 2017. június 9-ig észrevételt, javaslatot tehet az okirattervezet módosítására, ennek hiányában az állami adó- és vámhatóság az 

okirattervezet tartalmát az engedélyes által elfogadottnak tekinti. Az állami adó- és vámhatóság a gazdálkodó által megtett 

nyilatkozatok alapján, az engedélyes által elfogadott okirattervezetnek megfelelő tartalmú elektronikus engedélyt ad ki az 

engedélyes részére 2017. június 30-ig 2017. július 1-jei érvényesség kezdettel, a korábbi engedély 2017. június 30-ával hatályát 

veszti. Az engedélyes a 2017. június 30-án hatályos jövedéki biztosítéki szabályoknak megfelelően nyújtott jövedéki biztosítékkal 

az e törvénynek megfelelően nyújtott jövedéki biztosíték állami adó- és vámhatóság általi jóváhagyásáig, de legfeljebb 2017. október 

1-jéig végezheti tevékenységét. 

(3)93 A régi Jöt. szerinti egyszerűsített adóraktár-engedélyes 2017. május 15-ig nyilatkozik arról, hogy 2017. június 30-át követően 

tevékenységét kisüzemi bortermelőként vagy egyszerűsített adóraktár engedélyeseként kívánja-e folytatni. Az állami adó- és 

vámhatóság a tevékenységre vonatkozóan rendelkezésére álló adatok, illetve a megtett nyilatkozat alapján az egyszerűsített 

adóraktári engedéllyel 2017. június 30-át követően tovább működő engedélyes részére 2017. május 31-ig az e törvény 

rendelkezéseinek megfelelő tartalmú engedélyokirat tervezetét elkészíti és megküldi, aki 2017. június 9-ig észrevételt, javaslatot 

tehet az okirattervezet módosítására, ennek hiányában az állami adó- és vámhatóság az okirattervezet tartalmát az engedélyes által 

elfogadottnak tekinti. Az állami adó- és vámhatóság a gazdálkodó által megtett nyilatkozatok alapján, az engedélyes által elfogadott 

okirattervezetnek megfelelő tartalmú elektronikus engedélyt ad ki az engedélyes részére 2017. június 30-ig 2017. július 1-jei 

hatálybalépéssel, a korábbi engedély 2017. június 30-ával hatályát veszti. A nyilatkozatuk szerint tevékenységüket kisüzemi 

bortermelőként tovább folytató egyszerűsített adóraktári engedélyesek esetében az engedély hatályvesztésére figyelemmel a régi 

Jöt. 49. § (3) bekezdés b) pontja szerinti készletfelvételt nem kell elvégezni. 

(4)94 A régi Jöt. szerinti adóraktár-engedélyes, bejegyzett kereskedő, bejegyzett feladó, felhasználói engedélyes, jövedéki 

engedélyes a régi Jöt. alapján vezetni rendelt nyilvántartásokat 2017. június 30-ával lezárja és a jogcímkódok átvezetésével a záró 

készletet az e törvény szerint vezetni rendelt nyilvántartásba nyitó készletként átvezeti. 

(5)95 A régi Jöt. szerinti adómentes felhasználói engedéllyel rendelkező személy 2017. május 15-ig írásban nyilatkozik arról, hogy 

tevékenységét adóraktári engedéllyel kívánja-e folytatni 2017. június 30-át követően. Ha tevékenységét nyilatkozata szerint 

adóraktári engedéllyel kívánja folytatni és 2017. május 20-ig benyújtja az adóraktári engedély iránti kérelmet az állami adó- és 

vámhatósághoz, az állami adó- és vámhatóság 2017. május 31-ig az e törvénynek megfelelő tartalmú engedélyokirat tervezetét 

elkészíti és megküldi az engedélyesnek, aki 2017. június 9-ig észrevételt, javaslatot tehet az okirattervezet módosítására, ennek 

hiányában az állami adó- és vámhatóság az okirattervezet tartalmát az engedélyes által elfogadottnak tekinti. Az állami adó- és 

vámhatóság a gazdálkodó által megtett nyilatkozatok alapján, az engedélyes által elfogadott okirattervezetnek megfelelő tartalmú 

elektronikus engedélyt ad ki az engedélyes részére 2017. június 30-ig 2017. július 1-jei hatálybalépéssel, az adómentes felhasználói 

engedély 2017. június 30-ával hatályát veszti. A régi Jöt. szerinti adómentes felhasználó a régi Jöt. alapján vezetni rendelt 

nyilvántartásokat a régi Jöt. szerinti adómentes felhasználói engedély hatályvesztésének napjával lezárja és – ha tevékenységét 

adóraktári engedéllyel folytatja tovább – a jogcímkódok átvezetésével a záró készletet a 23. § szerint vezetni rendelt nyilvántartásba 

nyitó készletként átvezeti, azzal, hogy a 24. § szerinti adatszolgáltatási kötelezettségnek az elektronikus engedély hatálybalépésének 

napjától köteles eleget tenni, valamint az e törvény szerinti engedély érvényességének kezdetét megelőző elszámolási időszaka 

tekintetében elszámolási kötelezettségét a régi Jöt. szerint teljesíti. 

(6)96 Az olyan, régi Jöt. szerint engedéllyel rendelkező személy esetében, amikor e törvény szerint a tevékenység végzéséhez 

nyilvántartásba vétel szükséges, az engedély elektronikus nyilvántartásba vétellé alakítása érdekében az állami adó- és vámhatóság 

2017. május 31-ig megküldi az elektronikus nyilvántartásba felvenni tervezett adatokat a régi Jöt. szerinti engedélyesnek, aki 2017. 

június 9-ig észrevételt, javaslatot tehet az elektronikus nyilvántartásba felvenni tervezett adatokkal kapcsolatban, ennek hiányában 

az állami adó- és vámhatóság a megküldött adattartalmat a régi Jöt. szerinti engedélyes által elfogadottnak tekinti és a régi Jöt. 

szerinti engedélyt elektronikus nyilvántartásba vétellé alakítja át. Ha a régi Jöt. szerinti engedélyes a régi Jöt. alapján nyilvántartás 

vezetésére kötelezett, a régi Jöt. szerinti nyilvántartást a régi Jöt. szerinti engedély hatályvesztésének napjával lezárja és a 

jogcímkódok átvezetésével a záró készletet az e törvény szerint vezetni rendelt nyilvántartásba nyitó készletként átvezeti. 

(7)97 A régi Jöt. szerint motorfejlesztést végző személy által tett bejelentés e törvény szerint tett bejelentésnek minősül, ha a 

motorfejlesztés időtartama 2017. június 30-ig nem telt le, ilyen esetben a motorfejlesztést megvalósító személy a tevékenységről a 

régi Jöt. szerint vezetett nyilvántartását a motorfejlesztés időtartamának végéig tovább vezetheti. 

(8)98 Adójeggyel ellátott dohánygyártmány 2017. szeptember 1-jéig bocsátható szabadforgalomba. Az adójegyek átvételére, az 

adójegyek alkalmazására, az adójegyekről teljesítendő elszámolásra, az adó-visszaigénylésre, az adójegy eltávolítására, 

felülragasztására, az adójegyekről teljesítendő napi adatszolgáltatásra, valamint az adójeggyel ellátott dohánygyártmányok 

értékesítésére a 2017. június 30-án hatályban lévő rendelkezéseket kell alkalmazni. 
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(9)99 A 24. § szerinti adatszolgáltatásnak az adatszolgáltatásra kötelezett által 2017. szeptember 30-áig, valamint – abban az 

esetben, ha az adóraktár engedélyese által nyújtott jövedéki biztosíték mértéke eléri a 2017. június 30-i szintet – 2017. december 

31-ig okozott hibája miatt az állami adó- és vámhatóság csak akkor alkalmazhat hátrányos jogkövetkezményt, ha bizonyítható, hogy 

az adatküldésre kötelezett célja a központi költségvetés bevételének csökkentése vagy a jövedéki biztosítéki szabályok kikerülése 

volt a hibás adatszolgáltatás által. 

(10) E § alkalmazásakor a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény sommás eljárásra és 

függő hatályú döntésre vonatkozó szabályait nem lehet alkalmazni. 

(11)100 A 2017. július 1-jét megelőző időpontig érvényesíthető jövedéki biztosíték esetén a felajánlott új jövedéki biztosíték 

nyújtásakor az engedélyes nyújthat a régi Jöt. szerinti biztosítékmaximumot meghaladó jövedéki biztosítékot is. 

(12)101 A 111. § (5) bekezdése szerinti ügyletek esetében e törvény rendelkezéseit az olyan, 2017. június 30-át követően kezdődő 

elszámolással vagy fizetéssel érintett időszakokra kell először alkalmazni, amelyek tekintetében a fizetés esedékessége, valamint a 

számla vagy a nyugta kibocsátásának időpontja 2017. június 30-át követő időpont. Minden olyan elszámolással vagy fizetéssel 

érintett időszak esetében, ahol az időszak 2017. július 1-je előtt kezdődött, az energiaadóról szóló 2003. évi LXXXVIII. törvény 

2017. június 30. napján hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni az adókötelezettség, adófizetési kötelezettség, adó-visszaigénylési 

jog megállapítására és bevallására. 

(13)102 A régi Jöt. szerinti adófizetésre kötelezett adóalany 2017. június hónapban keletkezett adófizetési kötelezettségének és 

adólevonási jogának megállapítására és bevallására, valamint az ehhez kapcsolódó termékmérleg havi zárás, a külön nyilvántartás 

havi zárás, a szállítási nyilvántartás havi zárás benyújtására, továbbá a 2017. június hónapra vonatkozó adatszolgáltatásra, illetve az 

adómentes felhasználó 2017. év második negyedéve tekintetében elkészítendő elszámolására és adóbevallási, adófizetési 

kötelezettségére a 2017. június 30-án hatályban lévő rendelkezéseket kell alkalmazni. 

(14)103 Dohánygyártmány zárjegy megrendelés 2017. május 15-től, a (2) bekezdés szerinti nyilatkozat adását, a (17) bekezdés 

szerinti esetben pedig az ott meghatározott kérelem benyújtását követően nyújtható be. 

(15)104 A dohánygyártmányokra 2017. július 1-jét megelőzően átvett zárjegyek bejelentésköteles készletváltozásáról 2017. június 

30-ig teljesítendő bejelentést a régi Jöt. 2017. június 30-án hatályban lévő rendelkezései alapján az állami adó- és vámhatóság által 

rendszeresített elektronikus nyomtatvány alkoholtermék-zárjegyek készletváltozásának bejelentésére szolgáló lapján kell teljesíteni. 

(16)105 A (2) bekezdésében foglalt rendelkezést kell alkalmaznia a régi Jöt. szerint nyilvántartásba vett személynek is, kivéve – a 

(7) bekezdésében foglaltakra figyelemmel – a motorfejlesztést végző nyilvántartásba vett személyt. A (2) bekezdés alkalmazásában 

engedély alatt nyilvántartásba vételt, engedélyes alatt nyilvántartásba vettet kell érteni és az e törvény szerinti nyilvántartásba vétel 

megtörténtéig, amelyet legkésőbb 2017. október 30-ig végez el az állami adó- és vámhatóság, a régi Jöt. szerinti nyilvántartásba 

vétel alapján folytatható a tevékenység. 

(17)106 Ha a régi Jöt. szerinti bejegyzett kereskedői engedéllyel rendelkező személy tevékenységét e törvény szerinti adóraktári 

engedéllyel kívánja folytatni 2017. június 30-át követően, az adóraktári engedély iránti, 2017. július 1-jét megelőzően benyújtott 

kérelmét az állami adó- és vámhatóság e törvény alapján bírálja el és – ha a kérelem a jogszabályi követelményeknek megfelel – 

2017. július 1-jei hatálybalépéssel adja ki az adóraktári engedélyt. 

(18)107 Ha a régi Jöt. szerinti jövedéki engedélyes kereskedői engedéllyel rendelkező személy engedélyében szereplő telephelyre 

ugyanazon személy részére a (17) bekezdés szerint kiadott adóraktári engedély lép hatályba 2017. június 30-át követően, az 

adóraktári engedély hatályba lépésének időpontjában az adóraktári engedély hatálybalépését megelőzően a jövedéki engedély 

alapján beszerzett és adójeggyel vagy zárjeggyel ellátott, az adóraktári engedélyben szereplő telephelyen tárolt jövedéki 

termékkészletet az adóraktár engedélyese az adóraktári engedély birtokában, a szabad forgalomba bocsátott termékek 

forgalmazására vonatkozó szabályok szerint tárolhatja és forgalmazhatja legkésőbb 2017. december 31-ig. 

(19)108 Az egyszerűsített adóraktár engedélyese a 136. § (3) bekezdés, a kisüzemi bortermelő a 137. § (3) bekezdés szerinti, 2017. 

augusztus 15-én esedékes adóbevallását a 2016. december 1–2017. július 31. időszak tekintetében nyújtja be és a 2017. augusztus 

15-én esedékes jövedéki adatszolgáltatását és a 138. § (5) bekezdés szerinti hivatalos zár elszámolást a 2017. június 30-án hatályos 

jövedéki szabályok szerint nyújtja be az állami adó- és vámhatósághoz. 

(20) A (2)–(3), (5) és (16) bekezdés szerinti nyilatkozatot, a (2)–(3) bekezdés szerinti észrevételt és a (14) bekezdés szerinti 

megrendelést az állami adó- és vámhatóság által rendszeresített nyomtatványon kell benyújtani. 

(21)109 Ha a (2)–(3), (5) és (16) bekezdés szerinti nyilatkozattételre kötelezett személy a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. 

törvény módosításáról szóló 2017. évi XXI. törvény hatályba lépéséig nem tett eleget nyilatkozattételi kötelezettségének, akkor az 

állami adó- és vámhatóság 2017. április 15-ig tájékoztatja a nyilatkozattételi határidő elmulasztásának jogkövetkezményeiről. 

(22)110 A (2) bekezdés szerinti nyilatkozatban közvetlen elektronikus adatkapcsolaton keresztül történő adatküldést választó 

adatszolgáltatásra kötelezett személynek az adatküldés tesztelését 2017. május 15-ig meg kell kezdenie az állami adó- és 

vámhatóságnál tesztelésre történő bejelentkezéssel, vagy igazolnia kell, hogy olyan számítógépes szoftvert kíván használni 2017. 

július 1-jétől az adatküldésre, amelynek tesztelése az állami adó- és vámhatóságnál 2017. május 15-ig megkezdődött. A tesztelésre 

kötelezett személy e bekezdésbeli kötelezettségének elmulasztása esetén a régi Jöt. szerint nyújtott jövedéki biztosítéka 0,5%-ának 

megfelelő összegű bírsággal sújtható. 

(23)111 Ha a (2)–(3), (5) és (16) bekezdés szerinti nyilatkozattételre kötelezett személy a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. 

törvény módosításáról szóló 2017. évi XXI. törvény hatályba lépéséig a (2)–(3), (5) és (16) bekezdés szerinti nyilatkozatot tett, 

akkor az állami adó- és vámhatóság a határidőt megtartottnak tekinti és lefolytatja a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény 

módosításáról szóló 2017. évi XXI. törvénnyel megállapított (2)–(3), (5) és (16) bekezdés szerinti eljárást. 

151. §112 A 2017. július 1-jét megelőzően előállított magánfőzött párlatra az előállításkor hatályos szabályokat kell alkalmazni. 

102. Az Európai Unió jogának való megfelelés 

152. § Ez a törvény a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja: 
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a) a jövedéki adóra vonatkozó általános rendelkezésekről és a 92/12/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. 

december 16-i 2008/118/EK tanácsi irányelv, 

b) az energiatermékek és a villamos energia közösségi adóztatási keretének átszervezéséről szóló, 2003. október 27-i 2003/96/EK 

tanácsi irányelv, 

c) az alkohol és az alkoholtartalmú italok jövedéki adója szerkezetének összehangolásáról szóló, 1992. október 19-i 92/83/EGK 

tanácsi irányelv, 

d) az alkohol és az alkoholtartalmú italok jövedékiadó-mértékének közelítéséről szóló, 1992. október 19-i 92/84/EGK tanácsi 

irányelv, 

e) a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, 

f) a gázolaj és a kerozin adóügyi jelölőanyagáról szóló, 1995. november 27-i 95/60/EK tanácsi irányelv, 

g) a dohánygyártmányokra alkalmazott jövedéki adó szerkezetéről és adókulcsáról szóló, 2011. június 21-i 2011/64/EU tanácsi 

irányelv, 

h) a 2008/118/EK tanácsi irányelv ellenőrzési és szállítási rendelkezéseinek a 2003/96/EK tanácsi irányelv 20. cikkének (2) 

bekezdésével összhangban egyes adalékokra történő alkalmazásáról szóló, 2012. április 20-i 2012/209/EU bizottsági végrehajtási 

határozat. 

153. § (1) A törvény tervezetének a műszaki szabályokkal és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályokkal 

kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9-i 2015/1535 európai parlamenti és tanácsi 

irányelv szerinti előzetes bejelentése megtörtént. 

(2) A 28–30. § és a 67. § tervezetének a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i, 2006/123/EK európai parlamenti 

és tanácsi irányelv 15. cikk (7) és 39. cikk (5) bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént. 

103.113 

154–173. § 

104. Hatályon kívül helyező rendelkezések 

174. § (1)–(2)114 

(3)115 

(4)116 

 
1 A törvényt az Országgyűlés a 2016. június 7-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2016. június 17. 
2 A 3. § (1) bekezdés 42. pontja a 2017: LXXVII. törvény 56. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. 
3 A 3. § (2) bekezdés 7. pontja a 2017: LXXVII. törvény 56. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. 
4 A 3. § (2) bekezdés 11. pont b) alpontja a 2016: CXXV. törvény 79. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. 
5 A 3. § (2) bekezdés 11. pont d) alpontja a 2016: CXXV. törvény 79. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. 
6 A 3. § (3) bekezdés 8. pontja a 2016: CXXV. törvény 79. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. 
7 A 3. § (3) bekezdés 11. pontja a 2016: CXXV. törvény 79. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. 
8 A 3. § (3) bekezdés 13. pontja a 2016: CXXV. törvény 79. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. 
9 A 3. § (3) bekezdés 17. pontja a 2017: LXXVII. törvény 56. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. 
10 A 3. § (3) bekezdés 18a. pontját a 2017: XXI. törvény 1. § (1) bekezdése iktatta be. 
11 A 3. § (4) bekezdés 2. pontja a 2016: CXXXV. törvény 24. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. 
12 A 3. § (4) bekezdés 6. pontja a 2017: LXXVII. törvény 56. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. 
13 A 3. § (4) bekezdés 13. pontja a 2017: XXI. törvény 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. 
14 A 3. § (4) bekezdés 14. pontját a 2017: XXI. törvény 1. § (3) bekezdése iktatta be. 
15 A 7. § (1) bekezdés h) pontja a 2017: LXXVII. törvény 57. §-ával megállapított szöveg. 
16 A 7. § (1) bekezdés k) pontja a 2016: CXXV. törvény 80. §-ával megállapított szöveg. 
17 A 9. § (1) bekezdés i) pontja a 2017: LXXVII. törvény 58. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. 
18 A 9. § (3) bekezdés a) pontja a 2017: LXXVII. törvény 58. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. 
19 A 9. § (4) bekezdés b) pontja a 2017: LXXVII. törvény 58. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. 
20 A 9. § (6) bekezdését a 2017: LXXVII. törvény 58. § (4) bekezdése iktatta be. 
21 A 13. § (3) bekezdése a 2017: LXXVII. törvény 59. §-ával megállapított szöveg. 
22 A 19. § (1) bekezdés j) pontját a 2017: XXI. törvény 2. §-a iktatta be. 
23 A 20. § (5) bekezdése a 2017: LXXVII. törvény 92. §-a alapján nem lép hatályba. 
24 A 21. § (2) bekezdése a 2017: LXXVII. törvény 61. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. 
25 A 21. § (5) bekezdése a 2017: LXXVII. törvény 61. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. 
26 A 24. § (1) bekezdése a 2016: CXXV. törvény 81. §-ával megállapított szöveg. 
27 A 24. § (3) bekezdése a 2017: LXXVII. törvény 62. §-ával megállapított szöveg. 
28 A 28. § (2) bekezdése a 2016: CXXV. törvény 82. §-ával megállapított szöveg. 
29 A 28. § (3) bekezdés g) pontja a 2017: LXXVII. törvény 63. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. 
30 A 28. § (6) bekezdése a 2017: LXXVII. törvény 63. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. 
31 A 29. § (4) bekezdése a 2016: CXXV. törvény 83. §-ával megállapított szöveg. 
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32 A 29. § (5) bekezdése a 2017: LXXVII. törvény 64. §-ával megállapított szöveg. 
33 A 31. § (1) bekezdése a 2017: LXXVII. törvény 65. §-ával megállapított szöveg. 
34 A 38. § (3) bekezdése a 2016: CXXV. törvény 84. §-ával megállapított szöveg. 
35 A 62. § (4) bekezdése a 2017: XXI. törvény 3. §-ával megállapított szöveg. 
36 A 64. § a 2017: LXXVII. törvény 66. §-ával megállapított szöveg. 
37 A 67. § (1) bekezdés a) pontja a 2017: LXXVII. törvény 67. §-ával megállapított szöveg. 
38 A 67. § (1) bekezdés b) pontja a 2016: CXXV. törvény 85. §-ával megállapított szöveg. 
39 A 67. § (1) bekezdés c) pontja a 2016: CXXV. törvény 85. §-ával megállapított szöveg. 
40 A 67. § (6) bekezdés a) pontja a 2017: LXXVII. törvény 92. §-a alapján nem lép hatályba. 
41 A 72. § (1) bekezdése a 2017: LXXVII. törvény 68. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. 
42 A 72. § (3) bekezdése a 2017: LXXVII. törvény 68. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. 
43 A 72. § (4) bekezdését a 2017: LXXVII. törvény 68. § (2) bekezdése iktatta be. 
44 A 74. § (1) bekezdése a 2017: LXXVII. törvény 69. §-ával megállapított szöveg. 
45 A 74. § (3) bekezdése a 2016: CXXV. törvény 86. §-ával megállapított szöveg. 
46 A 77. § (4) bekezdését a 2017: LXXVII. törvény 70. §-a iktatta be. 
47 A 78. § (3) bekezdése a 2016: CXXV. törvény 88. §-ával megállapított szöveg. 
48 A 80. § a 149. § (5) bekezdése alapján 2018. január 1-jén lép hatályba. 
49 A 82. § (3a) bekezdését a 2017: LXXVII. törvény 72. §-a iktatta be. 
50 A 84. § (2) bekezdés d) pontja a 2016: CXXV. törvény 89. §-ával megállapított szöveg. 
51 A 84. § (2) bekezdés f) pontját a 2017: LXXVII. törvény 73. §-a iktatta be. 
52 A 90. § (2) bekezdését a 2017: LXXVII. törvény 74. §-a iktatta be. 
53 A 93. § (2) bekezdése a 2017: LXXVII. törvény 76. §-ával megállapított szöveg. 
54 A 95. § a 2017: LXXVII. törvény 77. §-ával megállapított szöveg. 
55 A 100. § (4) bekezdése a 2017: LXXVII. törvény 78. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. 
56 A 100. § (10) bekezdését a 2017: LXXVII. törvény 78. § (2) bekezdése iktatta be. 
57 A 101. § a 2016: CXXV. törvény 91. §-ával megállapított szöveg. 
58 A 103. § (1) bekezdés c) pontját a 2017: LXXVII. törvény 79. § (1) bekezdése iktatta be. 
59 A 103. § (3) bekezdés b) pontja a 2017: LXXVII. törvény 79. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. 
60 A 103. § (6) bekezdése a 2016: CXXV. törvény 92. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. 
61 A 103. § (7) bekezdése a 2017: LXXVII. törvény 79. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. 
62 A 110. § (1) bekezdés f) pontja a 2016: CXXV. törvény 93. §-ával megállapított szöveg. 
63 A 112. § (2) bekezdése a 2016: CXXV. törvény 94. §-ával megállapított szöveg. 
64 A 112. § (3) bekezdése a 2017: LXXVII. törvény 80. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. 
65 A 112. § (5) bekezdését a 2017: LXXVII. törvény 80. § (2) bekezdése iktatta be. 
66 A 113. § (6) bekezdését a 2016: CXXV. törvény 95. §-a iktatta be. 
67 A 118. § (6) bekezdését a 2017: LXXVII. törvény 81. §-a iktatta be. 
68 A 119. § a 2016: CXXV. törvény 96. §-ával megállapított szöveg. 
69 A 133. § (1) bekezdés h) pontja a 2017: XXI. törvény 5. §-ával megállapított szöveg. 
70 A 134. § (4) bekezdés a) pontja a 2017: LXXVII. törvény 82. §-ával megállapított szöveg. 
71 A 136. § (4) bekezdése a 2016: CXXV. törvény 97. §-ával megállapított szöveg. 
72 A 137. § (1) bekezdése a 2017: LXXVII. törvény 83. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. 
73 A 137. § (8) bekezdését a 2017: LXXVII. törvény 83. § (2) bekezdése iktatta be. 
74 A 138. § (2a) bekezdését a 2017: LXXVII. törvény 84. §-a iktatta be. 
75 A 140. § (4) bekezdését a 2017: LXXVII. törvény 85. §-a iktatta be. 
76 A 145. § (1) bekezdése a 2017: XXI. törvény 6. §-ával megállapított szöveg. 
77 A 145. § (4) bekezdése a 2017: LXXVII. törvény 86. §-ával megállapított szöveg. 
78 A 145. § (5) bekezdése a 2016: CXXXV. törvény 27. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. 
79 A 147. § (1) bekezdése a 2017: LXXVII. törvény 87. §-ával megállapított szöveg. 
80 A 147. § (2) bekezdése a 2017: LXXVII. törvény 87. §-ával megállapított szöveg. 
81 A 148. § (2) bekezdés f) pontja a 2017: LXXVII. törvény 88. §-ával megállapított szöveg. 
82 A 148. § (4) bekezdését a 2016: CXXV. törvény 101. §-a hatályon kívül helyezte. 
83 A 149. § (1) bekezdése a 2017: XXI. törvény 7. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg. 
84 A 149. § (2) bekezdése a 2016: CXXV. törvény 98. §-ával megállapított szöveg. 
85 A 149. § (3) bekezdése a 2017: XXI. törvény 7. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. 
86 A 149. § (4) bekezdése a 2017: XXI. törvény 7. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. 
87 A 149. § (5) bekezdése a 2017: XXI. törvény 7. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. 
88 A 149. § (6) bekezdését a 2017: XXI. törvény 10. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte. 
89 A 149. § (7) bekezdését a 2016: CXXV. törvény 98. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2017: XXI. törvény 10. § (2) 

bekezdése. 
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90 A 150. § a 2016: CXXV. törvény 99. §-ával megállapított szöveg. 
91 A 150. § (1) bekezdése a 2017: LXXVII. törvény 89. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. 
92 A 150. § (2) bekezdése a 2017: XXI. törvény 8. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. 
93 A 150. § (3) bekezdése a 2017: XXI. törvény 8. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. 
94 A 150. § (4) bekezdése a 2017: XXI. törvény 8. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. 
95 A 150. § (5) bekezdése a 2017: XXI. törvény 8. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. 
96 A 150. § (6) bekezdése a 2017: XXI. törvény 8. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. 
97 A 150. § (7) bekezdése a 2017: XXI. törvény 8. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. 
98 A 150. § (8) bekezdése a 2017: XXI. törvény 8. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. 
99 A 150. § (9) bekezdése a 2017: XXI. törvény 8. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. 
100 A 150. § (11) bekezdése a 2017: XXI. törvény 8. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. 
101 A 150. § (12) bekezdése a 2017: XXI. törvény 8. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. 
102 A 150. § (13) bekezdése a 2017: XXI. törvény 8. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. 
103 A 150. § (14) bekezdése a 2017: XXI. törvény 8. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. 
104 A 150. § (15) bekezdése a 2017: XXI. törvény 8. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. 
105 A 150. § (16) bekezdése a 2017: XXI. törvény 8. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. 
106 A 150. § (17) bekezdése a 2017: XXI. törvény 8. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. 
107 A 150. § (18) bekezdése a 2017: XXI. törvény 8. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. 
108 A 150. § (19) bekezdése a 2017: LXXVII. törvény 89. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. 
109 A 150. § (21) bekezdését a 2017: XXI. törvény 8. § (3) bekezdése iktatta be. 
110 A 150. § (22) bekezdését a 2017: XXI. törvény 8. § (3) bekezdése iktatta be. 
111 A 150. § (23) bekezdését a 2017: XXI. törvény 8. § (3) bekezdése iktatta be. 
112 A 151. § a 2017: XXI. törvény 9. §-ával megállapított szöveg. 
113 A 103. alcímet (154–173. §) a 174. § (4) bekezdés hatályon kívül helyezte. 
114 A 174. § (1)–(2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette. 
115 A 174. § (3) bekezdése a 2017: XXI. törvény 10. § (1) bekezdés b) pontja alapján nem lép hatályba. 
116 A 174. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette. 
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97/2009. (VII. 30.) FVM rendelet 
Hatályos: 2017.08.18 - 

97/2009. (VII. 30.) FVM rendelet 

a borszőlő termőhelyi kataszterének felvételezéséről, kiegészítéséről és módosításáról 

A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 57. §-a (1) bekezdésének a) pontjában kapott 

felhatalmazás alapján, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. 

rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el: 

1. § (1)1 A borszőlő termőhelyi kataszterébe történő sorolás, módosítás vagy a kataszterből történő törlés kezdeményezésével 

kapcsolatos, a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Btv.) 3. § (3) bekezdése 

alapján benyújtott kérelmet a hegybíró a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz, mint a borszőlő termőhelyi kataszterét 

vezető szervhez továbbítja. 

(2) A kérelemnek tartalmaznia kell az érintett területek azonosítását szolgáló helyrajzi számokat, a módosítandó ökotópok 

sorszámát településenként. 

(3)2 A földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv, amennyiben a településre vonatkozóan rendelkezésre áll, az érintett 

területet ábrázoló, VINGIS rendszerből kinyomtatott térképi mellékletet biztosítja termőhelyi katasztert vezető szerv részére. 

(4) Borszőlő termőhelyi kataszterébe történő sorolást összefüggő, a meghatározó ökológiai jellemzők szempontjából egységesnek 

tekinthető terület esetén lehet kérelmezni. 

2. § (1)3 A borszőlő termőhelyi kataszterébe történő sorolás, módosítás, vagy a kataszterből történő törlés kezdeményezése esetén 

szakértőként a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet Kecskemét (a továbbiakban: 

NAIK) jár el. 

(2) A borszőlő termőhelyi kataszterébe történő sorolás (minősítés), módosítás vagy a kataszterből történő törlés során alkalmazott 

szempont- és értékelési rendszer adattartalmát az 1. számú melléklet és a 2. számú melléklet, a felvételezési lap adattartalmát a 3. 

számú melléklet, a kérelemhez szükséges űrlap adattartalmát a 4. számú melléklet tartalmazza. 

3. § (1)4 A NAIK a 2. § (2) bekezdés szerint adatfelvételezést végez. A felvételezés időpontjában fennálló állapotot a felvételezési 

lapon, illetve a térképeken rögzíti, amelyek tartalmazzák a felvételezés adatait, az ökológiai tényezők kódjait és értékpontjait. 

(2) A felvételezési lapon rögzített adatok informatikai rendszeren kerülnek feldolgozásra, és a tényezők súlyozott átlagai alapján 

clustereket képeznek. A besorolás véglegesítése a clusteranalízis és az adatfelvételezés komplex értékelése alapján történik. 

(3) A környezeti tényezők mérlegelése alapján, a kérelemben megjelölt területekhez képest a kialakítandó ökotóp nagysága és 

határa eltérhet. 

(4) A minősítés során az ügyfélnek a minősítendő területtel kapcsolatos és a kataszteri besorolást érintő, rendelkezésére álló 

tájékoztatást meg kell adnia. 

(5)5 A NAIK szakvéleményének elkészítésével kapcsolatos költségek az ügyfelet terhelik. 

4. § (1) A termőhelyi katasztert vezető szerv a kérelemről a Btv. 3. § (6) bekezdése alapján értesíti: 

a) a kérelemben megjelölt termőhely szerinti települési önkormányzat jegyzőjét, 

b) a kérelemben megjelölt termőhely szerinti, a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a 

Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Balaton törvény) hatálya alá 

tartozó települések esetén az első fokú építésügyi hatóságot. 

(2) Az önkormányzat jegyzője, valamint a Balaton törvény hatálya alá tartozó települések esetén az első fokú építésügyi hatóság 

az (1) bekezdés szerinti értesítés alapján észrevételt tehet. 

(3) A termőhelyi katasztert vezető szerv a kérelemről 

a) a hegybíró véleménye, 

b)6 a NAIK által adott szakvélemény 

figyelembevételével dönt. 

(4)7 A termőhelyi katasztert vezető szerv a határozatát közli a termőhely szerint illetékes hegyközséggel, a települési 

önkormányzat jegyzőjével, a földmérési és térinformatikai államigazgatási szervvel és a NAIK-kal is. 

(5) A Balaton Törvény hatálya alá tartozó települések esetén a termőhelyi katasztert vezető szerv a határozatot közli az illetékes 

első fokú építési hatósággal is. 

(6)8 A földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv a borszőlő termőhelyi kataszterét érintő változásokat, a NAIK által 

szolgáltatott adatokat is felhasználva, átvezeti a digitális termőhelyi kataszteri térkép-fedvényeken és megjeleníti VINGIS 

rendszerben. 

(7) A papíralapú térképi nyilvántartás mellett a térképek adattartalma bekerül a VINGIS digitális térinformatikai adatállományába 

(borszőlő termőhelyi kataszterének fedvénye), ami egyenértékű a papíralapú térképek adataival. Eltérés esetén a borszőlő termőhelyi 

kataszterének fedvénye az irányadó. 

(8) A 190 értékpontot el nem érő területek borszőlő termesztésére alkalmatlanok, a borszőlő termőhelyi kataszterében nem 

rögzíthetők. 

(9) Borszőlő termőhelyi kataszterébe nem rögzíthető az építési területbe tartozó vagy építési területnek kijelölt, illetve a nem 

mezőgazdasági művelési ágba sorolt földterület. 
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5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 2009. augusztus 1-jét követően benyújtott 

kérelmek alapján indult eljárásokban kell alkalmazni. 

(2) A szőlő termőhelyi kataszterének felvételezéséről, kiegészítéséről és módosításáról szóló 95/2004. (VI. 3.) FVM rendelet a 

hatályát veszti azzal, hogy a folyamatban lévő eljárásokban még alkalmazni kell. 

(3) E rendelet 

a)9 a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK, a 234/79/EGK, az 1037/2001/EK és az 

1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi 

rendelet, valamint 

b) a 479/2008/EK tanácsi rendeletnek a bizonyos borászati termékekre vonatkozó oltalom alatt álló eredetmegjelölések és 

földrajzi jelzések, hagyományos kifejezések, valamint e termékek címkézése és kiszerelése tekintetében történő végrehajtására 

vonatkozó egyes részletes szabályok megállapításáról szóló, 2009. július 14-ei 607/2009/EK bizottsági rendelet végrehajtásához 

szükséges rendelkezéseket állapítja meg. 

1. számú melléklet a 97/2009. (VII. 30.) FVM rendelethez 

A borszőlő termőhelyi kataszterének vizsgálati és értékelési rendszere 

(tényezők értékpont- és kódlistája) 

Termőhelyi alkalmasságot meghatározó tényezők A minősítés szempontjai 

Pont- 

érték 

Főtényezők Altényezők 

Sor- 

szám 
Szempontok Kód 

Sorszám 
Megneve

zés 
Sorsz
ám 

Megnevezés 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

1. Agromet

eorológia 

1.1. Téli fagykár gyakorisága 1.1.1. A borszőlő fás részei (tőkefej, törzs, 

termőkar) vagy az Alföldön takarás mellett a 
termőalapok 10 évben egyszer sem fagytak el 

3 50 

1.1.2. A borszőlő fás részei (tőkefej, törzs, 

termőkar) vagy az Alföldön takarás mellett a 
termőalapok 10 évben kétszer fagytak el 

2 20 

1.1.3. A borszőlő fás részei (tőkefej, törzs, 

termőkar) vagy az Alföldön takarás mellett a 

termőalapok 10 évben háromszor vagy annál 
többször fagytak el 

1 0 

1.2. Tavaszi, őszi fagy gyakorisága 1.2.1. Vegetációban a fagykár 10 évben 3-nál 

kevesebb 

3 45 

1.2.2. Vegetációban a fagykár 10 évben 3–4 

alkalommal 

2 20 

1.2.3. Vegetációban a fagykár 10 évben 5 vagy 
annál több 

1 7 

2. Talaj 2.1. Talajtípus 2.1.1. Köves, földes kopárok 01 9 

2.1.2. Futóhomok 02 0 

2.1.3. Humuszos homok 03 20 

2.1.4. Rendzinák 04 36 

2.1.5. Erubáz talajok 05 36 

2.1.6. Savanyú, nem podzolos erdőtalaj 06 20 

2.1.7. Agyagbemosódásos barna erdőtalaj 07 38 

2.1.8. Pseudogleies barna erdőtalaj 08 10 

2.1.9. Barna-földek 09 40 

2.1.10. Kovárványos barna erdőtalaj 10 18 

2.1.11. Csernozjom barna erdőtalaj 11 40 

2.1.12. Csernozjom jellegű homok 12 25 

2.1.13. Mészlepedékes csernozjom 13 27 

2.1.14. Mészlepedékes alföldi csernozjom 14 28 

2.1.15. Mélyben sós alföldi mészlepedékes 
csernozjom 

15 8 

2.1.16. Réti csernozjom 16 21 

2.1.17. Mélyben sós réti csernozjom 17 10 
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2.1.18. Szolonyeces réti csernozjom 18 0 

2. Talaj 2.1. Talajtípus 2.1.19. Terasz csernozjom 19 19 

2.1.20. Szoloncsák 20 0 

2.1.21. Szoloncsák-szolonyec 21 0 

2.1.22. Réti szolonyec 22 0 

2.1.23. Sztyeppesedő réti szolonyec 23 0 

2.1.24. Szolonyeces réti talaj 24 0 

2.1.25. Réti talaj 25 8 

2.1.26. Öntés réti talaj 26 8 

2.1.27. Lápos réti talaj 27 0 

2.1.28. Síkláp talaj 28 0 

2.1.29. Lecsapolt talaj vagy síkláp talaj 29 0 

2.1.30. Mocsári erdők talaja 30 0 

2.1.31. Öntéstalaj 31 0 

2.2. Talajképző kőzet 2.2.1. Glaciális és alluviális üledékek 1 4 

2.2.2. Löszös üledékek 2 5 

2.2.3. Harmadkori és idősebb üledékek 3 4 

2.2.4. Nyirok 4 3 

2.2.5. Mészkő, dolomit 5 2 

2.2.6. Homokkő 6 2 

2.2.7. Agyagpala, fillit 7 1 

2.2.8. Gránit, porfírit 8 1 

2.2.9. Andezit, bazalt, riolit 9 1 

2.3. Kémhatás és mészállapot 2.3.1. Erősen savanyú talajok 1 1 

2.3.2. Gyengén savanyú talajok 2 2 

2.3.3. Szénsavas meszet tartalmazó talajok 3 5 

2.3.4. Nem a felszíntől sós szikes talajok 4 0 

2.3.5. Felszíntől sós szikes talajok 5 0 

2.4. Fizikai talajféleségek 2.4.1. Homok 1 4 

2.4.2. Homokos vályog 2 6 

2.4.3. Vályog 3 7 

2.4.4. Agyagos vályog 4 5 

2.4.5. Agyag 5 2 

2.4.6. Tőzeg, kotu 6 0 

2. Talaj 2.4. Fizikai talajféleségek 2.4.7. Nem vagy részben mállott, durva 
vázrészek 

7 1 

2.5. Vízgazdálkodási tulajdonság 2.5.1. Igen nagy víznyelésű és vízvezető 

képességű, gyenge vízraktározó képességű, 
igen gyengén víztartó talajok 

1 4 

2.5.2. Nagy víznyelésű és vízvezetőképességű, 

közepes vízraktározó képességű, gyengén 
víztartó talajok 

2 6 

2.5.3. Jó víznyelésű és vízvezetőképességű, jó 

vízraktározóképességű, jó víztartó talajok 

3 10 

2.5.4. Közepes víznyelésű és 
vízvezetőképességű, nagy 

vízraktározóképességű, jó víztartó talajok 

4 10 

2.5.5. Közepes víznyelésű és 
vízvezetőképességű, nagy 

vízraktározóképességű talajok 

5 10 



 

 

2.5.6. Gyenge víznyelésű, igen gyenge 

vízvezetőképességű, erősen víztartó, 

kedvezőtlen vízgazdálkodású talajok 

6 1 

2.5.7. Igen gyenge víznyelésű, szélsőségesen 

gyenge vízelvezető-képességű, igen erősen 

víztartó, igen kedvezőtlen, extrémen 
szélsőséges vízgazdálkodási talajok 

7 0 

2.5.8. Jó víznyelésű és vízvezetőképességű, igen 

nagy vízraktározó és víztartóképességű 

talajok 

8 10 

2.5.9. Sekély termőrétegűség miatt szélsőséges 

vízgazdálkodású talajok 

9 1 

2.6. Humuszkészlet 2.6.1. 50 t/ha 1 0 

2.6.2. 50–100 t/ha 2 2 

2.6.3. 100–200 t/ha 3 4 

2.6.4. 200–300 t/ha 4 10 

2.6.5. 300–400 t/ha 5 8 

2.6.6. 400 t/ha 6 6 

2.7. Termőréteg vastagsága 2.7.1. 20 cm 1 0 

2.7.2. 20–40 cm 2 0 

2.7.3. 40–70 cm 3 0 

2.7.4. 70–100 cm 4 0 

2.7.5. 100 cm 5 10 

2.8. A terület egyöntetűsége a 
talajtípus szempontjából 

2.8.1. 60%-nál kisebb mértékben egyöntetű 1 1 

2.8.2. 60–70%-ban egyöntetű 2 2 

2.8.3. 70%-nál nagyobb mértékben egyöntetű 3 5 

3. Terület 

vízgazdálko
dása 

helyszínen 

értékelve 

    3.1.1. Mélyfekvésű, vizenyős, a talajvíz 0–130 

cm között 

1 0 

3.1.2. Száraz, a talajvíz a növény által elérhető 

közelségben nincs 

2 5 

3.1.3. Üde, a talajvíz 150–250 cm között 3 10 

4. Erózió 
mértéke 

    4.1.1. Vonalas eróziós formák, árkos 
kimosódások, az Alföldön szélárkok 

1 3 

4.1.2. Vonalas eróziós formák nincsenek, 

mérsékelt erózió, az Alföldön defláció 
veszélye fennáll 

2 7 

4.1.3. A terület erózió és defláció által nem 

veszélyeztetett 

3 10 

5. Terepviszonyok 

5.1. Lejtésszög és égtáji kitettség 

  Észak Nyugat  Dél Kelet 

    ÉK ÉÉK É ÉÉNy ÉNy NyÉNy Ny NyDNy DNy DDNy D DDK DK KDK K KÉK 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 

0–5% Kód 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 

  Pontérték 13 12 10 13 15 20 23 28 31 33 33 31 30 26 21 17 

6–12% Kód 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 

  Pontérték 38 32 30 40 48 58 68 73 84 90 90 82 75 70 60 48 

13–20% Kód 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 

  Pontérték 32 27 23 33 42 56 66 75 78 88 88 82 75 66 52 45 

21–30% Kód 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 

  Pontérték 15 12 10 15 23 33 40 50 54 65 65 54 52 48 33 27 

30% felett Kód 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 

  Pontérték 8 7 4 8 10 10 14 18 20 28 28 20 20 15 12 10 

Termőhelyi alkalmasságot meghatározó tényezők A minősítés szempontjai 
Pont- 

érték 

Főtényezők Altényezők Sorszám Szempontok Kód  

Sorszám Megnevezés Sorszám Megnevezés     



 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

5. Terepviszonyok 5.2. Tengerszint 

feletti magasság 

5.2.1. 300 m felett és 120 m alatt 1 16 

Domb- és 

hegyvidéken 

5.2.2. 120–150, illetve 250–300 m között 2 35 

5.2.3. 150–250 m között 3 45 

Kiemelkedés a 

környezetből 

5.2.4. A környezetnél mélyebben fekvő terület 4 0 

Alföldön és 

síkvidéken 

5.2.5. A környezetből nem emelkedik ki a terület, de 

hideglefolyása van 

5 28 

5.2.6. A terület a környezetből kiemelkedik 6 45 

5.3. Domborzat, 

terepfelszín 

5.3.1. A terület teraszírozást igényel 1 7 

Domb- és 

hegyvidéken 

5.3.2. A terület tereprendezéssel telepítésre alkalmassá tehető 2 16 

5.3.3. A lejtő egyenletes, egyirányú, tereprendezés, teraszírozás 

nem szükséges 

3 30 

Alföldön és 

síkvidéken 

5.3.4. A terület 20%-nál nagyobb területre kiterjedő tereprendezést 

igényel 

4 2 

5.3.5. A terület legfeljebb 20%-ig igényel tereprendezést 5 10 

5.3.6. Tereprendezés nem szükséges 6 20 

5.4. Környezet 5.4.1. A közelben erdő, illetve felépítmény nincs 11 10 

Erdő közelsége 5.4.2. Erdő van és előnyős 21 10 

5.4.3. Erdő van és hátrányos 31, 32 1 

5.5. Beépítettség 5.5.1. 100 ha-onként 1 db felépítmény 12, 22 7 

5.5.2. 100 ha-onként 5–10 db felépítmény 13, 23 5 

5.5.3 100 ha-onként 10 db-nál több felépítmény 14, 24, 33, 34 3 

6. Terület 

hasznosítása 

    6.1. Nagyüzemi módon hasznosítható 1 10 

6.2. Kistermelésre hasznosítható 2 3 

6.3. Kisüzemi árutermelő tömb kialakítható 3 10 

7. Útviszonyok     7.1. Megközelíthető földúton 1 4 

7.2. Megközelíthető javított földúton 2 6 

7.3. Megközelíthető szilárd burkolatú úton 3 8 

2. számú melléklet a 97/2009. (VII. 30.) FVM rendelethez 

A borszőlő termőhelyi kataszterének minősítő cluster-elemei 

Minősítés Cluster-csoportok Minősítési jellemzők 

I. osztály 

Borszőlő termesztésére kiváló adottságú 

5. főcluster Nagyon jó fekvésű, jó talajú, nagyon jó termésbiztonságú területek. 

4. főcluster Nagyon jó fekvésű, jó talajú, nagy termésbiztonságú területek. 

3. főcluster Jó fekvésű, jó talajú, nagy termésbiztonságú területek. 

II.1. osztály 

Borszőlő termesztésére kedvező adottságú 

2. főcluster Közepes fekvésű, jó talajú, változóan termésbiztos területek. 

1. főcluster   

1/5. alcluster Jó fekvésű, jó talajú, gyenge termésbiztonságú területek. 

1/4. alcluster Közepes fekvésű, jó talajú, gyenge termésbiztonságú területek. 

1/3. alcluster Közepes fekvésű, közepes talajú, jó termésbiztonságú területek. 

II.2. osztály 

Borszőlő termesztésére alkalmas 

1/2. alcluster Gyenge fekvésű, közepes talajú, gyenge termésbiztonságú területek. 

Borszőlő termesztésére alkalmatlan 1/1. alcluster Gyenge fekvésű, gyenge talajú, gyenge termésbiztonságú területek. 

3. számú melléklet a 97/2009. (VII. 30.) FVM rendelethez 

Felvételezési lap a borszőlő termőhelyi kataszteréhez 

I. Azonosító adatok    Új felvételezés     Módosítás, átminősítés     Kód 

Megye neve, kódja      – 



 

 

Település neve, kódja       

KSH településazonosító kód       

Felvételezési egység helyrajzi száma      sorszáma  

Topográfiai térkép:  dűlő      szelvény  terület (ha)  

II. Tényezők    Kód Pont 

1. Agrometeorológiai tényezők       

2. Talajtani tényezők   

2.1. Talaj homogenitása      

3. Terület vízgazdálkodása   

4. Erózió/defláció mértéke      

5. Terepviszonyok 

5.1. Égtáji fekvés és lejtésviszonyok   

5.2. Tengerszint feletti magasság, illetve kiemelkedés a környezetből   

5.3. Domborzat, terepfelszín   

5.4. Környezet (erdő, fa, tanya, villanyvezeték)   

6. Terület hasznosítása   

7. Útviszonyok   

    Összes pontszám  

8. A kizáró ok megnevezése: 

Termőhelyi kataszteri besorolás: 

I. osztály: borszőlő termesztésére kiváló adottságú  

II.1. osztály: borszőlő termesztésére kedvező adottságú  

II.2. osztály: borszőlő termesztésére alkalmas  

Borszőlő termesztésére alkalmatlan  

Megjegyzés: 

A felvételezést, módosítást, illetve átminősítést végezte: 

Név:    Év    hó    nap 

4. számú melléklet a 97/2009. (VII. 30.) FVM rendelethez 

Kérelem 

a szőlő termőhelyi kataszterének adattartalmának felvételezéséhez, módosításához 

Kérem a/az ................................................................................……............................. te lepülés szőlő termőhelyi kataszterét az 

alábbiak szerint módosítani. 

1. Az érintett földrészletek adatai 

Helyrajzi szám(ok) Terület 

(ha) 
Az érintett ökotóp(ok) sorszáma 

(a hegybíró tölti ki) 

A módosítás jellege 
(jelölje X-szel) 

Új felvéte- 
lezés Módosítás Átminő- 

sítés Kivonás 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              



 

 

              

2. A kérelmező neve:      

(több kérelmező esetén az ügyben történő eljárással meghatalmazott) 

Címe:      

Egyéb elérhetősége:      

(telefon, fax, e-mail stb.) 

3. Megjegyzés:      

     

     

Dátum: 

..................................................................... 

kérelmező aláírása 

4. Az illetékes hegybíró véleménye (a hegybíró tölti ki):      

     

     

     

     

Dátum: 

..................................................................... 

a hegybíró aláírása 

 
1 Az 1. § (1) bekezdése a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 129. § a) pontja szerint módosított szöveg.  
2 Az 1. § (3) bekezdése a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 129. § b) pontja szerint módosított szöveg.  
3 A 2. § (1) bekezdése a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 129. § e) pontja szerint módosított szöveg. 
4 A 3. § (1) bekezdése a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 129. § f) pontja szerint módosított szöveg. 
5 A 3. § (5) bekezdése a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 129. § g) pontja szerint módosított szöveg. 
6 A 4. § (3) bekezdés b) pontja a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 129. § h) pontja szerint módosított szöveg.  
7 A 4. § (4) bekezdése a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 129. § c) és i) pontja szerint módosított szöveg. 
8 A 4. § (6) bekezdése a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 129. § d) és h) pontja szerint módosított szöveg. 
9 Az 5. § (3) bekezdés a) pontja a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 128. §-ával megállapított szöveg. 
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127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet 
Hatályos: 2017.09.08 - 

127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet 

a szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok 

kiadásának rendjéről, továbbá a borászati termékek előállításáról, forgalomba hozataláról 

és jelöléséről 

A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 57. § (1) bekezdés b), e), g), h), i), j), m), valamint a 

hegyközségekről szóló 1994. évi CII. törvény 65. § b) és c) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, a földművelésügyi és 

vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott 

feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el: 

Fogalommeghatározások 

1. § E rendelet alkalmazásában: 

a) adatszolgáltatással kapcsolatos fogalmak: 

1.1 gazdasági akta szám vagy GA szám: a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény (a 

továbbiakban: Btv.) 2. § 16. pontja szerinti gazdasági akta azonosító száma; 

2. gazdasági aktát vezető hegybíró: az a hegybíró, aki az adatszolgáltató szőlőültetvénye, illetve borászati üzeme szerint illetékes 

hegybírója által nyilvántartott adatok összesítésével összeállítja, nyilvántartja, kezeli az adatszolgáltatóra vonatkozó gazdasági aktát; 

3.2 

4. integrált szőlészeti és borászati nyilvántartó rendszer: a szőlő-bor ágazat nyilvántartással, adatszolgáltatással, ellenőrzéssel 

kapcsolatos közösségi és tagállami kötelezettségek teljesítését támogató informatikai rendszer. 

b) a terület azonosításával kapcsolatos fogalmak: 

1. blokkhatár fedvény: a Mezőgazdasági Parcella-azonosító Rendszer (MePaR) blokkhatárait és a nem támogatható területek 

határait, valamint a blokkok azonosító kódjait tartalmazó digitális térkép; 

2. domborzati fedvény: 1:10 000-es topográfiai térkép alapján készült nagyfelbontású digitális domborzatmodellből levezetett, a 

felszín egységes méretű, szabályos alakú részeire vonatkoztatott, tengerszint feletti magassági, égtáji kitettség-, valamint lejtőszög 

kategória értékeket szolgáltató téradatbázis; 

3.3 dűlő fedvény: a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv földrajzinév-rendezési programjából származó, a 

dűlőhatárokat tartalmazó digitális térkép; 

4. fedvény: a térinformatikai rendszerben szereplő, egy logikai egységet képező digitális térképréteg; 

5. földrajzi név termőhelye fedvény: az oltalom alatt álló földrajzi nevekhez tartozó meghatározott szőlőültetvények 

körülhatárolásával kialakított digitális térkép; 

6. hegyközségi határ fedvény: a hegyközségekhez tartozó települések közigazgatási határa a Magyar Közigazgatási Határok 

joghiteles adatbázisából; 

7. kataszteri fedvény: az ingatlan-nyilvántartási térkép nem hiteles digitális másolata, amely a földrészlethatárokat és a helyrajzi 

számokat tartalmazza; 

8. kitettség fedvény: az 1:10 000-es topográfiai térkép alapján készült nagyfelbontású digitális domborzatmodellből levezetett, a 

terület dőlési irányait ábrázoló fedvény; 

9. lejtőkategória fedvény: az 1:10 000 méretarányú topográfiai térkép alapján készült nagyfelbontású digitális 

domborzatmodellből levezetett, a terület dőlésszögeit ábrázoló fedvény; 

10. magasságintervallum fedvény: az 1:10 000-es topográfiai térkép alapján készült nagyfelbontású digitális domborzatmodellből 

levezetett, a tengerszint feletti magasságot ábrázoló fedvény; 

11. megyehatár fedvény: a megyék közigazgatási határa a Magyar Közigazgatási Határok joghiteles adatbázisából; 

12. ortofotó: állami alapadatok felhasználásával létrehozott, a rendelet céljainak megfelelő pontosságú, méretek és területek 

meghatározására alkalmas, térképszerűen átdolgozott légifelvétel, amely a szőlőültetvények vektoros határainak meghatározásában 

is felhasználható; 

13. szőlőültetvény: olyan szőlőültetvény-felület a hegyközség szőlőültetvény kataszterében, amely legalább helyrajzi szám szerint 

nyilvántartott, és a szőlő művelésmódjára, valamint fajtájára vonatkozó adatok azonosak; 

14. szőlőültetvény fedvény: szőlőültetvények helyrajzi szám szerint körülhatárolásával kialakított digitális térkép; 

15. talajtani fedvény: 1:100 000 vagy nagyobb méretarányú agrotopográfiai alapú digitális térkép; 

16. támogatás fedvény: 436/2009/EK rendeletének 3. cikk (1) bekezdés a) pont vi. alpontjában meghatározott adatok térképi 

megjelenítése; 

17.4 termőhelyi kataszteri fedvény: a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ (a továbbiakban: SZBKI) által vezetett 

termőhelyi kataszteri térképek digitális másolata; 

18. topográfiai fedvény: az 1:10 000-es és 1:100 000-es méretarányú digitális állami topográfiai térképek. 

c)5 ellenőrzéssel, laboratóriumi vizsgálatokkal és a forgalomba hozatali engedély kiadásával kapcsolatos fogalmak: 
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1. átlagminta: több tartályból álló tétel esetén az egyes tartályokból, azok térfogatának arányában elkülönített és összekevert 

termékből vett minta; 

2. biológiai üledékek: élő és holt élesztőgombasejtek, baktériumsejtek vagy sejthalmazok, valamint penészgombafonalak; 

3.6 borüledékek: mindazok a mikrobiológiai, kémiai és fizikai eredetű részecskék, amelyek a stabilizált, szűrt borászati termékben 

szaporodás, kicsapódás vagy utószennyeződés útján nemkívánatos elváltozást (opálosság, porosság, zavarosság) okoznak, 

függetlenül attól, hogy a részecskék a borban leülepednek vagy lebegve maradnak; 

4. ellenminta: a halmazból, tételből a mintával azonos időben és módon vett és lezárt minta, mely a mintaadónál marad; 

5.7 fizikai üledékek: a tiszta borászati termékbe technológiai szennyeződés útján bekerült oldhatatlan részecskék; 

6. húzott minta: a tartályban lévő tétel minden rétegéből, a mintavételhez használt eszköz egyenletes mozgatásával, húzásával 

vett minta; 

7.8 kémiai üledékek: a borászati termék természetes oldott anyagainak környezeti hatásokra bekövetkező kicsapódásai, kristályos 

vagy amorf részecskék formájában; 

8. minta: a halmazból, tételből minősítés céljára elkülönített termékmennyiség, az elemi minták összessége; 

9.9 palackállóság: palackálló az a borászati termék, amely szakszerű szállítási, tárolási és fogyasztási körülmények mellett a 

vonatkozó előírásokban meghatározottak szerint tiszta és üledékmentes marad, érzékszervi tulajdonságai hátrányosan nem 

változnak meg; kivételt képeznek a szűretlen borászati termékek; 

10. vizsgálat: a megmintázott termékhalmaz az Európai Unió által elfogadott módszerrel történő – érzékszervi, fizikai, kémiai, 

kiszerelési, jelölési, mikrobiológiai, toxikológiai, radiológiai – vizsgálata a fogyaszthatóság, forgalmazhatóság engedélyezésének 

érdekében. 

11.10 termékhalmaz: termékhalmaz az azonos tételszámmal ellátott termék; tételszám hiányában a borászati termék 

nyilvántartásában egy termékként nyilvántartott, ennek hiányában a származást igazoló dokumentumokban megjelölt mennyiség 

tekintendő egy termékhalmaznak; 

d)11 egyéb fogalmak: 

1. borászati termék: az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet VII. melléklet 2. részében meghatározott termék; 

2. bor: az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet VII. melléklet 2. rész 1. pontjában meghatározott termék; 

3.12 borászati termék nyilvántartása: a Btv. 19. § (1) bekezdése szerint vezetett nyilvántartás. 

A borvidékekbe tartozó települések listája 

2. §13 A borvidékek felsorolását az 1. számú melléklet tartalmazza. 

ELSŐ RÉSZ 

A SZŐLÉSZETI ÉS BORÁSZATI ADATSZOLGÁLTATÁS RENDJE 

I. Fejezet 

A GAZDASÁGI AKTA VEZETÉSE 

3. § (1)14 A szőlőültetvény vagy borászati üzem helye szerint illetékes hegybíró a Btv. 11. § (1) bekezdése szerinti adatszolgáltatót 

(a továbbiakban: adatszolgáltató) a névjegyzékbe vagy nyilvántartásba történő felvétellel egyidejűleg a 2. számú melléklet szerinti 

adatlapok alapján, 8 napon belül tájékoztatja a gazdasági akta számáról. A hegybíró adatszolgáltatóként a szőlőültetvény 

használójaként bejelentett természetes személyt, jogi személyt vagy jogi személyiség nélküli szervezetet tartja nyilván. 

(2) A hegybíró – a nyilvántartásba vétel feltételeként – helyszíni szemlét végezhet. A hegybíró a helyszíni szemle során 

meggyőződik a bejelentkezéskor szolgáltatott adatok valódiságáról. A hegybíró a nyilvántartásba vételről hatósági bizonyítványt 

állít ki. 

(3)15 

(4)16 Az adatszolgáltató a gazdasági akta hegybíró által vezetett részének összeállítása céljából a névjegyzékbe vagy 

nyilvántartásba történő felvételt követő 15 napon belül az általa kiválasztott – valamely szőlőültetvénye vagy borászati üzeme szerint 

illetékes – hegybíróval közli a gazdasági akta számát és, hogy mely hegyközségeknek adatszolgáltatója. 

(5)17 A gazdasági aktát vezető hegybíró a nyilvántartásba vételről hatósági bizonyítványt állít ki. 

4. § (1)18 Az adatszolgáltató a gazdasági akta számát minden kérelemnél, illetve jelentésnél köteles feltüntetni. 

(2) Az adatokban történő változást az adatszolgáltató a 2. számú melléklet szerinti adatlapnak az adatszolgáltató azonosítását 

szolgáló és az adatváltozást érintő részek kitöltésével 15 napon belül köteles a szőlőültetvény vagy borászati üzem helye szerint 

illetékes hegybírónak bejelenteni. 

(3)19 Ha a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH), valamint a borászati hatáskörben eljáró járási 

hivatal (a továbbiakban együtt: borászati hatóság) ellenőrzése során megállapítja, hogy a borászati üzemre vonatkozó adatok nem 

egyeznek meg a gazdasági aktában rögzített adatokkal, a borászati üzemet határidő megjelölésével felszólítja a hegybíró részére 

történő adatszolgáltatásra. Az adatszolgáltatásra felszólító határozatot a hegybíróval is közölni kell. 

(4) A gazdasági aktát vezető hegybíró a gazdasági aktában nyilvántartott adatok valódiságát a szőlőültetvény vagy borászati üzem 

helye szerint illetékes hegybíró és – a borászati üzemre vonatkozó adatok esetében – a borászati hatóság együttműködésével legalább 

5 évente köteles ellenőrizni. Amennyiben az ellenőrzés eredménye alapján a hegybíró eltérést talál, abban az esetben az 

adatszolgáltatót fel kell szólítani a nyilvántartott adatainak helyesbítésére, illetve kiegészítésére. 

(5)20 A felszólításnak a jogerőre emelkedéstől számított 10 napon belül kell eleget tenni. 
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5. §21 (1)22 A hegybíró az adatszolgáltató tevékenységének megszűnéséről tett nyilatkozata alapján a gazdasági aktát 15 napon 

belül lezárja, melynek tényét a gazdasági aktában rögzíti. 

(2)23 

(3)24 A hegybíró a bejelentéstől számított 15 napon belül értesíti az adatszolgáltató gazdasági aktáját vezető hegybíróját a 

bejelentés tényéről. 

(4) A gazdasági akta vezetésére kiválasztott hegybíró a gazdasági akta áttételének tényét a gazdasági aktában rögzíti, és új hatósági 

bizonyítványt állít ki az adatszolgáltató részére, amelyben közli a gazdasági akta vezetésére és az adatszolgáltatóra vonatkozó 

aktualizált adatokat. 

II. Fejezet 

ADATSZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEK TELJESÍTÉSE 

6. § (1) A borászati üzem 

a) a természetes alkohol tartalom növelése; 

b)25 a borászati termékek savtartalmának növelése; 

c)26 a borászati termékek savtartalmának csökkentése; 

d)27 a borászati termék édesítése 

művelet végzését köteles írásban bejelenteni a művelet végrehajtási helye szerint illetékes hegybíró részére. 

(2)28 A természetes alkoholtartalom növelésének borászati évben első alkalommal történő végzését a 606/2009/EK bizottsági 

rendelet 12. cikk (1) és (2) bekezdés szerint kell bejelenteni, a művelet megkezdése előtt legalább két munkanappal. A bejelentés 

több műveletre, illetve valamely meghatározott időszakra is kiterjedhet. Ebben az esetben a 606/2009/EK bizottsági rendelet 12. 

cikk (3) bekezdés szerint kell a nyilvántartást vezetni. 

(3)29 A borászati termékek savtartalmának növelését és csökkentését a 606/2009/EK bizottsági rendelet 13. cikk (1) és (2) 

bekezdés szerint kell bejelenteni. 

(4)30 A borászati termék édesítését a 606/2009/EK bizottsági rendelet I.D melléklet 5. pontja szerint kell bejelenteni. Azok a 

borászati üzemek, amelyek rendszeresen vagy folyamatosan végeznek édesítési műveletet, a bejelentést több műveletre vagy 

meghatározott időszakra vonatkozóan is megtehetik. Ebben az esetben a 606/2009/EK bizottsági rendelet I.D melléklet 5. 

pontjának c) alpontja szerint kell a nyilvántartást vezetni. 

(5)31 Az (1) bekezdésben felsorolt műveletek bejelentésének másolatát, a bejelentés elküldésének igazolásával a borászati üzem 

borászati termék nyilvántartásának mellékleteként meg kell őrizni. 

(6)32 

7. §33 (1)34 Az adatszolgáltató a gazdasági aktát vezető hegybíró részére, a borpiaci év december 15-ig az adott borpiaci évben 

szüretelt szőlő mennyiségéről a 4. számú melléklet szerint adatot szolgáltat. 

(2)35 A tokaji borkülönlegességek és a november 30-át követően szüretelt szőlőből készült borászati termékek előállítására 

vonatkozó adatok a borászati üzem által adott becslés alapján is megadhatók. A borászati üzem a becsült adatokat köteles a borászati 

termék nyilvántartás alapján helyesbíteni, és a helyesbített adatokat a hegybíró részére megküldeni legkésőbb március 10-ig. 

(3) Az adatszolgáltató a gazdasági aktát vezető hegybíró részére augusztus 15-ig az előző borpiaci évben forgalomba hozott 

borászati termék mennyiségéről az 5. számú melléklet szerint szolgáltat adatot, amit a gazdasági aktát vezető hegybíró a 

Hegyközségi Információs Rendszerben (a továbbiakban: HEGYIR) rögzít. 

(4) Az adatszolgáltató a gazdasági aktát vezető hegybíró részére a készleteiről az előző borpiaci évre vonatkozóan a 6. számú 

melléklet szerint augusztus 15-ig szolgáltat adatot, amit a gazdasági aktát vezető hegybíró a HEGYIR-ben rögzít. 

(5)36 Az adatszolgáltató szüreti és termelési jelentését az adott borpiaci évben szüretelt szőlőre vonatkozó szőlő származási 

bizonyítvány kiállítása iránti kérelem 13. § szerinti leadásával is teljesítheti a szüreti év november 30. napjáig, valamint az abból 

készült borászati termékeire vonatkozó első borászati termék származási bizonyítvány kiállítása iránti kérelem 14. § szerinti 

leadásával is a borpiaci év december 15. napjáig. 

(6) Az adatszolgáltató a jelen § szerinti adatszolgáltatásokat az illetékes hegybíró részére postán küldi meg, vagy egy eredeti 

példányát a hegybírónak átadja. 

7/A. §37 (1) A gazdasági aktában termőként nyilvántartott ültetvény esetében az adatszolgáltatónak a szüret elmaradásának okát 

a szőlőültetvény helye szerint illetékes hegybírónak a szüret elmaradását okozó káresemény bekövetkezését követő 15 napon belül 

be kell jelentenie a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa (a továbbiakban: HNT) honlapján közzétett, legalább a termelő nevét, címét, a 

gazdasági akta számát, az ültetvény helyrajzi számát a település megnevezésével, az érintett ültetvény méretét, a szüret elmaradását 

okozó káresemény megnevezését és feltételezhető időpontját, valamint a káresemény bekövetkeztét alátámasztó, a bejelentéshez 

mellékelt dokumentumok megnevezését tartalmazó nyomtatványon. Lopás esetén a bejelentéshez mellékelni kell a feljelentés 

másolatát. 

(2) Az ültetvény helye szerint illetékes hegybíró az (1) bekezdésben meghatározott bejelentést nyilvántartásában rögzíti. 

(3) A HNT kockázatelemzés alapján elrendeli ezen ültetvények legalább 5%-ának ellenőrzését. 

8. § (1)38 A 436/2009/EK rendelet 11. cikke szerinti nagykereskedelmi tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy a 

436/2009/EK rendelet V. melléklete szerinti jelentést a NÉBIH részére nyújtja be a július 31-én birtokában lévő szőlőmust-, 

szőlőmustsűrítmény-, finomított szőlőmustsűrítmény- és borkészletekről minden év augusztus 10-ig. 

(2)39 A NÉBIH az agrárpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) részére a beérkezett jelentések alapján összesített 

jelentést készít október 31.-ig, amelyet másolatban megküld a HNT részére is. 
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9. §40 (1) A szőlőterület szerint illetékes hegybíró augusztus 15-ig rögzíti a HEGYIR-ben az adott borpiaci évre várható szőlő- és 

bortermés mennyiségéről a hegyközség által készített becslést szőlőfajtánkénti bontásban. 

(2)41 A gazdasági aktát vezető hegybíró augusztus 25-ig rögzíti a HEGYIR-ben az előző borpiaci évre vonatkozóan a 

borforgalmazásról, borkészletről oltalom alatt álló eredetmegjelölést viselő borászati termékenként (a továbbiakban: OEM-borászati 

termék), oltalom alatt álló földrajzi jelzést viselő borászati termékenként (a továbbiakban: OFJ-borászati termék), földrajzi jelzést 

nem viselő borászati termékenként (a továbbiakban: FN-borászati termék) az adatokat, és összehasonlítja a HEGYIR-ben szereplő 

adatokkal. Eltérés esetén az eltérésről jegyzőkönyvet vesz fel, amelyet 3 munkanapon belül megküld a NÉBIH-nek és a HNT-nek. 

(3)42 A hegybíró a hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. törvény 40. § (2) bekezdés j) pontjában meghatározott adatokat a 

HNT-n keresztül a tárgyévet követő január 31-ig adja át a vámhatóságnak és a NÉBIH-nek. 

10. §43 A HNT a hegyközségek és a hegyközségi tanácsok részére hozzáférést biztosít a HEGYIR-ben 

a) a 9. § (1) bekezdése szerinti, az adott borpiaci évre várható szőlő- és bortermelés mennyiségéről, szőlőfajtánkénti bontásban 

készített becsléshez, 

b) a 9. § (2) bekezdése alapján az előző borpiaci évre vonatkozóan a borforgalmazásról, borkészletről OEM-borászati 

termékenként, OFJ-borászati termékenként, FN-borászati termékenként összesített adatokhoz, 

c) a szőlészeti és borászati tevékenységet végzők létszámára, a szőlőterület nagyságára, a terület változására, a szőlőterület 

megoszlására fajtánként, és a borászati kapacitásra vonatkozó összesített adatokhoz, 

d) a szőlőtermesztésre, a szőlőfelvásárlásra, a feldolgozott szőlő mennyiségére, valamint a borászati termék előállításra vonatkozó 

összesített adatokhoz. 

11. § (1)44 A HNT a 9. § (1) bekezdése szerinti, az adott borpiaci évre várható szőlő- és bortermelés mennyiségéről, 

szőlőfajtánkénti bontásban készített becslést szeptember 5-ig megküldi a miniszter részére. 

(2)45 A HNT 

a) a szőlészeti és borászati tevékenységet végzők létszámára, a szőlőterület nagyságára, a terület változására, a szőlőterület 

fajtánkénti megoszlására és a borászati kapacitásra vonatkozó adatokat szeptember 30-ig, 

b)46 a szőlőtermelésre, a szőlőfelvásárlásra, a feldolgozott szőlő mennyiségére, valamint a borászati termék előállításra vonatkozó 

adatokat március 20-ig, 

c) az előző borpiaci évre vonatkozóan a borforgalmazásra, borkészletre vonatkozó adatokat szeptember 30-ig 

elektronikus úton továbbítja a miniszter részére. 

(3) A 436/2009/EK rendelet 19. cikk (1) bekezdésben meghatározott jelentéseket a miniszter küldi meg a Bizottság részére. 

12. §47 A hegybíró, a HNT és a miniszter az elküldött adatokat nyomtatott vagy elektronikus formában az adatszolgáltatást követő 

5. borpiaci év végéig köteles megőrizni. 

III. Fejezet 

A SZŐLŐ ÉS A BORÁSZATI TERMÉK SZÁRMAZÁSI BIZONYÍTVÁNYOK KIADÁSÁNAK RENDJE48 

13. § (1)49 A szőlő származási bizonyítvány iránti kérelmeket a szüret befejezését követően, legkésőbb november 30-ig kell 

benyújtani a borszőlő ültetvény fekvése szerint illetékes hegybíró részére. November 30. utáni szüret esetén a kérelmet a szüret 

befejezését követő 8 napon belül kell benyújtani. A szőlő származási bizonyítványának kiadását a HEGYIR-ben nyilvántartott 

ültetvényhasználó kérelmezi postai vagy személyes úton a HNT által rendszeresített és a HNT honlapján közzétett nyomtatványon 

vagy elektronikus úton a HNT honlapján közzétett módon. A szőlő származási bizonyítvány iránti kérelmen legalább a 8. számú 

melléklet szerinti adatokat kell megadni. 

(2)50 A szőlő származási bizonyítvány iránti kérelemhez mellékelni kell a mérlegjegyet, a felvásárlási jegyet vagy átvételi 

elismervényt vagy ezek másolatát, vagy a kérelem aláírásával nyilatkozni kell a saját feldolgozásról. 

(3)51 A szőlő származási bizonyítványát a 9. számú melléklet szerinti tartalommal kell elkészíteni, és a kérelemtől függően papír 

alapon vagy elektronikusan kell kiadni. A papír alapon kiadott példányok közül az első, eredeti példány a feldolgozóé. A második 

példányt abban az esetben kell kiadni a termelő részére, amennyiben az nem azonos a feldolgozóval. A borászati termék 

nyilvántartáshoz a szőlő származási bizonyítvány másolata is mellékelhető. 

(4)52 A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény (a továbbiakban: Jöt.) 133. § (1) bekezdés a)–c) pontjai szerinti 

adómentes bor (a továbbiakban: adómentes bor) előállításához szükséges szőlő származási bizonyítvány papír alapon történő 

kiadása esetén annak csak a második példányát kell kiadni, az első példány a hegybírónál marad. A második példány a vonatkozó 

adómentességi feltételek teljesülésének és az adómentes bor előállítására felhasznált szőlő igazolására szolgál. 

(5)53 Szőlő származási bizonyítvány elvesztését vagy megsemmisülését az azt kiállító hegybíró részére kell bejelenteni, aki ennek 

tényéről jegyzőkönyvet vesz fel. A bejelentés alapján a hegybíró a HEGYIR-ben rögzített adatok alapján a szőlő származási 

bizonyítvány másodpéldányát adja ki. A szőlő származási bizonyítvány másodpéldányának megjegyzés rovatában kötelező 

feltüntetni a másodpéldány kiállításának az okát. A másodpéldány kiadásáról a hegybíró jegyzőkönyvet vesz fel. 

(6) A szőlő származási bizonyítvány hiteles másolatát az eredeti származási bizonyítvány kérelmezője kérheti. 

(7)54 A szőlő származási bizonyítvánnyal rendelkező szőlő további értékesítése esetén az (1) bekezdés szerint benyújtott kérelem 

alapján a hegybíró a szőlő származási bizonyítványának bevonását – elektronikus úton kiadott szőlő származási bizonyítvány esetén 

annak visszavonását – követően új szőlő származási bizonyítványt állít ki. Az új szőlő származási bizonyítványt a szőlőt 

felvásárlónak kell kiadni, a bevont vagy visszavont szőlő származási bizonyítvány számának a feltüntetésével. Amennyiben a szőlő 

felvásárló, a szőlőfajta, az eredetvédelmi és a termékkategória is megegyezik, egy szőlő származási bizonyítványt kell kiadni. A 

szőlő további feldolgozása esetén az új származási bizonyítványt – az előző származási bizonyítvány bevonásával, illetve 
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visszavonásával egyidejűleg – az ültetvény helye szerint illetékes hegybíró adja ki, a kérelemtől függően papír alapon vagy 

elektronikusan. 

13/A. §55 (1) Amennyiben a szüretelt szőlő ugyanabból a hegyközségből származik, és a szőlőt a kérelmező a szőlőével 

megegyező eredetvédelmi kategóriájú borászati termék készítésére maga dolgozza fel vagy bérfeldolgozás keretében dolgozza fel, 

a szőlő és az első borászati termék származási bizonyítvány iránti kérelmet a 8/A. számú melléklet szerinti formában összevontan 

is be lehet nyújtani. A 8/A. számú melléklet szerinti kérelem alapján a szőlőültetvény fekvése szerint illetékes hegybíró a 9/A. számú 

melléklet szerinti összevont szőlő és első borászati termék származási bizonyítványt állítja ki. 

(2) A 8/A. számú melléklet szerinti kérelem november 30-ig nyújtható be. 

(3) Az összevont szőlő és első borászati termék származási bizonyítványt a továbbiakban az első borászati termék származási 

bizonyítványra vonatkozó szabályok szerint kell kezelni. 

14. §56 (1)57 A borászati termék származási bizonyítvány kiadását a hegybíró által nyilvántartott, gazdasági aktaszámmal 

rendelkező természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet kérelmezi személyesen, postai 

úton a HNT által rendszeresített és a HNT honlapján közzétett nyomtatványon vagy elektronikus úton a HNT honlapján közzétett 

módon. A nyomtatványon a kérelmezőnek legalább a 10. számú melléklet szerinti adatokat kell megadnia. 

(2)58 Az első borászati termék származási bizonyítvány kiadását legkésőbb a szüretet követő év január 10-ig kell kérelmezni a 

borászati üzem fekvése szerint illetékes hegybírónál. A tokaji borkülönlegességek és a november 30-át követően szüretelt szőlőből 

készült borászati termékek előállítása esetén az első borászati termék származási bizonyítványt a szüretet követő év március 31-ig 

kell kérelmezni. Az első borászati termék származási bizonyítvány iránti kérelemben a bor mennyiségét seprős újborban kell 

megadni. A kérelemhez csatolni kell: 

a)59 a szőlő származási bizonyítvány egy példányát, és 

b)60 a borászati termék nyilvántartás kérelemben szereplő borászati termék tételre vonatkozó részének másolatát. 

(3)61 Az első borászati termék származási bizonyítvány kiadásával egyidejűleg a kiadott szőlő származási bizonyítványt be kell 

vonni, illetve elektronikus úton kiadott származási bizonyítvány esetén vissza kell vonni. 

(4)62 Borászati termék származási bizonyítvány csak az alábbi célok valamelyikéből benyújtott kérelemre adható ki: 

a)63 készletigazolás (ideértve az első borászati termék származási bizonyítvány kiadását is), 

b)64 másik borászati üzembe történő átszállítás, vagy 

c) forgalomba hozatali engedély igénylése. 

(4a)65 A (4) bekezdés c) pontja szerinti származási bizonyítványt kell kiadni minden olyan esetben, amikor a borászati terméket 

nem borászati termék előállítására kívánják felhasználni. A borászati termék származási bizonyítványon jelölni kell a felhasználás 

célját. 

(5)66 A hegybíró a szüretet követő év február 20-ig rögzíti a HEGYIR-ben a (2) bekezdés szerint benyújtott kérelemben szereplő 

adatokat. A tokaji borkülönlegességek és a november 30-át követően szüretelt szőlőből készült borászati termékekre benyújtott 

kérelmekben szereplő adatokat a hegybíró április 20-ig rögzíti a HEGYIR-ben. 

(6)67 Adómentes bor előállítása esetén borászati termék származási bizonyítvány nem adható ki. Ebben az esetben a szőlő 

származási bizonyítványra a hegybíró rávezeti: „Adómentes bor előállítására felhasznált szőlő”. Ezt a tényt a hegybíró rögzíti a 

HEGYIR-ben. 

(7)68 A borászati termék származási bizonyítványt borászati termék tételenként kell kiadni. 

(8)69 A borászati termék származási bizonyítvánnyal rendelkező borászati terméktétel további feldolgozása esetén az (1) bekezdés 

szerint benyújtott kérelem alapján a feldolgozás helye szerint illetékes hegybíró a borászati termék származási bizonyítványának 

bevonását – elektronikus úton kiadott borászati termék származási bizonyítvány esetén annak visszavonását – követően a borászati 

termék további feldolgozásának megfelelően új borászati termék származási bizonyítványt állít ki. A kiadott borászati termék 

származási bizonyítványokban rögzített bormennyiséget a borászati termék nyilvántartás érintett borászati termék tételre vonatkozó 

részének másolata alapján kell rögzíteni. A borászati termék származási bizonyítványt a hegybíró csak abban az esetben adhatja ki, 

amennyiben a származási bizonyítvány kérelemhez mellékelt borászati termék nyilvántartás-másolat alkalmas a tétel azonosítására. 

(9)70 Amennyiben a borászati termék származási bizonyítvánnyal rendelkező borászati termék tételt több borászati termék tételre 

bontják meg, abban az esetben az (1) bekezdés szerint benyújtott kérelmek alapján a hegybíró a borászati termék származási 

bizonyítványának bevonását – elektronikus úton kiadott borászati termék származási bizonyítvány esetén annak visszavonását – 

követően borászati termék tételenként új borászati termék származási bizonyítványt állít ki és azon feltünteti a bevont, illetve 

visszavont borászati termék származási bizonyítvány számát. A tételenként kiadott borászati termék származási bizonyítványok 

adattartalmának meg kell egyeznie a bevont, illetve visszavont származási bizonyítványon szereplő, a borászati terméket 

meghatározó adatokkal. A tételenként kiadott borászati termék származási bizonyítványokban rögzített, összegzett mennyiség – a 

technológiai veszteségtől, a keletkezett borseprőtől, valamint a felhasznált tirázs és expedíciós likőrtől eltekintve – nem térhet el a 

bevont, illetve visszavont származási bizonyítványon szereplő mennyiségtől. 

(10)71 A (8) bekezdés szerint kiadott borászati termék származási bizonyítványon akkor is fel kell tüntetni az alkoholtartalom-

növelés vagy az édesítés tényét, ha azt nem azon a tételen végezték, amelyre a borszármazási bizonyítványt kérik, hanem egy vagy 

több résztételnél, amiből a végső borászati termék tétel áll. 

15. § (1)72 A borászati termék származási bizonyítványát a hegybíró a 11. számú melléklet szerinti tartalommal adja ki. A 

borászati termék származási bizonyítványon csak a HEGYIR-ben rögzített adatok szerepelhetnek. A borászati termék származási 

bizonyítvány elektronikusan is kiadható. 

(2)73 Borászati termék származási bizonyítvány elvesztését vagy megsemmisülését az azt kiállító hegybíró részére kell 

bejelenteni, aki ennek tényéről jegyzőkönyvet vesz fel. A bejelentés alapján a hegybíró a HEGYIR-ben rögzített adatok alapján új 

sorszámú borászati termék származási bizonyítványt állít ki. Az új borászati termék származási bizonyítvány megjegyzés rovatában 
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kötelező feltüntetni a régi származási bizonyítvány számát és az új bizonyítvány kiállításának az okát. Az új borászati termék 

származási bizonyítvány kiadásáról a hegybíró jegyzőkönyvet vesz fel. Az elveszett vagy megsemmisült származási 

bizonyítványokat a hegybíró azonosító szám alapján érvényteleníti, és az érvénytelenítésről a NÉBIH-et minden hónap 10-éig 

értesíti. 

(3)74 A borászati termék származási bizonyítvány hiteles másolatát az eredeti származási bizonyítvány kérelmezője kérheti. 

16. §75 

17. § (1)76 A származási bizonyítvány kiadását a HEGYIR-ben kell nyilvántartani. 

(2) A nyilvántartásnak 

a) a származási bizonyítvány tulajdonosának természetes személyazonosító adatait, 

b) a származási bizonyítvány számát, 

c) a kiadás dátumát, 

d) a származási bizonyítványban szereplő szőlő- vagy bormennyiség felhasználási célját 

kell tartalmaznia. 

18. §77 A szőlő származási bizonyítvány kiadását követő év január 31-ig a borászati termék származási bizonyítvány kiadására 

fel nem használt szőlő származási bizonyítványt a hegybírónak át kell adni. A hegybíró a borászati termék származási bizonyítvány 

kiadására fel nem használt szőlő származási bizonyítványokról nyilvántartást vezet, amit április 30-ig a NÉBIH részére 

elektronikusan megküld. A szőlő származási bizonyítványra rá kell vezetni a szőlő tényleges felhasználását vagy a felhasználás 

elmaradásának okát. 

19. § (1) Szőlő borászati célú felhasználása esetén a szőlő származási bizonyítványt vissza kell vonni. 

(2)78 Borászati célú felhasználásnak minősül és borászati termék származási bizonyítványt kell kiállítani must, sűrített szőlőmust, 

finomított szőlőmustsűrítmény előállítása esetén függetlenül attól, hogy a keletkezett termék végfelhasználása milyen irányú lesz. 

A cefre és a zúzott szőlő előállítása esetén szőlő származási bizonyítványt kell kiállítani. 

20. §79 (1)80 Az Európai Unió más tagállamából származó, Magyarország területére kiszerelés vagy további feldolgozás céljából 

behozott borászati termék borászati termék származási bizonyítványát a borászati termék tétel adatairól a Nemzeti Élelmiszerlánc-

biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) által kiadott igazolás (a továbbiakban: igazolás), valamint a szállítási okmányok 

csatolásával kell kérelmezni a borászati termék tárolási helye szerint illetékes hegybírónál. A borászati üzemnek a betárolást 1 

munkanapon belül kell bejelentenie a borászati termék tárolási helye szerint illetékes hegybíró részére. 

(2) Az igazolást a kísérőokmány kinyomtatott eredeti példánya és szükség szerint az oltalom alatt álló eredetmegjelölést vagy 

földrajzi jelzést tanúsító okmány hivatalos fordítása csatolásával kell kérelmezni. A NÉBIH az igazolást a 10. számú melléklet „B” 

része szerinti adattartalommal adja ki. 

(3)81 Az Európai Unió más tagállamából származó szőlőből Magyarország területén készített borászati termék szőlő származási 

bizonyítványát az előállítást végző borászati üzem helye szerint illetékes hegybíró állítja ki. A szőlő származási bizonyítvány iránti 

kérelemhez csatolni kell a szállítási okmányokat. A szőlő származási bizonyítványon fel kell tüntetni a szőlő származási helyét 

(tagállam neve) és természetes alkoholtartalmát, valamint a vevő nevét és címét. A vevőnek a betárolást 1 munkanapon belül kell 

bejelenteni a szőlő feldolgozási helye szerint illetékes hegybíró részére. 

(4)82 További feldolgozás, illetve kiszerelés céljából Magyarország területére behozott bor készletváltozásáról a borászati üzem a 

kitárolás megkezdése előtt 48 órával beérkezőleg adatot szolgáltat a NÉBIH, továbbá a borászati üzem helye szerint illetékes 

hegybíró részére. Az adatszolgáltatás során a borászati üzem nevét, NÉBIH engedélyszámát, adószámát vagy adóazonosító jelét, a 

kitárolt borászati termék származási országának nevét, a bor mennyiségét és termékkategóriáját kell megadni. Az adatszolgáltatást 

faxon, személyesen, írásban minősített elektronikus aláírás nélküli vagy minősített elektronikus aláírással ellátott e-mailben kell 

teljesíteni. 

21. § (1) A szőlő származási bizonyítványt a hegybírónak, a szőlőt feldolgozó borászati üzemnek és a szőlőtermelőnek a kiállítást 

követő 5. borpiaci év végéig meg kell őriznie. 

(2)83 A borászati termék származási bizonyítványt a hegybírónak, a szőlőt feldolgozó borászati üzemnek a forgalomba hozatali 

engedély jogerőre emelkedését követő 5. borpiaci év végéig meg kell őriznie. 

21/A. §84 A Jöt. 3. § (3) bekezdés 16. pontja szerinti kisüzemi bortermelő esetében e rendelet 8/A. számú mellékletében, a 10. 

számú mellékletében, valamint a 11. számú mellékletében szereplő, a „borászati termék tárolási helye (adóraktár száma)” mező 

vonatkozásában a kisüzemi bortermelő borászati üzemengedélyének számát kell feltüntetni. 

IV. Fejezet 

SZŐLŐÜLTETVÉNYEK ORSZÁGOS TÉRINFORMATIKAI NYILVÁNTARTÁSA (VINGIS) 

22. § (1)85 A VINGIS rendszer aktualizálása érdekében az adatfogadást, -ellenőrzést, -konszolidálást, -feldolgozást és az 

adatbázisokba való feltöltést a változást követő 30 napon belül minden egyes frissítendő adatréteg esetén a földmérési és 

térinformatikai államigazgatási szerv külön elvégzi, valamint frissíti a digitális térképi adatbázisokat. 

(2) A rendszer részét képező különböző méretarányú térképeket az Egységes Országos Vetületi (a továbbiakban: EOV) 

rendszerben kell ábrázolni. 

23. § (1) A VINGIS adatbázis tartalmazza: 

a) a kataszteri fedvényt, 

b) az ortofotót, 

c) a szőlőültetvény fedvényt, 

d) a földrajzi név termőhelye fedvényt, 
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e) a támogatás fedvényt, 

f) a topográfiai fedvényt, 

g) a megyehatár fedvényt, 

h) a hegyközségi határ fedvényt, 

i) a dűlő fedvényt, 

j) a termőhelyi kataszteri fedvényt, 

k) a talajtani fedvényt, 

l) a blokkhatár fedvényt. 

(2) A VINGIS a minőségi termelés javítása és az eredetvédelem céljából kiegészíthető a következő szakmai adatbázisokkal is: 

a) magasság-intervallum fedvény, 

b) lejtőkategória fedvény, 

c) kitettség fedvény, 

d) domborzati fedvény. 

(3) A VINGIS adatbázist az integrált szőlészeti és borászati nyilvántartó rendszerben nyilvántartott adatok alapján folyamatosan 

naprakészen kell tartani. 

24. §86 A borszőlőültetvények lehatárolása az ültetvénykataszterben meglévő adatok alapján történik a kataszteri fedvény 

segítségével. A földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv az ültetvényhatárt a helyrajzi számokhoz tartozó földrészlet-

határoktól eltérően rögzíti az ortofotó, a távérzékelés útján végzett ellenőrzés adatai vagy a helyszíni szemle alapján. 

25. § (1)87 A HNT a gazdasági aktából a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv számára minden év szeptember 5-ig 

a VINGIS-ben való rögzítés céljából a szőlőültetvényekre vonatkozó, az adott év július 31-i állapotnak megfelelő adatokat 

továbbítja, a 2. számú melléklet A, B, C része szerinti adattartalommal. Ez alapján a földmérési és térinformatikai államigazgatási 

szerv létrehozza az ültetvények határait jelölő fedvényt, melynek pontosítását a 24. § szerint végzi el. 

(2)88 A termőhelyi kataszteri fedvényt a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv az SZBKI által frissített analóg 

térképek digitalizálásával, valamint a termőhelyi kataszterbe sorolásról, kiegészítéséről vagy módosításáról szóló határozatok 

feldolgozásával, az adattartalmi és geometriai hibákat javítva hozza létre, majd EOV rendszerben ábrázolja a VINGIS-ben. 

(3)89 A földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv az integrált szőlészeti és borászati nyilvántartó rendszer számára az 

ültetvénykataszter- és a szőlő származási bizonyítványok adatainak térinformatikai ellenőrzését elvégzi. Adateltérés esetén a 

földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv a hegybírót értesíti. 

(4)90 A termőhelyi kataszteri fedvény adatait az SZBKI a HNT részére a HEGYIR-ben történő rögzítésre alkalmas formában 

átadja és a változásokról folyamatosan értesíti a HNT-t. 

26. § (1)91 A földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv biztosítja a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) és 

a NÉBIH részére a helyszíni ellenőrzések elvégzéséhez szükséges VINGIS térképeket. 

(2)92 

(3)93 A szőlő termőhelyi kataszter változtatásairól hozott határozatait a NÉBIH megküldi a földmérési és térinformatikai 

államigazgatási szervnek. A földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv a változásokat a VINGIS rendszerben átvezeti. 

27. §94 A földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv a VINGIS rendszer adatbázisához való hozzáférést a 

Földművelésügyi Minisztérium, a Kincstár, a NÉBIH, az SZBKI, az ingatlanügyi hatóság, a HNT, a hegyközségi tanácsok és a 

hegybírók részére feladatainak ellátása érdekében biztosítja. 

27/A. §95 

MÁSODIK RÉSZ 

BORÁSZATI TERMÉKEK ELŐÁLLÍTÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

A borászati termékek előállítása kezdetének és végének szabályozása96 

27/B. §97 A borászati termékek előállítása a szőlő feldolgozásának megkezdésével kezdődik, és azzal a kiszerelést megelőző 

művelettel zárul, amelyet követően a termék analitikai és érzékszervi jellemzői már nem változnak meg. 

Oltalom alatt álló eredetmegjelölést viselő borászati termékek előállítása 

28. §98 (1) OEM-borászati termékek előállításakor az alábbi korlátozásokat kell figyelembe venni: 

a) a 606/2009/EK bizottsági rendelet I.A. mellékletének táblázatában meghatározott borászati eljárások közül nem engedélyezett: 

a 14., 32. és 40. sorban meghatározott eljárások alkalmazása, 

b) a pezsgők, minőségi pezsgők, illatos minőségi pezsgők, szén-dioxid hozzáadásával készült habzóborok, gyöngyözőborok és 

szén-dioxid hozzáadásával készült gyöngyözőborok kivételével tilos a fehér- és vörösborok házasítása. 

(2) A Magyarországon előállított OEM-borászati termékek édesítése lehetséges, amennyiben a termékleírás ettől eltérően nem 

rendelkezik. 

Oltalom alatt álló földrajzi jelzést viselő borászati termékek előállítása 

29. §99 OFJ-borászati termékenként előállításakor az alábbi korlátozásokat kell figyelembe venni: 

a) a 606/2009/EK bizottsági rendelet I.A. mellékletének táblázatában meghatározott borászati eljárások közül nem engedélyezett 

a 14. és 32. sorban meghatározott eljárások alkalmazása. 
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b) a pezsgők, minőségi pezsgők és illatos minőségi pezsgők kivételével tilos a fehér- és vörösborok házasítása. 

Egyes borászati eljárások végrehajtásának különös feltételei100 

29/A. §101 (1) A 606/2009/EK bizottsági rendelet I.A mellékletének 26. és 29. pontjában meghatározott eljárások csak az alábbi 

esetekben folytathatóak le: 

a)102 az eljárást végző személy rendelkezik a 12. számú mellékletben felsorolt végzettségek valamelyikével, vagy 

b) az eljárást a borászati hatóság képviselőjének jelenlétében végzik el. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott művelet elvégzését, továbbá a keletkezett derítési alj elszállítását 5 nappal azt megelőzően 

be kell jelenteni a NÉBIH részére. 

Általános érzékszervi jellemzők 

30. §103 A Magyarországon termelt, vagy az Európai Unió területén először Magyarországon forgalomba hozott boroknak, 

likőrboroknak, pezsgőknek, minőségi pezsgőknek, illatos minőségi pezsgőknek, szén-dioxid hozzáadásával készült habzóboroknak, 

gyöngyözőboroknak, szén-dioxid hozzáadásával készült gyöngyözőboroknak az alábbi érzékszervi jellemzőkkel kell rendelkezniük: 

a) szín: a címkén jelzett színnek (fehér, rozé, vörös) és jellegének megfelelő, 

b) tisztaság: legalább tiszta, a palackos érlelésből fakadó esetleges üledékektől eltekintve üledékmentes, 

c) illat: egészséges, az elnevezésnek és jelölésnek megfelelő, 

d) íz, zamat: egészséges, az elnevezésnek és jelölésnek megfelelő, 

e) pezsgő, minőségi pezsgő, illatos minőségi pezsgő, szén-dioxid hozzáadásával készült habzóbor, gyöngyözőbor, szén-dioxid 

hozzáadásával készült gyöngyözőbor esetén gyöngyözés: finom, tartós. 

HARMADIK RÉSZ 

A BORÁSZATI TERMÉKEK FORGALOMBA HOZATALÁRA ÉS ELLENŐRZÉSÉRE VONATKOZÓ 

SZABÁLYOK 

I. Fejezet 

A BORÁSZATI TERMÉKEK FORGALOMBA HOZATALÁNAK RÉSZLETES SZABÁLYAI104 

A forgalomba hozatalhoz szükséges minták 

31. §105 (1)106 A borászati termékek forgalomba hozatali eljárásához szükséges mintákat a forgalomba hozó biztosítja és 

gondoskodik azok lezárásáról. 

(2)107 A földrajzi jelzés nélküli borok, valamint ha a termékleírás, a helyi borbíráló bizottság (a továbbiakban: HBB) működési 

szabályzata vagy a borvidéki rendtartás úgy rendelkezik, az adott OEM- vagy OFJ-borászati termék esetén a borászati termékek 

forgalomba hozatalához szükséges minták: 

a) csak a hegybíró jelenlétében vehetők, úgy, hogy azokat a hegybíró zárja le, vagy 

b) forgalomba hozó általi lezárását a hegybíró ellenjegyzi. 

(3)108 A mintavételről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyben legalább az alábbi adatokat kell rögzíteni: 

a) az előállító neve, 

b) a mintavétel helye és időpontja, 

c) a mintavevő aláírása, 

d)109 a borászati termék származási bizonyítvány száma. 

(4)110 A forgalomba hozatali kérelem igényléséhez vett minták közül: 

a)111 a HBB működési szabályzatában, vagy a NÉBIH által meghatározott számú minta az érzékszervi minősítés alapjául, 

b) 2 palack minta az analitikai vizsgálatok elvégzésére szolgál. 

(5)112 A (4) bekezdésben meghatározott mintákhoz minden esetben mellékelni kell a (2) bekezdésben meghatározott 

jegyzőkönyvet, melyet helyettesíthet a NÉBIH által rendszeresített, a forgalomba hozatali engedély iránti kérelmet tartalmazó 

nyomtatvány. 

(6) A minták egyenként legalább 0,5 liter borászati terméket tartalmaznak. 

(7) A mintát úgy kell lezárni (pecséttel, viaszpecséttel, zsugorfóliával vagy kengyelszerűen elhelyezett ragasztószalaggal), hogy 

a mintához a zárás megsértése nélkül ne lehessen hozzáférni. A lezáráson vagy a mintán fel kell tüntetni a (2) bekezdésben 

meghatározott mintavételi jegyzőkönyv sorszámát. 

(8) A forgalomba hozó ellenmintára tarthat igényt. Ebben az esetben a forgalomba hozónak a (4) bekezdésben meghatározott 

számú mintánál annyival több mintát kell átadnia a minősítést végző részére, ahány ellenmintára igényt tart. A minősítést végző az 

átadott minták közül kiválasztja az ellenmintát, hitelesíti annak lezárását, és a forgalomba hozó részére átadja. 

A helyi borbíráló bizottságok 

32. § (1)113 Az OEM- és OFJ-borászati termékek érzékszervi bírálatát HBB-k vagy azok hiányában a NÉBIH végzi. Az 

érzékszervi vizsgálat arra terjed ki, hogy a forgalomba hozni kívánt OEM- vagy OFJ-borászati termék érzékszervi tulajdonságai 

megfelelnek-e a termékleírásban foglaltaknak. 
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(2)114 HBB-t csak termékleírást benyújtó természetes vagy jogi személy, hegyközségi tanács, több hegyközségi tanács társulása 

vagy a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa hozhat létre. Egy HBB több OEM- vagy OFJ-borászati termék érzékszervi bírálatát is 

elvégezheti. 

(3)115 A HBB-okról a Pest Megyei Kormányhivatal nyilvántartást vezet. A nyilvántartásba történő felvételt a HBB létrehozója 

kérelmezi. 

A helyi borbíráló bizottságok létrehozásának és működtetésének személyi és tárgyi feltételei 

33. § (1)116 A HBB-k tagjainak létszámát és összetételét annak létrehozója határozza meg. A HBB titkársági feladatait létrehozója 

látja el. A HBB titkára gondoskodik a HBB működésének megszervezéséről, valamint a (6) bekezdésben foglalt tárgyi feltételek 

biztosításáról. 

(2)117 A HBB ülése legalább 5 tag jelenléte esetén határozatképes. 

(3)118 A HBB pozitív döntéséhez a jelenlévő tagok 50%-ot meghaladó arányának pozitív döntése szükséges. A HBB titkosan dönt. 

(4)119 HBB tagja csak olyan személy lehet, aki igazolja, hogy a 12. számú mellékletben felsorolt végzettségek valamelyikével 

rendelkezik. 

(5)120 A HBB ülésére a HBB titkára meghívja a NÉBIH képviselőjét, és az Országos Borszakértő Bizottság (a továbbiakban: 

OBB) egy tagját. 

(6) A HBB ülésének tárgyi feltételei: 

a) a minták titkos kezelésének biztosítása, 

b) a minta bírálatra való alkalmasságának biztosítása, 

c) a bírálóknak egymás láthatóságát kizárva kell helyet foglalniuk, 

d) a bírálat fehér színű asztallapon vagy fehér színű terítő felett, természetes, vagy semleges színű fénnyel jól megvilágított 

helyiségben folyik, 

e) a bírálók rendelkezésére áll: 

ea) fejenként legalább három, egyenként legalább 2 deciliter űrtartalmú talpas kóstolópohár, 

eb) semleges illatú és ízű ivóvíz, 

ec) semleges illatú és ízű pékáru, 

ed) fejenként legalább egy kiöntőedény, 

f) a jegyzőkönyv szabályos elkészítése. 

(7)121 Az (1)–(6) bekezdésben foglaltak teljesülését a borászati hatóság a HBB nyilvántartásba vétele előtt szemlén vizsgálja, a 

nyilvántartásba vételt követően pedig ellenőrzi. 

A helyi borbíráló bizottságok eljárásának menete 

34. § (1)122 A borászati termék forgalomba hozója a HBB titkáránál, a HBB titkára által kiadott formanyomtatványon kérelmezi 

a tétel érzékszervi vizsgálatát. A kérelemhez mellékelni kell a borászati termék származási bizonyítványát. 

(2)123 A forgalomba hozni kívánt borászati termék bírálatáról a HBB titkára a 13. számú melléklet szerinti adattartalommal 

rendelkező határozatot készít, melyet a bírálatot kérő számára a HBB működési szabályzatában meghatározott időn belül, de 

legkésőbb a minta benyújtását követő 10 napon belül két eredeti példányban kiad, valamint a termékleírás benyújtója részére egy 

eredeti példányban megküld. 

(3) A HBB titkára az érzékszervi bírálat eredményét a származási bizonyítványra záradékként rájegyzi. 

(4) A HBB érzékszervi bírálatán „nem felelt meg” minősítést kapott tétel forgalomba hozója kérelmezheti, hogy a borászati termék 

érzékszervi vizsgálatát a 36. §-ban meghatározott bizottság végezze el. 

(5)124 A NÉBIH a hozzá a (2) bekezdés alapján megküldött határozatok alapján kiválasztja azokat a tételeket, melyeket a 36. §-

ban meghatározott bizottság elé terjeszt érzékszervi vizsgálatra. E vizsgálat kizárólag a tétel forgalomba hozhatóságára terjed ki. 

(6)125 Ugyanazon tétel bírálatát legfeljebb két alkalommal lehet kérelmezni a HBB-nél. 

(7)126 A HBB által elutasított tételek tekintetében a borászati termék származási bizonyítványt be kell vonni, és új bor származási 

bizonyítványt kell kiadni. 

Földrajzi jelzés nélküli borászati termékek érzékszervi vizsgálata 

35. §127 (1)128 A földrajzi jelzés nélküli borok érzékszervi vizsgálatát az OBB végzi, amely kizárólag a borászati termék 

forgalomba hozhatóságának eldöntésére irányul. 

(2)129 Az FN-borászati termékek esetében a forgalomba hozatali engedélyezési eljárás során a NÉBIH a 31. § (4) 

bekezdés a) és b) pontjában meghatározott mintákat használja fel. 

Az Országos Borszakértő Bizottság 

36. § (1)130 Az OBB 20 tagból áll. Tagjait, elnökét és elnökhelyettesét a miniszter a szőlőtermesztés és a borászat elméleti és 

gyakorlati szakemberei közül három évre kéri fel. Az OBB titkársági feladatait a NÉBIH látja el. 

(2)131 Az OBB személyi és működési szabályai megegyeznek a 33. § (2)–(6) bekezdésében foglaltakkal, azzal, hogy az OBB 

tagjainak a 12. számú mellékletben felsorolt végzettségek valamelyikével kell rendelkezniük. Az OBB egyéb területre kiterjedő 

szabályokat is kialakíthat működésére, amelyeket a miniszter hagy jóvá. 

(3) Az OBB tagjait tevékenységükért díjazás illeti meg. 
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(4)132 Az OBB működési feltételeit a NÉBIH biztosítja. 

(5)133 Az OBB elnöke az OBB által végzett érzékszervi bírálatról a minta benyújtását követő 30 napon belül a 14. számú melléklet 

szerinti adattartalmú jegyzőkönyvet ad ki két eredeti példányban, valamint az érzékszervi bírálat eredményét a származási 

bizonyítványra záradékként rájegyzi. 

(6)134 Az OBB felkérésre részt vesz országos bor promóciós programok végrehajtásában. 

Az analitikai vizsgálatok rendje 

37. §135 Az analitikai vizsgálatoknak a 607/2009/EK bizottsági rendelet 26. cikk a) pont (i) alpontjában, valamint a 

termékleírásokban meghatározottakon túl az alábbiakra ki kell terjedniük: 

a) sűrűség, 

b) összes extrakttartalom, 

c) cukormentes extrakttartalom, 

d) szabad kénessavtartalom, 

e)136 malvidin-diglükozid tartalom a kékszőlőből készült borászati termékek esetén, 

f) hamutartalom és 

g) pH érték. 

A forgalomba hozatali engedély igénylése 

38. §137 (1) A forgalomba hozatali engedélyt a NÉBIH honlapján szerkeszthető formában közzétett kérelem benyújtásával kell 

kérelmezni. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kérelem mellé a forgalomba hozónak csatolnia kell: 

a)138 a borászati termék származási bizonyítványát, 

b) a 31. § (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott mintákat vagy a 37. §-ban előírt analitikai vizsgálatokról szóló 

jegyzőkönyvet, és 

c) OEM- vagy OFJ-borászati termék esetén a HBB titkára által kiadott, a borászati termék érzékszervi vizsgálaton való részvételét 

tanúsító határozat eredeti példányát. Amennyiben ez a „nem felelt meg” minősítést tartalmazza, úgy az OBB elnöke által kiadott 

jegyzőkönyvet is csatolni kell 

(3)139 A NÉBIH a forgalomba hozatali engedély iránti kérelemhez kapcsolódó minták leadásakor közli a forgalomba hozóval a 

forgalomba hozatali engedély négy karakterből álló azonosítóját. 

A forgalomba hozatali engedély kiadása 

39. § (1)140 A forgalomba hozatali engedély kiadását megelőzően a NÉBIH az alábbiakat vizsgálja: 

a)141 a 38. § (2) bekezdés a)–c) pontjaiban foglaltak tartalma és megfelelősége, 

b)142 a borászati termék forgalomba hozatali engedély iránti kérelmen szereplő mennyisége és megjelölése egyezik-e a borászati 

termék származási bizonyítványában foglaltakkal. 

(2)143 A NÉBIH az (1) bekezdésben felsoroltak megléte, valamint a más jogszabályokban foglalt feltételek teljesülése esetén 

kiadja a forgalomba hozatali engedélyt, amelyen feltünteti a forgalomba hozatali engedély azonosítóját, továbbá a 38. § (2) 

bekezdése a) pontja szerint benyújtott származási bizonyítványon megadott, a forgalomba hozandó borászati terméken jelölhető: 

a) oltalom alatt álló eredetmegjelölést vagy földrajzi jelzést, 

b) az 55. §-ban meghatározott hagyományos kifejezést kifejezéseket, 

c) a 607/2009/EK bizottsági rendelet 66. cikkében meghatározott bizonyos előállítási eljárásokra utaló kifejezést, kifejezéseket, 

d) az 56. §-ban meghatározott egyéb korlátozottan használható kifejezést, kifejezéseket, 

e) borszőlőfajta vagy borszőlőfajták nevét, 

f) évjáratot vagy 

g) a termékleírásban szabályozott kifejezést, kifejezéseket. 

(3)144 A forgalomba hozatali engedélyt annak a nevére kell kiállítani, aki a borászati termék származási bizonyítványán szerepel. 

(4)145 A NÉBIH a forgalomba hozatali engedély adatait a gazdasági akta részeként tartja nyilván. 

(5)146 A forgalomba hozatali engedélyt borászati termék tételenként kell kiadni. 

(6)147 A NÉBIH negyedéves bontásban, a tárgyidőszakot követő hónap 10. napjáig tételes adatszolgáltatást végez a HNT részére 

a kérelmezett és kiadott forgalomba hozatali engedélyekről, és az érintett tételekhez tartozó származási bizonyítvány számokról, 

valamint forgalomba hozatali engedély azonosítókról. 

(7)148 

(8)149 

Forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező borászati termék tétel további feldolgozása150 

39/A. §151 (1)152 Egy forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező borászati termék tétel további feldolgozás céljából történő több 

borászati termék tételre bontása esetén a további feldolgozás megkezdése előtt 3 munkanappal a borászati üzem köteles a 

forgalomba hozatali engedélyről szóló határozat módosítását kérni a NÉBIH-től a borászati termék tétel alábbi adatainak közlésével: 

a) forgalomba hozatali engedély száma, 

b) a változatlan formában forgalmazni kívánt mennyiség, 
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c)153 a borászati termék tétel tárolásának pontos helye. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelem alapján a NÉBIH az eredeti forgalomba hozatali engedélyben szereplő mennyiséget a 

bejelentett mennyiségre csökkenti, és az erről szóló határozatot 15 napon belül közli a forgalomba hozóval, valamint a hegybíróval. 

(3)154 A további feldolgozásra szánt borászati termék tételről a NÉBIH legkésőbb a (2) bekezdés szerinti határozat meghozatalával 

egyidejűleg a 10. számú melléklet „B” része szerinti adattartalommal a forgalomba hozó részére igazolást ad ki. 

(4)155 A további feldolgozásra szánt borászati termék tétel borászati termék származási bizonyítványát a (3) bekezdés alapján 

kiadott igazolással kell kérelmezni. 

(5) OEM-borászati termék további feldolgozás céljából történő értékesítése esetén az eladónak az értékesítés tényét a tranzakciót 

követő 48 órán belül be kell jelentenie az eladó borászati üzeme szerint illetékes hegybíró részére. 

II. Fejezet 

ELLENŐRZÉSEK 

40. § (1) Az integrált szőlészeti és borászati nyilvántartó rendszer az alábbiakat tartalmazza: 

a)156 a hegybíró által nyilvántartott 2. számú melléklet „C” és „D” része, valamint a 4., 5., 6. számú mellékletek szerinti adatok, 

a kiadott származási bizonyítványok adatait elektronikus dokumentumként, a gazdasági akta számát, 

b)157 a telepítési jogokról vezetett nyilvántartás adatait, 

c)158 a Kincstár által a 436/2009/EK rendeletének 3. cikk (1) bekezdés a) pontjának (v) és (vi) alpontjaiban meghatározott 

adatokat, 

d)159 a NÉBIH által kiadott forgalomba hozatali engedélyeket és a 20. § (1) bekezdése szerint kiadott igazolásokat, valamint 

e)160 a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv által a VINGIS-ből biztosított országos térinformatikai alapú adatokat. 

(2) Az (1) bekezdés a)–d) pontjaiban meghatározott adatokat a gazdasági akta részeként kell nyilvántartani. 

41. § (1)161 Az integrált szőlészeti és borászati nyilvántartó rendszert a NÉBIH hozza létre és üzemelteti, 

(2) Az integrált szőlészeti és borászati nyilvántartó rendszer működtetéséhez 

a)162 a hegybíró a 2. melléklet C és D részei, a 4., 5., 6. számú mellékletek szerint nyilvántartott, valamint a származási 

bizonyítványokhoz való hozzáférés biztosításával az I. rész III. fejezet szerinti; 

b)163 a Kincstár a 436/2009/EK rendeletének 3. cikk (1) bekezdés a) pontjának (v) és (vi) alpontjaiban meghatározott, 

c)164 a NÉBIH a forgalomba hozatali engedélyekről; 

d)165 a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv a 23. §-ban meghatározott fedvények alapján; 

e) a HNT a teleptési jogokról vezetett nyilvántartás szerinti 

ellenőrzött adatokat szolgáltat. 

(3)166 Az integrált szőlészeti és borászati nyilvántartó rendszerben az adatokat elektronikus módon, keletkezésüktől számított 10 

napon belül kell átadni. Az adatok keletkezésének az adatszolgáltató adatközlésének, a határozat jogerőre emelkedésének vagy a 

támogatás kifizetésének napját kell érteni. 

(4) A 40. §-ban említett szervezetek, valamint a HNT és a miniszter részére kizárólag jogszabályban rögzített feladatuk 

elvégzéséhez szükséges mértékben biztosítható jogosultság bármilyen adat lekérdezésére. Az adatforgalommal kapcsolatos minden 

tevékenységet visszakereshető módon rögzíteni kell. 

(5) Az integrált szőlészeti és borászati nyilvántartó rendszerből statisztikai célból egyedileg nem azonosítható, összesített adatok 

szolgáltathatók. 

(6) Az integrált szőlészeti és borászati nyilvántartó rendszer kialakítása során biztosítani kell, hogy az adatok lekérdezéséhez 

jogosultsággal nem rendelkezők a tárolt adatokhoz ne férjenek hozzá, ne tudják módosítani, megsemmisíteni vagy 

felhasználhatatlanná tenni. 

(7)167 A Kincstár az integrált szőlészeti és borászati nyilvántartó rendszer adatait támogatáshoz kapcsolódó eljárásban, az 

ellenőrzések során, a támogatásra való jogosultság megállapítása céljából felhasználhatja. 

41/A. §168 A HNT a HEGYIR-hez 2016. december 31-ig online hozzáférést biztosít a NÉBIH részére a Btv. 44. § (1) 

bekezdés j) pontjában előírt, a borászati termék származási bizonyítványok valóságtartalmának ellenőrzéséhez szükséges 

adatokhoz. 

III. Fejezet 

AZ ELLENŐRZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ MINTAVÉTEL SZABÁLYAI 

A minta mennyiségére vonatkozó szabályok 

42. § (1) Az ellenőrzött termékből az ellenőrzés céljával összhangban, véletlenszerűen, a mennyiségtől függetlenül úgy kell mintát 

venni, hogy az a vizsgálat elvégzéséhez elegendő legyen. Ha a termékből a mintavételhez szükséges mennyiség nem áll 

rendelkezésre, kisebb mennyiség is lehet mintavételi alap. A mintába – a csomagolás és jelölés vizsgálatának alávetett minta 

kivételével – csak ép, sérülésmentes csomagolási egységek kerülhetnek. 

(2) Az ellenőrzött termékhalmazt úgy kell megválasztani, hogy azonos termelői helyen gyártott termékből álljon. A tárolás és a 

szállítás során a tartályban lévő termék minden egysége termékhalmaznak minősül. 

A mintavétel módjának részletes szabályai 
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43. § (1) A mintavétel során meg kell állapítani a tétel mennyiségét és a tárolás körülményeit, majd ezt követően meg kell 

határozni a mintavétel módját, az elemi minták, illetve a minták számát és mennyiségét. 

(2) A mintavételhez csak tiszta eszközt lehet használni, és azt a mintavétel előtt a mintázandó termékkel legalább kétszer át kell 

öblíteni. 

(3) Tartályban, tartálykocsiban lévő termékből húzott mintát, a szállítóhordókból pedig – azonos tétel esetén – átlagmintát kell 

venni. Vezetékből mintát venni nem szabad. 

(4)169 A mustból vett mintát, ha a mintavétel célja a cukorösszetétel meghatározása, literenként 10 g nátriumhidroxiddal vagy 2 g 

kálium-metabiszulfittal kell tartósítani. A tartósítószer teljes mennyiségét fel kell oldani. A tartósítást, valamint a tartósítószer 

megnevezését a mérgezés veszélyére való figyelmeztetéssel a minta címkéjén és az ellenőrzésről készült jegyzőkönyvben vagy 

hivatalos feljegyzésben fel kell tüntetni. 

(5) Amennyiben az (1)–(4) bekezdésekben leírt feltételek nem állnak fenn, a mintavevő azoktól eltérhet. Az eltérés okát és módját 

feljegyzésben vagy jegyzőkönyvben kell rögzíteni. 

A minta csomagolása és jelölése 

44. § (1)170 A mintát és az ellenmintát úgy kell lezárni (pecséttel, viaszpecséttel, zsugorfóliával vagy kengyelszerűen elhelyezett 

ragasztószalaggal), hogy a mintához a zárás megsértése nélkül ne lehessen hozzáférni. A mintát sorszámmal kell ellátni. A lezáráson 

el kell helyezni a mintavevő aláírását vagy pecsétjét. 

(2) A mintán fel kell tüntetni: 

a) a tulajdonos, az előállító, a forgalmazó vagy a minta beküldőjének nevét, 

b) a termék megnevezését, 

c) a mintavétel helyét, időpontját, 

d) a minta által képviselt mennyiséget, 

e) a mintavevő, az ellenőrzött vagy a minta beküldője aláírását és pecsétjét, 

f)171 a megmintázott borászati terméket tároló edény azonosítóját, 

g)172 a mintavételi jegyzőkönyv sorszámát. 

A minta kezelése és nyilvántartása 

45. § (1) A mintavétel során eljáró személy köteles arról gondoskodni, hogy a vett minta sértetlenül, változás, károsodás nélkül, 

azonosítható módon, a lehető legrövidebb idő alatt kerüljön a laboratóriumba. A minta minőségéért a vizsgálat elvégzéséig a 

laboratórium felel. 

(2) A laboratóriumba beérkezett mintákról nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartásban a minta vételének és beérkezésének 

időpontját, továbbá a minta azonosításához szükséges minden adatot fel kell tüntetni. 

Az ellenminta 

46. §173 A mintavétel során az ellenőrzéssel megbízott személy köteles az ellenőrzöttet figyelmeztetni arra, hogy tetszőleges 

számú ellenmintára tarthat igényt. Az ellenminta tárgyi feltételeit az ellenőrzött köteles biztosítani. Az ellenmintát az eljárás 

befejezéséig az ellenőrzött köteles vizsgálatra alkalmas állapotban megőrizni. Az ellenminta laboratóriumi vizsgálatra történő 

szállításáról az ellenőrzöttnek kell gondoskodnia. 

A minta vizsgálata 

47. § (1)174 A hatóság köteles az általa vett vagy hozzá beküldött mintát megvizsgálni és a vizsgálat eredményéről az ellenőrzöttet, 

a vizsgálatot kérőt, valamint a termék előállítóját értesíteni. 

(2) A vizsgálat eredményéről a laboratórium vizsgálati jegyzőkönyvet állít ki, amelyben a mért adatok mellett a meghatározáshoz 

használt vizsgálati módszert is fel kell tüntetni. 

NEGYEDIK RÉSZ 

A BORÁSZATI TERMÉKEK JELÖLÉSÉNEK SZABÁLYAI 

I. Fejezet 

A JELÖLÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 

A palackozott borászati termékek címkézése175 

48. § A 607/2009/EK bizottsági rendelet szerinti címkézési kötelezettség nem vonatkozik: 

a) olyan késztermékre, amelyet ugyanazon vállalkozás különböző telephelyei között, legfeljebb 70 km-es körzetben szállítanak, 

b)176 a nem eladásra szánt, tételenként 90 litert meg nem haladó szőlőmust- és bormennyiségre, 

c) a termelő saját fogyasztására szánt szőlőmust- és bormennyiségre. 

Címkézés csomagban vagy kis tételben való kiszerelés esetén 

49. § (1) Ha csomagolt borászati termék több csomagolási egységet tartalmaz, és azok nem külön forgalmazásra szánt fogyasztói 

csomagolási egységek, akkor a csomagoláson fel kell tüntetni 
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a) a termék azonosíthatóságát biztosító adatokat, valamint 

b) a teljes nettó mennyiséget és 

c) a különálló csomagolási egységek darabszámát. 

(2) Amennyiben az (1) bekezdésben felsorolt adatok a csomagolási egységről a csomagolás megsértése nélkül egyértelműen 

megállapíthatóak, úgy ezen adatok feltüntetése a csomagoláson nem kötelező. 

Tartályok jelölése 

50. §177 Tartályban tárolt termék esetén a tartály jelölésének olyannak kell lennie, hogy az a borászati termék nyilvántartással 

összevetve alkalmas legyen a termék azonosítására. A tartályon a következőket kell feltüntetni: 

a) a tartály jele, 

b) a borászati termék mennyisége, 

c)178 a termék borászati termék nyilvántartása szerinti megnevezése. 

Kódok 

51. §179 A magyarországi telephellyel rendelkező palackozó, illetve pezsgő és habzóbor előállító kódja „H” betűjelből és 

négyjegyű számból áll. Az azonosító kódot az üzem működési engedélye alapján a borászati hatáskörben eljáró járási hivatal adja 

ki és tartja nyilván. 

A forgalomba hozatali engedély azonosítójának feltüntetése180 

51/A. §181 (1) Az Európai Unió területén először Magyarországon forgalomba hozott borászati termékek kiszerelésén kötelező 

feltüntetni a forgalomba hozatali engedély azonosítóját. A forgalomba hozatali engedély azonosítóját a következő feliratok 

valamelyike előzi meg: 

a) „L”, 

b) „NÉBIH”, 

c) „FHE” vagy 

d) „forgalomba hozatali engedély”. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettség nem vonatkozik azon borászati termékekre, amelyek esetében a forgalomba 

hozatali engedély azonosítójához tartozó tételszámot vagy tételszámokat a forgalomba hozó a forgalomba hozatalt megelőzően 

bejelentette a NÉBIH részére. 

A származási ország feltüntetésének szabályai182 

51/B. §183 Az Európai Unió területén először Magyarországon forgalomba hozott földrajzi jelzés nélküli borok kiszerelésén a 

607/2009/EK bizottsági rendelet 55. cikkében meghatározott adatokat legalább a következő betűnagysággal kell feltüntetni: 

a) 1 liter feletti kiszerelés esetén minimum 5 mm, 

b) 201 ml–1000 ml között minimum 4 mm, 

c) 51 ml–200 ml között minimum 3 mm, 

d) 50 ml-ig minimum 2 mm. 

51/C. §184 Az Európai Unió több tagállamából származó szőlőből készült borászati termékeken az összes érintett tagállamot jelölni 

kell, a következők szerint: „... és ... országokból származó borok házasításával készült európai uniós borászati termék. 

II. Fejezet 

VÁLASZTHATÓ JELÖLÉSEK 

Az oltalom alatt álló eredetmegjelölés vagy oltalom alatt álló földrajzi jelzés szerinti területnél kisebb földrajzi egység 

nevének feltüntetése 

52. §185 (1)186 Az oltalom alatt álló eredetmegjelölés (a továbbiakban: OEM) vagy oltalom alatt álló földrajzi jelzés (a 

továbbiakban: OFJ) szerinti területnél kisebb földrajzi egység (a továbbiakban: kisebb földrajzi egység) neve az OEM- és OFJ-

borászati termék címkéjén akkor tüntethető fel, ha: 

a) az adott kisebb földrajzi egység egyértelmű körülhatárolását tartalmazza, és címkén való jelölését kifejezetten lehetővé teszi a 

termékleírás és 

b)187 a borászati termék kiszerelésén legalább egy olyan látómező található, amelyben a kisebb földrajzi egység nevével 

megjelenik az adott OEM vagy OFJ. 

(2)188 Ha a termékleírás úgy rendelkezik, a részben, vagy teljes egészben egy kisebb földrajzi egység nevéből, vagy az ország egy 

földrajzi területére vonatkozó hivatkozásból álló lajstromozott védjegyekkel, illetve 2002. május 11. előtt használat útján 

meghonosodott védjegyekkel jelölt borászati termékek esetében nem kell alkalmazni a borászati termék készítéséhez felhasznált 

szőlő származására előírt szabályokat. E borászati termékek esetében a termékleírásban kell szabályozni az érintett kisebb földrajzi 

egységek védjegyektől való megkülönböztetésének módját. 

(3) A (2) bekezdésben meghatározott esetekben az (1) bekezdés előírásai nem alkalmazandóak. 

Több fajta nevének jelölése a címkén189 
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53. §190 Amennyiben a címkén több szőlőfajta nevét tüntetik fel, úgy azokat azonos betűnagysággal, betűtípussal és betűszínnel 

kell felsorolni. 

FN borászati termékek címkéjén fel nem tüntethető fajtanevek191 

54. §192 (1)193 Az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 120. cikk (2) bekezdés b) pont (i) alpontja alapján a 

Magyarország területén termelt FN-borászati termékek címkéjén az alábbi szőlőfajták nevét tilos feltüntetni: 

a) arany sárfehér, 

b) cirfandli, 

c) furmint, 

d) juhfark, 

e) kabar, 

f) kadarka, 

g) kéknyelű, 

h) kövérszőlő, 

i) zéta. 

(2)194 Az (1) bekezdésben felsorolt fajtáknak a borkészítésre alkalmas szőlőfajták osztályba sorolásáról szóló 98/2009. (VII. 30.) 

FVM rendelet 1. számú mellékletében meghatározott szinonim nevei a 607/2009/EK rendelet 62. cikk (3) és (4) bekezdésének 

figyelembevételével feltüntethetőek az FN-borászati termékek címkéin is. 

55. §195 

Hagyományos és egyéb korlátozottan használható kifejezések196 

56. § (1)197 A 15. számú melléklet táblázatában foglalt kifejezések kizárólag az ott megjelölt feltételek teljesítése esetén 

tüntethetők fel a borászati termékek címkéjén. 

(2) Az egyes OEM-ek és OFJ-k termékleírásai az (1) bekezdésben foglaltaknál szigorúbb szabályokat is felállíthatnak, ideértve 

az adott korlátozottan használható kifejezés használatának tilalmát is. 

A palackozás helyének feltüntetése 

57. §198 A Magyarországon termelt OEM és OFJ borászati termék palackozása esetén 

a)199 a „termelői palackozás” kifejezés akkor használható, ha a palackozást az adott termelő telephelyén végzik, és a borászati 

termék 100%-ban saját szőlőjéből származik, illetve ha a palackozást végző gazdaság a szőlőt legalább hároméves szerződés 

keretében vásárolja fel, 

b)200 a „pinceszövetkezetben palackozva” vagy a „pinceszövetkezet által palackozva” kifejezés akkor használható, ha a borászati 

termék 100%-ban a tagok szőlőjéből származik és a palackozást a pinceszövetkezet maga végzi, 

c)201 a „termőhelyen palackozva” kifejezés akkor használható, ha a borászati termék 100%-ban az adott OEM, vagy OFJ szerinti 

területről származik, és a palackozás az adott OEM- vagy OFJ szerinti területen belül történik. 

ÖTÖDIK RÉSZ 

EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

Pezsgőspalackba tölthető italok202 

58. § A 607/2009/EK bizottsági rendelet 69. cikk (1) bekezdésében meghatározott palackban a pezsgőn, minőségi pezsgőn és 

illatos minőségi pezsgőn kívül az alábbi termékek hozhatók forgalomba: 

a) széndioxid hozzáadásával készült habzóbor, 

b) gyöngyözőbor, 

c) széndioxid hozzáadásával készült gyöngyözőbor, 

d) ízesített boralapú koktélok, 

e)203 1,2 %vol-nál kisebb alkoholtartalmú italok. 

Szállítás és tárolás 

59. §204 Kereskedelmi tároló helyen a borászati termékeket fedett, száraz, hűvös, napfénytől és fagytól védett helyen kell tárolni 

úgy, hogy a palackban lévő termék és a kiszerelés a tárolási körülmények miatt ne károsodjon. A kereskedelmi tároló helyiség 

hőmérséklete nem mehet 5 °C alá és 25 °C fölé. 

Cukortartalom átszámítása alkoholtartalomra205 

60. §206 Adatszolgáltatáskor a cukortartalom magyar mustfokban, valamint tömegszázalékban mért értékét a 16. számú melléklet 

táblázatai szerint kell térfogatszázalékra átszámítani. 

HATODIK RÉSZ 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
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Hatálybalépés 

61. § (1) E rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba. 

(2) A IV. rész rendelkezéseit első alkalommal a 2009/2010. borászati évben szüretelt szőlőből készült borászati termékekre kell 

alkalmazni. 

(3) A 8. § szerinti adatszolgáltatást első alkalommal 2010-ben kell alkalmazni a 2009/2010-es borászati évre vonatkozóan. 

(4)207 

(5)208 A 30. § rendelkezései az OEM-borászati termékek és az OFJ-borászati termékek esetében az 1234/2007/EK tanácsi rendelet 

118s. cikk (1) bekezdése szerint benyújtott termékleírás Btv.-ben meghatározott módon történő alkalmazhatóvá válásáig 

alkalmazandóak. 

(6)209 A 15. számú melléklet 19–22. sorainak rendelkezéseit első alkalommal a 2013/2014. borpiaci évben szüretelt szőlőből 

készült borászati termékekre kell alkalmazni. 

(7)210 Az 51/B. §, az 52. § (1) bekezdés b) pontja és az 53. § rendelkezéseit első alkalommal a 2013. január 1-jét követően 

forgalomba hozott borászati termékekre kell alkalmazni. Azokat a 2012. december 31. előtt forgalomba hozott vagy címkézett 

borászati termékeket, amelyek jelölése megfelel a 2012. október 31-én hatályos rendelkezéseknek, a készletek kimerüléséig 

forgalomba lehet hozni. 

Hatályukat vesztő rendelkezések 

62. § E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti: 

a) a szőlő és bor származási bizonyítványok kiadásának rendjéről szóló 94/2004. (VI. 3.) FVM rendelet, 

b) a szőlészeti és borászati adatszolgáltatás rendjéről és a nem hegyközségi településeken a közigazgatási feladatokat ellátó 

hegyközségek meghatározásáról szóló 96/2004. (VI. 3.) FVM rendelet, 

c) a borok eredetvédelmi szabályairól szóló 97/2004. (VI. 3.) FVM rendelet, 

d) a borászati termékek jelöléséről szóló 98/2004. (VI. 3.) FVM rendelet, 

e) a borok előállításáról szóló 99/2004. (VI. 3.) FVM rendelet 1–26., valamint 33–52. §-a, az 1. számú melléklet 1–6., valamint 

12–14. pontjai, 2., 3., 5. számú melléklete, valamint a 4. számú melléklet I., II. és IV. pontjai, 

f) a szőlőültetvények országos térinformatikai nyilvántartásáról (VINGIS) szóló 102/2004. (VI. 3.) FVM rendelet, 

g) a védett eredetű borok minősítéséhez kapcsolódó borvizsgáló bizottságok akkreditálási és működési szabályairól szóló 

103/2004. (VI. 3.) FVM rendelet, 

h) az Országos Borszakértő Bizottságról szóló 58/2005. (VI. 28.) FVM rendelet. 

63. §211 

64. §212 

65. §213 

66. §214 

67. §215 

68. §216 

Az Európai Unió jogának való megfelelés 

69. § E rendelet az alábbi közösségi rendelkezések végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg: 

a)217 a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK, a 234/79/EGK, az 1037/2001/EK és 

az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és 

tanácsi rendelet, 

b) a 479/2008/EK tanácsi rendeletnek a szőlőkataszter, a kötelező bejelentések, a piaci felügyelethez szükséges 

információgyűjtés, a borászati termékek fuvarozásához szükséges kísérőokmányok, valamint a borágazatban vezetendő 

nyilvántartás tekintetében történő alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 436/2009/EK (2009. május 

26.) bizottsági rendelet, 

c)218 a 479/2008/EK tanácsi rendeletnek a bizonyos borászati termékekre vonatkozó oltalom alatt álló eredet-megjelölések és 

földrajzi jelzések, hagyományos kifejezések, valamint e termékek címkézése és kiszerelése tekintetében történő végrehajtására 

vonatkozó egyes részletes szabályok megállapításáról szóló 607/2009/EK (2009. július 14.) bizottsági rendelet, 

d) a 479/2008/EK tanácsi rendeletnek a szőlőből készült termékek kategóriái, a borászati eljárások és az azokhoz kapcsolódó 

korlátozások tekintetében történő végrehajtására vonatkozó egyes szabályok megállapításáról szóló 606/2009/EK (2009. július 14.) 

bizottsági rendelet. 

1. számú melléklet a 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelethez219 

1.220 Csongrádi borvidék: a Csongrád OEM termékleírásában a körülhatárolt termőterület fejezetben felsorolt települések 

összessége. 

2.221 Hajós-Bajai borvidék: a Hajós-Baja OEM termékleírásában a körülhatárolt termőterület fejezetben felsorolt települések 

összessége. 

3.222 Kunsági borvidék: a Kunság OEM termékleírásában a körülhatárolt termőterület fejezetben felsorolt települések összessége. 

4.223 Neszmélyi borvidék: a Neszmély OEM termékleírásában a körülhatárolt termőterület fejezetben felsorolt települések 

összessége. 
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5.224 Badacsonyi borvidék: a Badacsony OEM termékleírásában a körülhatárolt termőterület fejezetben felsorolt települések 

összessége. 

6.225 Balatonfüred-Csopaki borvidék: a Balatonfüred-Csopak OEM termékleírásában a körülhatárolt termőterület fejezetben 

felsorolt települések összessége. 

7.226 Balaton-felvidéki borvidék: a Balaton-felvidék OEM termékleírásában a körülhatárolt termőterület fejezetben felsorolt 

települések összessége. 

8.227 Etyek-Budai borvidék: az Etyek-Buda OEM termékleírásában a körülhatárolt termőterület fejezetben felsorolt települések 

összessége. 

9.228 Móri borvidék: a Mór OEM termékleírásában a körülhatárolt termőterület fejezetben felsorolt települések összessége. 

10.229 Pannonhalmi borvidék: a Pannonhalma OEM termékleírásában a körülhatárolt termőterület fejezetben felsorolt települések 

összessége. 

11.230 Nagy-Somlói borvidék: a Nagy-Somló OEM termékleírásában a körülhatárolt termőterület fejezetben felsorolt települések 

összessége. 

12.231 Soproni borvidék: a Sopron OEM termékleírásában a körülhatárolt termőterület fejezetben felsorolt települések összessége. 

13.232 Balatonboglári borvidék: a Balatonboglár OEM termékleírásában a körülhatárolt termőterület fejezetben felsorolt 

települések összessége. 

14.233 Pécsi borvidék: a Pécs OEM termékleírásában a körülhatárolt termőterület fejezetben felsorolt települések összessége. 

15.234 Szekszárdi borvidék: a Szekszárd OEM termékleírásában a körülhatárolt termőterület fejezetben felsorolt települések 

összessége. 

16.235 Villányi borvidék: a Villány OEM termékleírásában a körülhatárolt termőterület fejezetben felsorolt települések összessége. 

17.236 Bükki borvidék: a Bükk OEM termékleírásában a körülhatárolt termőterület fejezetben felsorolt települések összessége. 

18.237 Egri borvidék: az Eger OEM termékleírásában a körülhatárolt termőterület fejezetben felsorolt települések összessége. 

19.238 Mátrai borvidék: a Mátra OEM termékleírásában a körülhatárolt termőterület fejezetben felsorolt települések összessége. 

20.239 Tokaji borvidék: a Tokaj OEM termékleírásában a körülhatárolt termőterület fejezetben felsorolt települések összessége. 

21.240 Zalai borvidék: a Zala OEM termékleírásában a körülhatárolt termőterület fejezetben felsorolt települések összessége. 

22.241 Tolnai borvidék: a Tolna OEM termékleírásában a körülhatárolt termőterület fejezetben felsorolt települések összessége. 

2. számú melléklet a 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelethez242 

A. Adatlap 
 

A B C 

1. Borvidék 
 

Beérkezett 

2. Hegyközség (vagy hegyközségi tanács) Sorszám/oldal 

3. 
   

4. Adatszolgáltató adatai 

5. Név: Cím: Képviselő neve: 

6. Anyja neve*: 

.............................................................. 

Születési hely és idő*: 

...................... 

.......................................................... 

Telefonszám*: 

.......................................................... 

7. E-mail cím: 

.............................................................. 

Fax*: 

.......................................................... 

*-gal jelölt részek kitöltése egyben a 

személyes adatok kezeléséhez való 

hozzájárulást jelenti) 

8. Jogi forma (a megfelelő rész 

aláhúzandó): 

FM által elismert termelői csoport igen nem 

9. természetes személy Termelői csoporti tagság igen nem 

10. egyéni vállalkozó Adószám:      

11. őstermelő Adóazonosító jel:      

12. szövetkezet Ügyfél-azonosító:      

13. korlátolt felelősségű társaság Adóraktári engedélyszám:      

14. nyilvánosan működő 

részvénytársaság 

NÉBIH engedélyszám:      

15. zártkörűen működő 

részvénytársaság 

Vállalkozás regisztrációs száma (cégjegyzékszám, egyéni vállalkozói 

igazolvány száma vagy őstermelői igazolvány száma: 

16. betéti társaság      

17. közkereseti társaság NAK nyilvántartási szám: 

18. állami fenntartású intézmény GA szám:      

19. egyéb: 
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20. Adatszolgáltató: hegyközségi tag önkéntes tag 

21. 
 

külföldi termelő 
 

22. Tevékenység az illetékes hegyközség területén (a megfelelő rész aláhúzandó): 

23. Szőlőtermesztés 
  

24. Szőlőfelvásárlás 
  

25. Borelőállítás 
  

26. Borfelvásárlás     

    Kelt: ............................................................    ................................................................... 

        adatszolgáltató aláírása 

B. Szőlő ültetvénykataszter űrlap 

    1.    Az ültetvény használójának adatai 

Ültetvény használója: ................................................................ 

Nyilvántartási száma: ................................................................ 

Ültetvény használat jogcíme:     saját tulajdon 

                 egyéb: ......................................... 

    2.    Ültetvény adatai: 

Település:            ...................................................................... 

Dűlő (termékleírás szerint):    ...................................................................... 

Aldűlő (termékleírás szerint):    ...................................................................... 

Helyrajzi szám:        ...................................................................... 

Terület:             ................................................................. m2 

Telepítés             a telepítés éve (becsült éve, ha nem ismert): ................................... 

    3.    Termőhelykataszter: (hegybíró tölti ki) 

    ökotóp: 

    ................................................................ 

    osztály: 

    ................................................................ 

    pontszám: 

    ................................................................ 

    4.    Szőlőparcella termesztési jellemzői 

Fajta neve (kódja): .................................................................. 

    5.    A szőlő jellemzői: 

Telepítési engedéllyel rendelkezik: igen/nem 

Termő: igen/nem 

         Borszőlő fajtákkal beültetett 

         Borpárlat előállítására alkalmas fajta 

         Osztályba nem sorolt (pl. direkttermő) 

         Vegetatív szaporítóanyag termelésre 

         Szőlőiskola 

         Alany anyatelep 

         Későbbiekben oltásra szánt 

         Termelés alól kivont 

         Kísérleti ültetvény 

    6.    Ültetvény térállása: 

     Szabálytalan, szórt 

     Szabályos térállásra telepített 

         .........m x ...........m 

         Ikertőkés: .........m x ...........m + ............m 

         Ikersoros: .........m x ...........m x ............m 

    7.    Művelésmód: 

     Fejművelés 

     Fej- és bakművelés közötti átmenet 

     Bakművelés 

     Legyezőművelés 

     Combművelés 

     Vertiko-művelés 

     Alacsony kordon (törzsmagasság 60 cm alatt) 



 

 

     Középmagas kordon (törzsmagasság 60–120 cm) 

     Moser kordon (törzsmagasság 120–140 cm) 

     Sylvoz-kordon törzsmagasság (törzsmagasság 130–150 cm) 

     Guyot-művelés 

     Ernyőművelés 

     Egyesfüggöny-művelés (törzsmagasság 160–180 cm) 

     GDC-művelés (törzsmagasság 160–180 cm) 

     Lyra művelés 

     Egyéb: 

    8.    Tőkeállomány: 

Telepített tőkeszám: ............................... tő/ha 

Tényleges tőkeszám: 

     >90% 

     75-89% 

     50-74% 

     <49% 

    Kelt, ……….év …..hó …….nap    Adatszolgáltató aláírása 

C. Szőlő ültetvénykataszter 

Hegybíró tölti ki! 

Az ültetvény használójának neve és címe: 

Az ültetvény használójának adószáma vagy adóazonosító jele: 

Az ültetvény helye (település, helyrajzi szám): 

Területnagyság: ............................... m2 

Szőlőfajta: 

A terület az alábbi termékek előállítására alkalmas: 
 

A B C 

1. Eredetvédelmi kategóriák és földrajzi árujelzők Fehér Vörös/rozé 

2. .................................... OEM 
   

3. .................................... OEM 
   

4. .................................... OFJ 
   

5. .................................... OFJ 
   

6. FN borászati termék fajtamegjelöléssel 
   

7. FN borászati termék 
   

Kelt: ................................................        ............................................... 

hegybíró aláírása 

D. Borászati tevékenységet és kapacitást regisztráló adatlap 

(a borászati helye szerint illetékes hegybíró vezeti) 

Borvidék 

Hegyközség (vagy hegyközségi tanács) 

Nyilatkozattevő: 

Név: 

Cím: 

GA szám: 

A borászati üzem helye (település, cím vagy helyrajzi szám) 

A borászati üzem adóraktári engedélyszáma: HU………………….. 

A borászati üzem működési engedélyszáma: 

Erjesztő kapacitás (hl): 

Tároló kapacitás (hl): 

Létesítés éve: 

Tevékenysége: 

 fehérbor 

 vörösbor 

 pezsgő 

 szőlőfeldolgozás, borkészítés 

 palackozás 



 

 

 pezsgőgyártás 

 mustsűrítés 

 termelői boreladás 

 borturizmus 

Kelt: 

        ......................................................................... 

        Hegyközségi tag/Adatszolgáltató aláírása 

3. számú melléklet a 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelethez243 

4. számú melléklet a 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelethez244 

Szüreti jelentés 

Hegyközségi tag/  

Adatszolgáltató: 

Név Cím GA szám: Nyilvántartási szám: 

  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S 

1. Évjárat: Termőterület Szüretelt szőlő Szőlő felhasználása 

2. 

Termékkategória, (termékkategória csoport) Ha 

Település 

(hrsz., 

dűlő) 

fajta 

Potenciális 

alkohol 

%vol 

Mennyiség (q/hl) 

Nyilatkozattevő 

általi borrá 

történő 

feldolgozás (a 

borászati termék 

nyilvántartás 

alapján) 

..................... szövetkezetnek szállítva ......................... Borkészítő felvásárlónak Egyéb rendeltetés 

3. 

fehér kék fehér vörös 

Szőlő Must Szőlő Must     

4. fehér kék fehér vörös fehér kék fehér vörös     

5. .................... Oltalom alatt álló 

eredetmegjelöléssel ellátott borászati termékek 

előállítására szánt szőlőültetvény 

                                    

6. .................... Oltalom alatt álló földrajzi 
jelzéssel ellátott borászati termékek előállítására 

szánt szőlőültetvény 

                                    

7. Oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel vagy 

földrajzi jelzéssel nem ellátott fajtaborászati 

termékek előállítására szánt szőlőültetvény: 

................ fajta 

                                    

8. Oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel vagy 

földrajzi jelzéssel nem ellátott borászati termékek 

előállítására szánt szőlőültetvény 

                                    

9. Más borászati termékek előállítására szánt 

ültetvény 

                                    

(a településre, dűlőre és helyrajzi számra vonatkozó mezők kitöltése csak abban az esetben kötelező, amennyiben az adott 

borászati termék tétel címkéjén fel kívánja tüntetni ezeket az adatokat!) 

Kelt:    ................................................................................... 

Hegyközségi tag/Adatszolgáltató aláírása 

 

Termelési jelentés a felvásárolt szőlőről 

Borvidék: Hegyközség       

Hegyközségi tag/ 

Adatszolgáltató: 

Név: Cím: Bejelentett termék(ek)  

nyilvántartási helye: 

  

Nyilvántartási szám: GA szám: Adóraktári szám: Település: Cím: 

Borpiaci év:         

  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z AA 

1. 

A 

felhasznált 
termékek 

kategóriái 

Beszállítás 
Szőlőterület 

adatai 

Szőlő 

(hl/q) 

A borászati év kezdete óta előállított termékek és borkészleteken kívüli egyéb készletek a jelentés elkészítésének időpontjában (hektoliterben) 

2. 

Név 

szőlő származási 
bizonyítvány 

száma 

Település 
(hrsz., 

dűlő) 

terület 

(ha) 

........ OEM ........ OFJ 

Nem OEM/OFJ (FN) 

........ fajtájú 

fajtabor 

Nem OEM/OFJ 

(egyéb FN) bor 
Más 

3. Must Bor Must Bor Must Bor Must Bor Must Bor 

4. 
fehér 

vörös 

/rozé 
fehér 

vörös 

/rozé 
fehér 

vörös 

/rozé 
fehér 

vörös 

/rozé 
fehér 

vörös 

/rozé 
fehér 

vörös 

/rozé 
fehér 

vörös 

/rozé 
fehér 

vörös 

/rozé 
fehér 

vörös 

/rozé 
fehér 

vörös 

/rozé 

5.                                                     

6.                                                     

7.                                                     

8.                                                     

(a településre, dűlőre és helyrajzi számra vonatkozó mezők kitöltése csak abban az esetben kötelező, amennyiben az adott 

borászati termék tétel címkéjén fel kívánja tüntetni ezeket az adatokat!) 

Kelt:    ..................................................................................... 

Hegyközségi tag/Adatszolgáltató aláírása 
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5. számú melléklet a 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelethez245 

Értékesítési jelentés a forgalomba hozott borokról 

Borvidék: Adatszolgáltató neve 

Hegyközség Címe: 

  GA száma: 

  A B C D E F 

1. 

Termékkategória 

Értékesítés 

2. 

Folyóbor (>60 liter) 
60 liter alatti tárolóedényben 

kiszerelt értékesítés 

Mind- 

összesen 

(hl) 

3. fehér 

(hl) 

vörös/rozé 

(hl) 
fehér (hl) vörös/rozé (hl)   

4. 1. Belföldi értékesítés           

5. Oltalom alatt álló 

eredetmegjelöléses bor(ok): 

          

  – ... OEM           

  – ... OEM           

6. Oltalom alatt álló földrajzi 

jelzéses bor(ok) 

          

  – ... OFJ           

  – ... OFJ           

7. Nem OEM/OFJ fajtabor(ok)           

8. Nem OEM/OFJ bor(ok)           

9. Más bor:           

10. 2. EU tagországba történő 

értékesítés 

          

11. Oltalom alatt álló 

eredetmegjelöléses bor(ok) 

          

12. Oltalom alatt álló földrajzi 

jelzéses bor(ok) 

          

13. Nem OEM/OFJ fajtabor(ok)           

14. Nem OEM/OFJ bor(ok)           

15. Más bor:           

16. 3. Harmadik országba értékesítés 

(export) 

          

17. Oltalom alatt álló 

eredetmegjelöléses bor(ok) 

          

18. Oltalom alatt álló földrajzi 

jelzéses bor(ok) 

          

19. Nem OEM/OFJ fajtabor(ok)           

20. Nem OEM/OFJ bor(ok)           

21. Más bor:           

Kelt: ......................... 

.................................................. 

adatszolgáltató aláírása 

6. számú melléklet a 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelethez246 
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Bor- és mustkészlet jelentés 

(július 31-i állapot)    Beadási határidő: augusztus 15. 

Borvidék: Hegyközség:   

    .......Év 

Hegyközségi tag/Adatszolgáltató neve   

Címe:     

GA száma:     

  A B C D 

1. Borászati termékek kategóriái Készletmennyiség (hl) 

2. (termékkategória csoport) fehér vörös/rozé Összesen 

3. Borok 

4. ............ OEM       

5. ............ OEM       

6. ............ OFJ       

7. ............ OFJ       

8. Nem OEM/ OFJ fajtabor       

9. Nem OEM/ OFJ bor       

10. Az EU más tagországaiból származó borok       

11. 3. országból származó borok       

12. Mustok 

13. Sűrített szőlőmust       

14. Finomított szőlőmust-sűrítmény       

15. Tartósított must       

16. Részben erjedt szőlőmust       

Kelt: ..................... 

...................................................................................... 

hegyközségi tag/adatszolgáltató aláírása 

7. számú melléklet a 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelethez247 

8. számú melléklet a 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelethez248 

Szőlő származási bizonyítvány kérelem 

(benyújtandó a termelő vagy meghatalmazottja által a szőlőültetvény helye szerint illetékes hegybíró részére) 

Hegyközségi Tanács:     Hegyközség neve:   

Évjárat:         

          

Termelő neve:    Nem feldolgozó felvásárló neve:  
Címe:    Címe:  
GA száma:    GA száma:   

  

Feldolgozó szövetkezet neve:    

Feldolgozó borkészítő neve  

(amennyiben nem azonos a 

szőlőtermelővel):  
Címe    Címe:  
Nyilvántartási száma:    Nyilvántartási száma:   

GA száma:    GA száma:   
  A B C D E F G J K L M N 

1. Tételszám 

Termőterület Szüretelt szőlő 

Származási 

ország 

(amennyiben 

Település 

irányítószáma 
Dűlő 

Terület 

(ha) 
Hrsz.1 

Fajta 

(kód) 

A szüret 

módja 

K: kézi 

Potenciális 

alkoholtartalom 

(%vol) 

A szüretelt szőlőből 

készíthető borászati 

termék legmagasabb 

Szőlő 

felhasználása3 

Mennyiség 

[q]4 
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nem 

Magyarország) 

G:gépi eredetvédelmi 

kategóriája2 

2.                     

3.                     

4.                     

5. ÖSSZESEN  

1: Amennyiben a szüretelt szőlő: 

-    szüreti időpontja, 

-    származási helye (országa, település, dűlő) 

-    fajtája 

-    potenciális alkoholtartalma 

-    felhasználása, valamint 

az abból készíthető borászati termék eredetvédelmi kategóriája megegyezik, abban az esetben több helyrajzi szám is 

feltüntethető egy sorban 

2: a legmagasabb eredetvédelmi kategória megadása 

OEM: oltalom alatt álló eredetmegjelölés 

OFJ: oltalom alatt álló földrajzi jelzés 

FNF: földrajzi jelzés nélkül, fajtanév feltüntetésével 

E: egyéb 

3: kódok: 

1. Feldolgozás adóköteles borrá a nyilatkozattevő által; 

2. Feldolgozás adómentes borrá a nyilatkozattevő által; 

3. Nem feldolgozó felvásárlónak értékesítve; 

4. Feldolgozó szövetkezetnek szállítva; 

5. Feldolgozó borkészítőnek szállítva; 

6. Egyéb rendeltetés, éspedig: ………………………… 

4: Borászati termék nyilvántartás/felvásárlási jegy/szállítólevél/átvételi elismervény alapján. 

A kérelem aláírásával a termelő igazolja, hogy a saját feldolgozású/nem feldolgozó felvásárlónak értékesített/feldolgozó 

szövetkezetbe szállított/feldolgozó borkészítőnek felkínált termés (a megfelelő rész aláhúzandó) a kérelemben feltüntetett 

ültetvény(ek)ről származik és a feltüntetett eredetvédelmi kategóriának megfelel. 

Kelt: _________________________________       

          Bizonyítványt kérelmező aláírása 

A szőlő származási bizonyítvány nyomtatását kérem. A szőlő származási bizonyítvány ....., ....., ......, számú példányát 

átvettem 

Kelt: _________________________________       

          Bizonyítványt kérelmező aláírása 

8/A. számú melléklet a 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelethez249 

Összevont szőlő és első borászati termék származási bizonyítvány iránti kérelem 

(benyújtandó a termelő vagy meghatalmazottja által az ültetvény helye szerint illetékes hegybíró részére) 

Hegyközségi Tanács:   

Évjárat:   

Hegyközség neve:   

Termelő neve:  

Címe:  

GA száma:  
1. A borászati termék jellemzői 

  A B C 

1. 
A borászati 

termék 

termékkategóriája (kóddal)1   

2. 
tárolási helye (adóraktár száma): 

 a termelő címével azonos 

3.  egyéb: 
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4. 

színe: 

 fehér 

5.  rozé 

6.  vörös 

7. 
alkoholtartalmát növelték 

 igen 

8.  nem 

9. 
édesítése megtörtént 

 igen 

10.  nem 

11. 
savtartalmát növelték 

 igen 

12.  nem 

13. 
savtartalmát csökkentették 

 igen 

14.  nem 

15. 
mennyisége (hl – a borászati termék nyilvántartás 

szerint) 
  

2. A felhasznált szőlő jellemzői 

  A B C D E F G H I J 

1. Tételszám 

Termőterület Szüretelt szőlő 

Település 

irányítószáma 
Dűlő 

Terület 

(ha) 
Hrsz.2 

Fajta 

(kód) 

A 

szüret 

módja 

K: 

kézi 

G: 

gépi 

Potenciális 

alko-

holtartalom 

(%vol) 

Legmagasabb 

eredetvédelmi 

kategória3 

Mennyiség 

[q]4 

2.                  

3.                  
4.                  
5. ÖSSZESEN  
1 termékkategória-kódok: 

1 bor 

2 még erjedésben lévő újbor 

3 likőrbor 

4 pezsgő 

5 minőségi pezsgő 

6 illatos minőségi pezsgő 

7 szén-dioxid hozzáadásával készült habzóbor 

8 gyöngyözőbor 

9 szén-dioxid hozzáadásával készült gyöngyözőbor 

10 szőlőmust 

11 részben erjedt szőlőmust 

12 töppedt szőlőből nyert részben erjedt szőlőmust 

13 sűrített szőlőmust 

14 finomított szőlőmustsűrítmény 

15 szárított szőlőből készült bor 

16 túlérett szőlőből készült bor 

17 borecet 
2 Amennyiben a szüretelt szőlő: 

1.    szüreti időpontja, 

2.    származási helye (országa, település, dűlő), 

3.    fajtája, 

4.    potenciális alkoholtartalma, 

5.    felhasználása, valamint 

az abból készíthető borászati termék eredetvédelmi kategóriája megegyezik, abban az esetben több helyrajzi szám is 

feltüntethető egy sorban 
3 a legmagasabb eredetvédelmi kategória megadása 

OEM: olta lom alatt álló eredetmegjelölés 

OFJ: oltalom alatt álló földrajzi jelzés     

FNF: földrajzi jelzés nélkül, fajtanév feltüntetésével 

E: egyéb 
4 Borászati termék nyilvántartás alapján 

A kérelem aláírásával a termelő igazolja, hogy a saját feldolgozású termés a kérelemben feltüntetett ültetvényről származik 

és a feltüntetett eredetvédelmi kategóriának megfelel. 

Jelen kérelem egyben a 436/2009/EK bizottsági rendeletben meghatározott szüreti és termelési jelentés. A kérelem aláírásával 

a kérelmező igazolja, hogy a kérelemben feltüntetett tételre vonatkozó adatok a valóságnak megfelelnek. 

Kelt: ________________________       

          Bizonyítványt kérelmező aláírása 



 

 

Az összevont szőlő és első borászati termék származási bizonyítvány nyomtatását kérem.  

A származási bizonyítvány ....., ....., ......, számú példányát átvettem. 

Kelt: ________________________       

          Bizonyítványt kérelmező aláírása 

9. számú melléklet a 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelethez250 

Szőlő származási bizonyítvány 

Hegyközségi Tanács: 

Hegyközség neve: 

Sorszám: 

Termelő neve:    Nem feldolgozó felvásárló neve:  

Címe:    Címe:  

GA száma:    GA száma:   
 

    

 

  

Termelő/meghatalmazott aláírása     Felvásárló/meghatalmazott aláírása   

Feldolgozó szövetkezet neve:    Feldolgozó borkészítő neve:  

Címe    Címe:  

GA száma:    GA száma:   

        

Képviselő/meghatalmazott aláírása     Borkészítő/meghatalmazott aláírása   

Évjárat: 

A szüretelt szőlőből készült borászati terméken potenciálisan jelölhető: 

-    oltalom alatt álló eredetmegjelölés (és bortípus): 

-    oltalom alatt álló földrajzi jelzés (és bortípus): 

A szőlő felhasználása a nyilatkozattevő általi feldolgozás esetén: 

-    Feldolgozás adóköteles borrá; 

-    Feldolgozás adómentes borrá; 

-    Egyéb rendeltetés, éspedig: _____________________ 

  A B C D E F G J L 

  

Tételszám 

Termőterület Szüretelt szőlő 

1. 
Származási 

ország 
Település Dűlő 

Terület 

(ha) 
Hrsz.* Fajta 

Potenciális 

alkoholtartalom 

(%vol)/Magyar 

mustfok 

Mennyiség 

[q] ** 

2.                  

3.                  

4.                  

5. ÖSSZES MENNYISÉG  

6. ÁTLAGOS POTENCIÁLIS ALKOHOLTARTALOM (%vol)/mustfok    

* Amennyiben a szüretelt szőlő: 

-    szüreti időpontja, 

-    származási helye (országa, település, dűlő) 

-    fajtája 

-    potenciális alkoholtartalma 

-    felhasználása, 

valamint az a jelölni kívánt kifejezések megegyeznek, abban az esetben több helyrajzi szám is feltüntethető egy sorban 

** Borászati termék nyilvántartás/felvásárlási jegy/szállítólevél/átvételi elismervény alapján. 

A fenti tételekre a kérelem alapján a szőlő származási bizonyítványt kiadtam és nyilvántartásba vettem. 

(Megjegyzés: ................................) 
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Kelt: ............................................................... 

P. H. 

..................................................................... 

A hegybíró aláírása 

9/A. számú melléklet a 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelethez251 

Összevont szőlő és első borászati termék származási bizonyítvány 

  Példányszám:     Sorszám:   

  Hegyközségi Tanács:     Hegyközség:   

  Termelő neve:     Termelő GA száma:   

  Termelő címe:       

1. A borászati termék adatai 

    A B C 

  1. 

A borászati termék 

megnevezése:   

  2. tárolási helye:   

  3. termékkategóriája:   

  4. színe:   

  5. származási országa:   

  6. évjárata:   

  7. szőlőfajtája vagy fajtái:   

  8. alkoholtartalmát növelték: igen/nem 

  9. édesítése megtörtént: igen/nem 

  10. savtartalmát növelték: igen/nem 

  11. savtartalmát csökkentették: igen/nem 

  12. összes alkoholtartalma (%vol)   

  13. teljes mennyisége (hl)   

  14. Potenciáli-san jelölhető eredetmegjelölés és bortípus   

  15. földrajzi jelzés és bortípus   

  16. évjárat   

  17. borszőlőfajta neve   

2. A borászati termék készítéséhez felhasznált szőlő adatai 

  A B C D E F G H I 

  

Tételszám 

Termőterület Szüretelt szőlő 

1. 

Szárma- 

zási 

ország 

Település Dűlő 
Terület 

(ha) 
Hrsz. Fajta 

Potenciális 

alkoholtartalom 

(%vol) 

Mennyiség 

[q]* 

2.                  

3.                  

4.                  

5. ÖSSZES MENNYISÉG  

6. ÁTLAGOS POTENCIÁLIS ALKOHOLTARTALOM (%vol)    

* Borászati termék nyilvántartás/felvásárlási jegy/szállítólevél/átvételi elismervény alapján. 

Megjegyzés: 

A fenti tételre a ____________ sorszámú borászati termék származási bizonyítványt készletigazolás céljából kiadtam és 

nyilvántartásba vettem. 

Kelt.: _________________________________       

          P.H. Hegybíró aláírása 

10. számú melléklet a 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelethez252 

„A” rész: első borászati termék származási bizonyítvány kérelem 

Első borászati termék származási bizonyítvány kérelem 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=125985.343533#foot251
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Hegyközségi Tanács: 
  

Hegyközség: 
 

Termelő neve: 
  

Felvásárló neve: 
 

Termelő címe: 
  

Címe: 
 

GA száma: 
  

GA száma: 
 

    1.    A borászati termék jellemzői        Név:                    Évjárat: 
 

A B C 

1. 

A borá-  

szati termék 

termékkategóriája (kóddal)1 
 

2. 

tárolási helye (adóraktár száma): 

 a termelő címével azonos 

3.  a felvásárló címével azonos 

4.  egyéb: 

5. 

színe: 

 fehér 

6.  rozé 

7.  vörös 

8. 
származási országa: 

 Magyarország 

9.  egyéb: 

10. 
alkoholtartalmát növelték 

 igen 

11.  nem 

12. 
édesítése megtörtént 

 igen 

13.  nem 

14. 
savtartalmát növelték 

 igen 

15.  nem 

16. 
savtartalmát csökkentették 

 igen 

17.  nem 

18. mennyisége (hl – a borászati termék nyilvántartás szerint) 
 

    2.    A borászati termék eredete 
 

A B C D E 

1. Tétel- 

szám 

A bevonandó szőlő 

származási bizonyítvány 

száma 

Legmagasabb 

eredetvédelmi kategória2 

Potenciális 

alkoholtartalom 

(%vol) 

Mennyiség 

(q – borászati termék 

nyilvántartás alapján) 

2. 
     

3. 
     

4. 
     

5. ÖSSZESEN 
 

1: termékkategória-kódok:     9 szén-dioxid hozzáadásával készült gyöngyözőbor 

1 bor    10 szőlőmust 

2 még erjedésben lévő újbor    11 részben erjedt szőlőmust 

3 likőrbor    12 töppedt szőlőből nyert részben erjedt szőlőmust 

4 pezsgő    13 sűrített szőlőmust 

5 minőségi pezsgő    14 finomított szőlőmustsűrítmény 

6 illatos minőségi pezsgő    15 szárított szőlőből készült bor 

7 szén-dioxid hozzáadásával készült habzóbor    16 túlérett szőlőből készült bor 

8 gyöngyözőbor    17 borecet 

__________________________________________________________________________________________ 

2: a legmagasabb eredetvédelmi kategória megadása 

OEM: oltalom alatt álló eredetmegjelölés 

OFJ: oltalom alatt álló földrajzi jelzés 

FNF: földrajzi jelzés nélkül, fajtanév feltüntetésével 

E: egyéb 

__________________________________________________________________________________________ 

Megjegyzés: 

Jelen kérelem egyben a 436/2009/EK bizottsági rendeletben meghatározott termelési jelentés. A kérelem 

aláírásával a kérelmező igazolja, hogy a kérelemben feltüntetett tételre vonatkozó adatok a valóságnak megfelelnek. 



 

 

Kelt: .....................................................................    ................................................................... 

        Bizonyítványt kérelmező aláírása 

„B” rész: egyéb borászati termék származási bizonyítvány kérelem 

Borászati termék származási bizonyítvány kérelem 

A borászati termék származási bizonyítvány 

kérelmezésének célja 

(a megfelelő bekarikázandó) 

A készletigazolás 

B másik adóraktárba történő átszállítás 

C forgalomba hozatali engedély igénylése 

Borvidék: 
  

Hegyközség: 
 

Termelő neve: 
  

Felvásárló neve: 
 

Termelő címe: 
  

Címe: 
 

GA száma: 
  

GA száma: 
 

    1.    A borászati termék jellemzői    Név:    Évjárat: 
 

A B C 

1. 

A borá- 

szati 

termék 

termékkategóriája (kóddal)1 
 

2. 

tárolási helye (adóraktár száma): 

 a termelő címével 

azonos 

3.  a felvásárló címével 

azonos 

4.  egyéb: 

5. 

színe: 

 fehér 

6.  rozé 

7.  vörös 

8. 
származási országa: 

 Magyarország 

9.  egyéb: 

10. 
alkoholtartalmát növelték 

 igen 

11.  nem 

12. 
édesítése megtörtént 

 igen 

13.  nem 

14. 
savtartalmát növelték 

 igen 

15.  nem 

16. 
savtartalmát csökkentették 

 igen 

17.  nem 

18. készítéséhez felhasznált tirázs vagy expedíciós likőr mennyisége (hl) 
 

19. készítéséhez felhasznált tirázs vagy expedíciós likőr összes 

alkoholtartalma (%vol) 

 

20. készítése során keletkezett borseprő mennyisége (hl) 
 

21. készítése során keletkezett technológiai veszteség mennyisége (hl) 
 

    2.    A borászati termék eredete 
 A B C D E 

1. 
Tétel- 

szám 

A bevonandó szőlő vagy borászati termék 

származási bizonyítvány vagy forgalomba 

hozatali engedély száma 

Termékkategória 

kódja1 

Alkoholtartalom2 

(%vol) 

Mennyiség3 

(hl) 

2. 
     

3. 
     

4. 
     

5. ÖSSZESEN 
 

    3.    A borászati termék címkéjén jelölni kívánt kifejezések 

(Csak abban az esetben kell kitölteni, amennyiben a származási bizonyítványt a forgalomba hozatali engedély 

igénylésének céljából kérelmezik!) 
 

A B 

1. oltalom alatt álló eredetmegjelölés vagy oltalom alatt álló 

földrajzi jelzés4 

 



 

 

2. a Btv. 13/A. § (3), (5) és (6) bekezdésében meghatározott 

hagyományos kifejezés 

 

3. a Btv. 36. §-ában, valamint az 55. §-ban meghatározott 

hagyományos kifejezés(ek), 

 

4. a 607/2009/EK bizottsági rendelet 66. cikkében 

meghatározott bizonyos előállítási eljárásokra utaló 

kifejezés(ek), 

 

5. az 56. §-ban meghatározott egyéb korlátozottan használható 

kifejezés(ek), 

 

6. az édességi kategória megnevezése5 
 

1: termékkategória-kódok:     9 szén-dioxid hozzáadásával készült gyöngyözőbor 

1 bor    10 szőlőmust 

2 még erjedésben lévő újbor    11 részben erjedt szőlőmust 

3 likőrbor    12 töppedt szőlőből nyert részben erjedt szőlőmust 

4 pezsgő    13 sűrített szőlőmust 

5 minőségi pezsgő    14 finomított szőlőmustsűrítmény 

6 illatos minőségi pezsgő    15 szárított szőlőből készült bor 

7 szén-dioxid hozzáadásával készült habzóbor    16 túlérett szőlőből készült bor 

8 gyöngyözőbor    17 borecet 

__________________________________________________________________________________________ 

2: Szőlő származási bizonyítvány esetén potenciális alkoholtartalom, borászati termék származási bizonyítvány 

vagy forgalomba hozatali engedély esetén összes alkoholtartalom 

__________________________________________________________________________________________ 

3: Borászati termék nyilvántartás alapján 

__________________________________________________________________________________________ 

4: Csak egy oltalom alatt álló eredetmegjelölés vagy földrajzi jelzés adható meg. Földrajzi jelzés nélküli borászati 

termékek esetén kihúzandó. 

__________________________________________________________________________________________ 

5: Csak pezsgő, minőségi pezsgő, illatos minőségi pezsgő és szén-dioxid hozzáadásával készült habzóbor 

esetében (a 607/2009/EK bizottsági rendelet XIV. melléklet „A” része szerint), továbbá a termékleírás által 

meghatározott egyéb esetekben (a 607/2009/EK bizottsági rendelet XIV. melléklet „B” része szerint) kötelező 

kitölteni, egyébként fakultatív. 

__________________________________________________________________________________________ 

Megjegyzés: 

A kérelem aláírásával a kérelmező igazolja, hogy a kérelemben feltüntetett tételre vonatkozó adatok a valóságnak 

megfelelnek. 

Kelt: ....................................................................    ................................................................... 

        Bizonyítványt kérelmező aláírása 

11. számú melléklet a 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelethez253 

A. Készletigazolás céljából kiadott borászati termék származási bizonyítvány 

Borászati termék származási bizonyítvány 

„A” típus – készletigazolás céljából kiadva 

Példányszám: 
  

Sorszám: 
 

Borvidék: 
  

Hegyközség: 
 

Termelő neve: 
  

Felvásárló neve: 
 

Termelő címe: 
  

Címe: 
 

GA száma: 
  

GA száma: 
 

 
A B C D 

1. 

A 

borá- 

szati 

termék 

megnevezése:   

2. tárolási helye (adóraktár száma):   

3. termékkategóriája:   

4. színe:   

5. származási országa:   

6. évjárata   
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7. szőlőfajtája vagy fajtái   

8. alkoholtartalmát növelték: igen/nem 

9. édesítése megtörtént: igen/nem 

10. savtartalmát növelték: igen/nem 

11. savtartalmát csökkentették: igen/nem 

12. összes alkoholtartalma (%vol)   

13. teljes mennyisége (hl)   

14. Poten- 

ciá- 

lisan 

je- 

löl- 

hető 

eredetmegjelölés(ek) és bortípus(ok)   

15. földrajzi jelzés(ek) és bortípus(ok)   

16. évjárat   

17. borszőlőfajta(ák) neve(i)   

18. 

Tör- 

ténet 

a bevont szőlő vagy borászati termék származási 

bizonyítvány(ok) vagy forgalomba hozatali 

engedély(ek) száma 

összes 

alkoholtartalom 

(%vol) 

mennyiség (hl – borászati 

termék nyilvántartás 

alapján) 

19.       

20.       

21.       

22.       

Megjegyzés: 

A fenti tételre a ........................................ sorszámú borászati termék származási bizonyítványt készletigazolás 

céljából kiadtam és nyilvántartásba vettem. 

P. H. 

Kelt: .............................................................    ..................................................... 

        Hegybíró aláírása 

B. Másik GA számmal rendelkező hegyközségi tag borászati üzemébe történő átszállítás céljából kiadott 

borászati termék származási bizonyítvány 

Borászati termék származási bizonyítvány 

„B” típus – másik hegyközség területén található adóraktárba történő átszállítás céljából kiadva 

Példányszám: 

Sorszám: 

Eladó (feladó) 

neve: 

címe: 

GA száma: 

A borászati termék feladásának helye szerint illetékes 

hegyközség neve: 

hegyközségi tanács neve: 

Vevő (címzett) 

neve: 

címe: 

GA száma: 

A borászati termék rendeltetési helye szerint illetékes 

hegyközség neve: 

hegyközségi tanács neve: 
 

A B C D 

1. 

A 

borá- 

szati 

termék 

megnevezése:   

2. tárolási helye (adóraktár száma):   

3. termékkategóriája:   

4. színe:   

5. származási országa:   

6. évjárata   



 

 

7. szőlőfajtája vagy fajtái   

8. alkoholtartalmát növelték: igen/nem 

9. édesítése megtörtént: igen/nem 

10. savtartalmát növelték: igen/nem 

11. savtartalmát csökkentették: igen/nem 

12. összes alkoholtartalma (%vol)   

13. teljes mennyisége (hl)   

14. Poten- 

ciá- 

lisan 

je- 

löl- 

hető 

eredetmegjelölés(ek) és bortípus(ok)   

15. földrajzi jelzés(ek) és bortípus(ok)   

16. évjárat   

17. borszőlőfajta(ák) neve(i)   

18. 

Tör- 

ténet 

a bevont szőlő vagy borászati termék származási 

bizonyítvány(ok) vagy forgalomba hozatali 

engedély(ek) száma 

összes 

alkoholtartalom 

(%vol) 

mennyiség (hl – borászati 

termék nyilvántartás 

alapján) 

19.       

20.       

21.       

22.       

Megjegyzés: 

A fenti tételre a ........................................ sorszámú borászati termék származási bizonyítványt készletigazolás 

céljából kiadtam és nyilvántartásba vettem. 

P. H. 

Kelt: .............................................................    ..................................................... 

        Hegybíró aláírása 

C. Forgalomba hozatali engedély igénylése céljából kiadott borászati termék származási bizonyítvány 

Borászati termék származási bizonyítvány 

„C” típus – forgalomba hozatali engedély igénylése céljából kiadva 

Példányszám: 
  

Sorszám: 
 

Borvidék: 
  

Hegyközség: 
 

Termelő neve: 
  

Felvásárló neve: 
 

Termelő címe: 
  

Címe: 
 

GA száma: 
  

GA száma: 
 

 
A B C D 

1. 

A 

borá- 

szati 

termék 

megnevezése:   

2. tárolási helye:   

3. termékkategóriája:   

4. színe:   

5. származási országa:   

6. évjárata   

7. szőlőfajtája vagy fajtái   

8. alkoholtartalmát növelték: igen/nem 

9. édesítése megtörtént: igen/nem 

10. savtartalmát növelték: igen/nem 

11. savtartalmát csökkentették: igen/nem 

12. teljes mennyisége (hl)   

13. minimális összes alkoholtartalma:   

14. A 

borá- 

szati 

eredetmegjelölés vagy földrajzi jelzés és bortípus   

15. az eredetmegjelölés termőterületénél kisebb földrajzi 

egység(ek) neve(i) 

  



 

 

16. termé- 

keken 

jelöl- 

hető 

a Btv. 13/A. § (3), (5) és (6) bekezdésében 

meghatározott hagyományos kifejezés 

  

17. a Btv. 36. §-ában, valamint az 55. §-ban 

meghatározott hagyományos kifejezés(ek) 

  

18. a 607/2009/EK bizottsági rendelet 66. cikkében 

meghatározott bizonyos előállítási eljárásokra utaló 

kifejezés(ek) 

  

19. az 56. §-ban meghatározott egyéb korlátozottan 

használható kifejezés(ek) 

  

20. a termékleírásban szabályozott egyéb kifejezés(ek)   

21. évjárat   

22. borszőlőfajta(ák) neve(i)   

23.   az édességi kategória megnevezése   

24. 

Törté- 

net 

a bevont borászati termék származási 

bizonyítvány(ok) vagy forgalomba hozatali 

engedély(ek) száma 

a borászati termék 

megnevezésre 

mennyiség  

(hl – borászati termék 

nyilvántartás alapján) 

25.       

26.       

27.       

28.       

29. Egyéb 

felhasz- 

nálás 

jelölése 

a 4. § (4a) bekezdése alapján jelölt felhasználási cél     

Megjegyzés: 

A fenti tételekre a ...................................................... sorszámú borászati termék származási bizonyítványt  a 

forgalomba hozatali engedély igénylésének céljából kiadtam és nyilvántartásba vettem. 

A HBB döntésére vonatkozó záradék: 

Kelt: ................................................................... 

P. H. 

        ................................................................... 

        Hegybíró aláírása 

12. számú melléklet a 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelethez254 

I. A Helyi Borbíráló Bizottság tagjának a következő végzettségek valamelyikével kell rendelkeznie: 

Középfokú végzettség: 

1. Bor- és üdítőital-ipari technikus 

2. Borász 

3. Szőlész-borász szaktechnikus 

4. Szőlő- és gyümölcstermesztő 

5. Vincellér 

6. Élelmiszer-ipari technikus (bor- és üdítőital-ipar) 

7. Bor- és pezsgőgyártó technikus 

8. Bortechnológus 

9. Erjedésipari termékgyártó (borász) 

Felsőfokú végzettség: 

1. Kertészmérnöki, F, E 

2. Agrármérnöki E 

3. Élelmiszermérnök (erjedésipar-borász) E 

4. Élelmiszertechnológus mérnök (bor- és üdítőital-ipar) F 

5. Tartósítóipari üzemmérnök 

6. Tartósítóipari mérnök 

7. Szőlész-borász mérnök 

8. Borász-italtechnológus szakmérnöki 

Egyéb: 
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1. A Wine and Spirit Education Trust által kiadott „Diploma in Wines and Spirits” 

2. A Wine and Spirit Education Trust által kiadott „Honours Diploma” 

3. Az Institute of Masters of Wine által kiadott „Master of Wine” oklevél 

II. Az Országos Borszakértő Bizottság tagjának a következő végzettségek valamelyikével kell rendelkeznie: 

Középfokú végzettség: 

1. Borász 

2. Élelmiszer-ipari technikus (bor- és üdítőital-ipar) 

Felsőfokú végzettség: 

1. Kertészmérnöki, F, E 

2. Agrármérnöki E 

3. Élelmiszermérnök (erjedésipar-borász) E 

4. Élelmiszertechnológus mérnök (bor- és üdítőital-ipar) F 

5. Tartósítóipari üzemmérnök 

6. Tartósítóipari mérnök 

7. Szőlész-borász mérnök 

8. Borász-italtechnológus szakmérnöki 

Egyéb: 

1. A Wine and Spirit Education Trust által kiadott „Diploma in Wines and Spirits” 

2. A Wine and Spirit Education Trust által kiadott „Honours Diploma” 

3. Az Institute of Masters of Wine által kiadott „Master of Wine” oklevél 

III. A 29/A. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott borászati eljárásokat végző személyeknek a következő végzettségek 

valamelyikével kell rendelkeznie: 

1. Élelmiszermérnök (erjedésipar-borász) E 

2. Élelmiszertechnológus mérnök (bor- és üdítőital-ipar) F 

3. Tartósítóipari üzemmérnök 

4. Tartósítóipari mérnök 

5. Szőlész-borász mérnök 

6. Szőlészeti- és borászati mérnök 

7. Borász-italtechnológus szakmérnök 

13. számú melléklet a 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelethez255 

(név) Borbíráló Bizottság 

Jegyzőkönyv 

(év) (hónap) (nap) ülés 

Kérelmező neve:   

Kérelmező címe:   

Kérelmezett borászati termék tétel megnevezése:   

Kérelmezett borászati termék tétel évjárata:   

A borászati termék tétel származási bizonyítványának száma:   

A kérelmezett borászati termék tétel mennyisége (hl):   

A 31. § (4) bekezdésében meghatározott azonosító szám:   

„(OEM vagy OFJ) termékleírásának 

Megfelel 

Mivel a HBB jelen lévő tagjai a bort forgalomba hozatalra alkalmasnak találták X/Y arányban 

nem felel meg” 

Nem megfelelt esetén több szavas indoklás:      

(keltezés) 

(BÉLYEGZŐ) 

(HBB titkárának aláírása) 

14. számú melléklet a 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelethez256 

Országos Borszakértő Bizottság 

Jegyzőkönyv 

(év) (hónap) (nap) ülés 

1. Kérelmező neve:   
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2. Kérelmező címe:   

3. Kérelmezett borászati termék tétel megnevezése:   

4. Kérelmezett borászati termék tétel évjárata:   

5. A borászati termék tétel származási bizonyítványának száma:   

6. A kérelmezett borászati termék tétel mennyisége (hl):   

7. A 31. § (4) bekezdésében meghatározott azonosító szám:   

OEM- vagy OFJ-borászati termék esetén: 

„(OEM vagy OFJ) termékleírásának 

Megfelel 

Mivel az OBB jelen lévő tagjai a bort forgalomba hozatalra alkalmasnak találták X/Y arányban 

nem felel meg” 

Nem megfelelt esetén több szavas indoklás:      

FN-borászati termék, valamint a 35. § (5) bekezdésében foglalt eljárás esetén: 

„Forgalomba hozható    Forgalomba nem hozható” 

(keltezés) 

(BÉLYEGZŐ) 

(az OBB elnökének aláírása) 

15. számú melléklet a 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelethez257 

A B C D E 

  Kifejezés 

Borászati termékek, 

melyek címkéjén a 

kifejezés feltüntethető 

Hagyo- 

mányos 

kifejezés 

A kifejezés használatának feltétele. 

1. „barrique” bor (OEM és OFJ) nem Olyan bor, amelynek legalább egyharmadát 

350 liternél nem nagyobb térfogatú, új 

tölgyfahordóban tárolták, amely esetében a 

606/2009/EK bizottsági rendelet I. A melléklete 

táblázatának 38. sorában szereplő technológiát 

nem alkalmazták, valamint a bor a forgalomba 

hozatali engedély megszerzéséhez szükséges 

minősítés során a barrique hordóban való 

érlelésre jellemző érzékszervi tulajdonságokkal 

rendelkezik. 

2. „blanc de blanc” minőségi pezsgő nem 100%-ban chardonnay szőlőfajtából származó 

küvéből készült. 

3. „blanc de noir” minőségi pezsgő nem 100%-ban a pinot noir szőlőfajta gyors 

feldolgozásával nyert küvéből készült. 

4. borkülönlegesség bor (OEM, Tokaj)   A „borkülönlegesség” szó feltüntetése 

kizárólag a Tokaji borok címkéjén lehetséges, a 

termékleírásban foglaltaknak megfelelően. 

5. „első szüret” vagy 

„virgin vintage” 

  nem Az ültetvényről első alkalommal szüretelt 

szőlőből készült bor. 

6. „főbor” bor (OEM) igen Olyan bor: 

– amely legfeljebb 45 hl/ha hozamú ültetvényről 

származik 

– amelynek természetes alkoholtartalma legalább  

15,12 térfogatszázalék 

– amelynek tényleges alkoholtartalma legalább 

11,5 térfogatszázalék 

– amelyet forgalomba hozatal előtt legalább két 

évig érleltek (ebből egy évig fahordóban), és 

– termelésének további részletes szabályait a 

használatát lehetővé tevő termékleírás rögzíti. 

7. „jégbor” 

(magyar) 

bor (OEM és OFJ) igen Túléretten, megfagyottan szüretelt és préselt 

szőlőbogyók felhasználásával előállított bor 

– amelynek természetes alkoholtartalma legalább 

16,66 térfogatszázalék 
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– amely maradékcukor-tartalma legalább 45 

g/liter 

– amely előállításához a szőlőt igazoltan 

legfeljebb  

–7 °C-os hőmérsékleten szüretelték. 

A jégbor készítésére vonatkozó szándékot 

legalább 48 órával a tervezett szüreti időpont előtt 

be kell jelenteni az ültetvény területe szerint 

illetékes hegybíró részére. 

8. „muskotály” (magyar), 

vagy az Európai Unió 

bármely hivatalos 

nyelvének fordításában 

– bor, 

– még erjedésben lévő 

újbor, 

– likőrbor, 

– pezsgő, 

– minőségi pezsgő, 

– illatos minőségi pezsgő, 

– szén-dioxid 

hozzáadásával 

készült habzóbor, 

– gyöngyözőbor, 

– szén-dioxid 

hozzáadásával 

készült gyöngyözőbor, 

– szőlőmust, 

– részben erjedt szőlőmust 

nem Legalább 85%-ban a következő szőlőfajták 

közül egynek vagy többnek a terméséből 

készülnek: 

– Aletta, 

– Csaba gyöngye, 

– cserszegi fűszeres, 

– generosa, 

– hamburgi muskotály, 

– Irsai Olivér, 

– mátrai muskotály, 

– nektár, 

– ottonel muskotály, 

– pölöskei muskotály, 

– sárga muskotály, 

– szirén, 

– trilla, 

– zefír. 

9. „nyerspezsgő” minőségi pezsgő nem Palackban erjesztett, expedíciós likőrt 

egyáltalán nem adtak hozzá. 

10. „primőr” 
 

nem A szüret évében palackozott bor. 

11. „szemelt” bor (OEM és OFJ)   Teljesen érett vagy nemesen rothadt bogyóknak 

a kevésbé érettektől való különválogatásával 

nyert bor, melynek természetes alkoholtartalma 

legalább 13,59 térfogatszázalék. 

12. „szűretlen” (magyar) bor nem Olyan bor, amely esetében mellőzték a szűrést. 

13. „termőhelyen 

palackozva” 

bor (OEM és OFJ) nem A bor 100%-ban az adott OEM- vagy OFJ-

körzetből származik, valamint a palackozás is az 

adott körzeten belül történt. 

14. „töppedt szőlőből 

készült bor” 

bor (OEM és OFJ) nem Olyan szőlőbogyók felhasználásával előállított 

bor, amelynek élettanilag a teljes érésen túljutott, 

a vízvesztés következtében az értékes 

alkotórészek betöményedésével jellemezhető 

szőlőtermés, amelyet a Botrytis cinerea még nem 

támadott meg és amelyek természetes 

alkoholtartalma legalább12,83 térfogatszázalék. 

15. „újbor” (magyar) bor nem A szüret évében palackozott bor. 

16. „válogatott szüretelésű 

bor” 

bor (OEM és OFJ) nem A tőkén teljesen beérett szőlőből kiválogatott 

(az éretlen, a beteg, a penészes fürtök 

különválasztásával), egészséges, részben túlérett 

bogyóiból előállított bor, amelynek természetes 

alkoholtartalma legalább 12,08 térfogatszázalék. 

17. „ó” (fajtanév vagy a 

,,bor” szó elé írva) 

bor nem A szüretet követő legalább harmadik évben 

palackozott bor. 

18. „termelői pezsgő” 

(magyar) 

pezsgő, minőségi 

pezsgő, illatos minőségi 

pezsgő 

nem – A terméket a palackban történő második 

alkoholos erjesztéssel teszik pezsgővé; 

– a termék a küvé összeállításától számítva 

legalább kilenc hónapon át megszakítás nélkül a 

borseprőn marad ugyanabban az üzemben, ahol a 

küvé készül; 



 

 

– a terméket degorzsálással választják el a 

borseprőről; 

– ugyanabban a gazdaságban – ideértve a 

termelői csoportokat is – termelt szőlőből állítják 

elő, amelyben a termelő a pezsgők vagy minőségi 

pezsgők vagy illatos minőségi pezsgők 

készítésére szánt szőlőből bort készít; 

– a címkén jelölik a gazdaságot és a szőlőfajtát. 

19. „cuvée” 

(francia) vagy „küvé” 

(magyar) 

bármely borászati 

termék 

nem Legalább két szőlőfajta borából készült 

borászati termék. 

20. „prémium” (magyar) bármely borászati 

termék (OEM) 

nem Legfeljebb 60 hl/ha seprős újbor hozamú 

szőlőültetvény terméséből készítik. 

21. „superior” (latin) bármely borászati 

termék (OEM) 

nem Legfeljebb 60 hl/ha seprős újbor hozamú 

szőlőültetvény terméséből készítik. 

22. „reserve” (angol) bor, pezsgő, minőségi 

pezsgő (OEM) 

nem – A vörösborokat minimum 18 hónapon 

keresztül kell érlelni, amiből legalább 12 hónapig 

maximum 330 l űrmértékű tölgyfahordókban, és 

a fennmaradó időben palackban kell tárolni. 

– A fehér- és rozé borokat minimum 6 hónapon 

keresztül kell érlelni, amiből legalább 3 hónapig 

tölgyfahordókban, és a fennmaradó időben 

palackban kell tárolni. 

23. késői szüretelésű bor bor (OEM és OFJ) igen Olyan a bor, amelyet az általános szüreti 

időszak után szüretelt, érett szőlőből állítottak 

elő, és amelynek természetes alkoholtartalma 

legalább 12,08 térfogatszázalék. 

24. Válogatott szüretelésű 

bor 

bor (OEM és OFJ) igen Olyan bor, amelyet a tőkén teljesen beérett 

szőlőből kiválogatott, egészséges, részben túlérett 

bogyóiból állítottak elő, és amelynek természetes 

alkoholtartalma legalább 12,08 térfogatszázalék. 

25. muzeális bor bármelyik (OEM) igen Olyan borászati termék, amelyet legalább öt 

évig érleltek palackban. 

26. siller bor (OEM és OFJ) igen A rövid héjon erjesztés következtében élénk, 

halvány színű vörösbor. 

27. védett eredetű bor, pezsgő, minőségi 

pezsgő, illatos minőségi 

pezsgő, gyöngyözőbor, 

szén-dioxid hozzáadásával 

készült gyöngyözőbor 

(OEM) 

igen Az oltalom alatt álló eredetmegjelölés kifejezés 

helyett használható a vonatkozó termékleírás 

szerint, kiegészítve a borászati termék 

kategóriájának nevével. 

28. minőségi bor bor (OEM) igen Az oltalom alatt álló eredetmegjelölés kifejezés 

helyett használható a 2012. augusztus 1-jét 

megelőző szüretből származó borokon. 

29. tájbor bor (OFJ) igen Az oltalom alatt álló földrajzi jelzés kifejezés 

helyett használható a vonatkozó termékleírás 

szerint. 

16. számú melléklet a 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelethez258 

„A” rész 

Magyar mustfok átszámítása alkoholtartalomra 

  A B C 

1. Mustfok Potenciális alkoholtartalom Sűrűség 

2. 
[MM°], 17,5 °C-on [%vol], 20 °C-on 

 

,, 17,5 °C-on 

3. 12,5 7,34 1,05856 

4. 12,6 7,41 1,05907 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=125985.343533#foot258


 

 

5. 12,7 7,48 1,05957 

6. 12,8 7,54 1,06008 

7. 12,9 7,61 1,06058 

8. 13,0 7,68 1,06108 

9. 13,1 7,75 1,06159 

10. 13,2 7,83 1,06209 

11. 13,3 7,90 1,06260 

12. 13,4 7,98 1,06310 

13. 13,5 8,05 1,06361 

14. 13,6 8,12 1,06412 

15. 13,7 8,20 1,06463 

16. 13,8 8,27 1,06514 

17. 13,9 8,35 1,06565 

18. 14,0 8,42 1,06616 

19. 14,1 8,49 1,06667 

20. 14,2 8,56 1,06718 

21. 14,3 8,63 1,06769 

22. 14,4 8,70 1,06820 

23. 14,5 8,77 1,06871 

24. 14,6 8,84 1,06922 

25. 14,7 8,91 1,06974 

26. 14,8 8,98 1,07025 

27. 14,9 9,05 1,07077 

28. 15,0 9,12 1,07128 

29. 15,1 9,20 1,07180 

30. 15,2 9,27 1,07232 

31. 15,3 9,35 1,07283 

32. 15,4 9,42 1,07335 

33. 15,5 9,50 1,07387 

34. 15,6 9,57 1,07439 

35. 15,7 9,65 1,07491 

36. 15,8 9,72 1,07542 

37. 15,9 9,80 1,07594 

38. 16,0 9,87 1,07646 

39. 16,1 9,94 1,07698 

40. 16,2 10,01 1,07750 

41. 16,3 10,08 1,07803 

42. 16,4 10,15 1,07855 

43. 16,5 10,22 1,07907 

44. 16,6 10,30 1,07959 

45. 16,7 10,37 1,08011 



 

 

46. 16,8 10,45 1,08063 

47. 16,9 10,52 1,08115 

48. 17,0 10,60 1,08167 

49. 17,1 10,67 1,08219 

50. 17,2 10,75 1,08272 

51. 17,3 10,82 1,08324 

52. 17,4 10,89 1,08377 

53. 17,5 10,97 1,08429 

54. 17,6 11,04 1,08482 

55. 17,7 11,12 1,08534 

56. 17,8 11,19 1,08587 

57. 17,9 11,27 1,08639 

58. 18,0 11,34 1,08692 

59. 18,1 11,41 1,08745 

60. 18,2 11,49 1,08798 

61. 18,3 11,56 1,08852 

62. 18,4 11,64 1,08905 

63. 18,5 11,71 1,08958 

64. 18,6 11,78 1,09011 

65. 18,7 11,86 1,09064 

66. 18,8 11,93 1,09117 

67. 18,9 12,01 1,09170 

68. 19,0 12,08 1,09223 

69. 19,1 12,15 1,09276 

70. 19,2 12,23 1,09330 

71. 19,3 12,30 1,09383 

72. 19,4 12,38 1,09437 

73. 19,5 12,45 1,09490 

74. 19,6 12,53 1,09544 

75. 19,7 12,60 1,09598 

76. 19,8 12,68 1,09651 

77. 19,9 12,75 1,09705 

78. 20,0 12,83 1,09759 

79. 20,1 12,91 1,09813 

80. 20,2 12,98 1,09866 

81. 20,3 13,06 1,09920 

82. 20,4 13,13 1,09973 

83. 20,5 13,21 1,10027 

84. 20,6 13,29 1,10081 

85. 20,7 13,36 1,10135 

86. 20,8 13,44 1,10190 



 

 

87. 20,9 13,51 1,10244 

88. 21,0 13,59 1,10298 

89. 21,1 13,67 1,10352 

90. 21,2 13,75 1,10406 

91. 21,3 13,82 1,10461 

92. 21,4 13,90 1,10515 

93. 21,5 13,98 1,10569 

94. 21,6 14,05 1,10623 

95. 21,7 14,13 1,10678 

96. 21,8 14,20 1,10732 

97. 21,9 14,28 1,10787 

98. 22,0 14,35 1,10841 

99. 22,1 14,43 1,10896 

100. 22,2 14,51 1,10951 

101. 22,3 14,58 1,11006 

102. 22,4 14,66 1,11061 

103. 22,5 14,74 1,11116 

104. 22,6 14,82 1,11171 

105. 22,7 14,89 1,11226 

106. 22,8 14,97 1,11280 

107. 22,9 15,04 1,11335 

108. 23,0 15,12 1,11390 

109. 23,1 15,19 1,11447 

110. 23,2 15,27 1,11502 

111. 23,3 15,34 1,11557 

112. 23,4 15,42 1,11613 

113. 23,5 15,51 1,11668 

114. 23,6 15,57 1,11723 

115. 23,7 15,65 1,11779 

116. 23,8 15,73 1,11834 

117. 23,9 15,80 1,11890 

118. 24,0 15,89 1,11945 

119. 24,1 15,96 1,12001 

120. 24,2 16,03 1,12056 

121. 24,3 16,11 1,12112 

122. 24,4 16,19 1,12167 

123. 24,5 16,28 1,12223 

124. 24,6 16,34 1,12279 

125. 24,7 16,42 1,12335 

126. 24,8 16,50 1,12391 

127. 24,9 16,57 1,12447 



 

 

128. 25,0 16,66 1,12503 

129. 25,1 16,73 1,12558 

130. 25,2 16,80 1,12615 

131. 25,3 16,88 1,12671 

132. 25,4 16,96 1,12727 

133. 25,5 17,02 1,12783 

134. 25,6 17,11 1,12839 

135. 25,7 17,19 1,12895 

136. 25,8 17,27 1,12952 

137. 25,9 17,34 1,13008 

138. 26,0 17,46 1,13064 

139. 26,1 17,50 1,13121 

140. 26,2 17,58 1,13177 

141. 26,3 17,65 1,13234 

142. 26,4 17,73 1,13290 

143. 26,5 17,85 1,13347 

144. 26,6 17,89 1,13404 

145. 26,7 17,96 1,13460 

146. 26,8 18,04 1,13517 

147. 26,9 18,12 1,13574 

148. 27,0 18,23 1,13631 

149. 27,1 18,27 1,13688 

150. 27,2 18,35 1,13745 

151. 27,3 18,43 1,13802 

152. 27,4 18,50 1,13859 

153. 27,5 18,58 1,13916 

154. 27,6 18,66 1,13973 

155. 27,7 18,74 1,14030 

156. 27,8 18,81 1,14087 

157. 27,9 18,89 1,14144 

158. 28,0 18,95 1,14202 

159. 28,1 19,05 1,14259 

160. 28,2 19,12 1,14316 

161. 28,3 19,20 1,14374 

162. 28,4 19,28 1,14431 

163. 28,5 19,36 1,14489 

164. 28,6 19,44 1,14546 

165. 28,7 19,51 1,14604 

166. 28,8 19,59 1,14662 

167. 28,9 19,67 1,14719 

168. 29,0 19,75 1,14777 



 

 

169. 29,1 19,82 1,14835 

170. 29,2 19,90 1,14893 

171. 29,3 19,98 1,14951 

172. 29,4 20,06 1,15009 

173. 29,5 20,13 1,15067 

174. 29,6 20,21 1,15125 

175. 29,7 20,29 1,15183 

176. 29,8 20,37 1,15241 

177. 29,9 20,45 1,15299 

178. 30,0 20,52 1,15357 

„B” rész 

A tömegszázalékban mért cukortartalom átszámítása alkoholfokra 

  A B C D E F 

1. 
Cukor 

tömegszázalék 

Törésmutató 

20 °C 

hőmérsékleten 

Sűrűség 

20 °C 

hőmérsékleten 

Cukor 

g/l-ben 

Cukor 

g/kg-

ban 

Alkoholtartalom 

térfogatszázalékban 20 °C 

hőmérsékleten 

2. 10,0 1,34781 1,039 82,3 79,2 4,89 

3. 10,1 1,34798 1,0394 83,4 80,2 4,95 

4. 10,2 1,34814 1,0398 84,5 81,3 5,02 

5. 10,3 1,3483 1,0402 85,6 82,2 5,09 

6. 10,4 1,34845 1,0406 86,6 83,2 5,14 

7. 10,5 1,3486 1,041 87,6 84,1 5,2 

8. 10,6 1,34875 1,0414 88,6 85,1 5,26 

9. 10,7 1,3489 1,0419 89,7 86,1 5,33 

10. 10,8 1,34906 1,0423 90,8 87,1 5,39 

11. 10,9 1,34921 1,0427 91,8 88,1 5,45 

12. 11,0 1,34936 1,0431 92,9 89,1 5,52 

13. 11,1 1,34952 1,0435 94 90 5,58 

14. 11,2 1,34968 1,0439 95 91 5,64 

15. 11,3 1,34984 1,0443 96,1 92 5,71 

16. 11,4 1,34999 1,0447 97,1 92,9 5,77 

17. 11,5 1,35015 1,0452 98,2 94 5,83 

18. 11,6 1,35031 1,0456 99,3 95 5,9 

19. 11,7 1,35046 1,046 100,3 95,9 5,96 

20. 11,8 1,35062 1,0464 101,4 96,9 6,02 

21. 11,9 1,35077 1,0468 102,5 97,9 6,09 

22. 12,0 1,35092 1,0473 103,6 98,9 6,15 

23. 12,1 1,35108 1,0477 104,7 99,9 6,22 

24. 12,2 1,35124 1,0481 105,7 100,8 6,28 

25. 12,3 1,3514 1,0485 106,8 101,9 6,35 

26. 12,4 1,35156 1,0489 107,9 102,9 6,41 

27. 12,5 1,35172 1,0494 109 103,8 6,47 

28. 12,6 1,35187 1,0498 110 104,8 6,53 



 

 

29. 12,7 1,35203 1,0502 111,1 105,8 6,6 

30. 12,8 1,35219 1,0506 112,2 106,8 6,66 

31. 12,9 1,35234 1,051 113,2 107,8 6,73 

32. 13,0 1,35249 1,0514 114,3 108,7 6,79 

33. 13,1 1,35266 1,0519 115,4 109,7 6,86 

34. 13,2 1,35282 1,0523 116,5 110,7 6,92 

35. 13,3 1,35298 1,0527 117,6 111,7 6,99 

36. 13,4 1,35313 1,0531 118,6 112,6 7,05 

37. 13,5 1,35329 1,0536 119,7 113,6 7,11 

38. 13,6 1,35345 1,054 120,8 114,6 7,18 

39. 13,7 1,3536 1,0544 121,8 115,6 7,24 

40. 13,8 1,35376 1,0548 122,9 116,5 7,3 

41. 13,9 1,35391 1,0552 124 117,5 7,37 

42. 14,0 1,35407 1,0557 125,1 118,5 7,43 

43. 14,1 1,35424 1,0561 126,2 119,5 7,5 

44. 14,2 1,3544 1,0565 127,3 120,5 7,56 

45. 14,3 1,35456 1,0569 128,4 121,5 7,63 

46. 14,4 1,35472 1,0574 129,5 122,5 7,69 

47. 14,5 1,35488 1,0578 130,6 123,4 7,76 

48. 14,6 1,35503 1,0582 131,6 124,4 7,82 

49. 14,7 1,35519 1,0586 132,7 125,4 7,88 

50. 14,8 1,35535 1,0591 133,8 126,3 7,95 

51. 14,9 1,35551 1,0595 134,9 127,3 8,01 

52. 15,0 1,35567 1,0599 136 128,3 8,08 

53. 15,1 1,35583 1,0603 137,1 129,3 8,15 

54. 15,2 1,35599 1,0608 138,2 130,3 8,21 

55. 15,3 1,35615 1,0612 139,3 131,3 8,27 

56. 15,4 1,35631 1,0616 140,4 132,3 8,34 

57. 15,5 1,35648 1,0621 141,5 133,2 8,41 

58. 15,6 1,35664 1,0625 142,6 134,2 8,47 

59. 15,7 1,3568 1,0629 143,7 135,2 8,54 

60. 15,8 1,35696 1,0633 144,8 136,2 8,6 

61. 15,9 1,35712 1,0638 145,9 137,2 8,67 

62. 16,0 1,35728 1,0642 147 138,1 8,73 

63. 16,1 1,35744 1,0646 148,1 139,1 8,8 

64. 16,2 1,3576 1,0651 149,2 140,1 8,86 

65. 16,3 1,35776 1,0655 150,3 141,1 8,93 

66. 16,4 1,35793 1,066 151,5 142,1 9 

67. 16,5 1,35809 1,0664 152,6 143,1 9,06 

68. 16,6 1,35825 1,0668 153,7 144,1 9,13 

69. 16,7 1,35842 1,0672 154,8 145 9,2 



 

 

70. 16,8 1,35858 1,0677 155,9 146 9,26 

71. 16,9 1,35874 1,0681 157 147 9,33 

72. 17,0 1,3589 1,0685 158,1 148 9,39 

73. 17,1 1,35907 1,069 159,3 149 9,46 

74. 17,2 1,35923 1,0694 160,4 150 9,53 

75. 17,3 1,35939 1,0699 161,5 151 9,59 

76. 17,4 1,35955 1,0703 162,6 151,9 9,66 

77. 17,5 1,35972 1,0707 163,7 152,9 9,73 

78. 17,6 1,35988 1,0711 164,8 153,9 9,79 

79. 17,7 1,36004 1,0716 165,9 154,8 9,86 

80. 17,8 1,3602 1,072 167 155,8 9,92 

81. 17,9 1,36036 1,0724 168,1 156,8 9,99 

82. 18,0 1,36053 1,0729 169,3 157,8 10,06 

83. 18,1 1,3607 1,0733 170,4 158,8 10,12 

84. 18,2 1,36086 1,0738 171,5 159,7 10,19 

85. 18,3 1,36102 1,0742 172,6 160,7 10,25 

86. 18,4 1,36119 1,0746 173,7 161,6 10,32 

87. 18,5 1,36136 1,0751 174,9 162,6 10,39 

88. 18,6 1,36152 1,0755 176 163,6 10,46 

89. 18,7 1,36169 1,076 177,2 164,6 10,53 

90. 18,8 1,36185 1,0764 178,3 165,6 10,59 

91. 18,9 1,36201 1,0768 179,4 166,6 10,66 

92. 19,0 1,36217 1,0773 180,5 167,6 10,72 

93. 19,1 1,36234 1,0777 181,7 168,6 10,8 

94. 19,2 1,36251 1,0782 182,8 169,5 10,86 

95. 19,3 1,36267 1,0786 183,9 170,5 10,93 

96. 19,4 1,36284 1,0791 185,1 171,5 11 

97. 19,5 1,36301 1,0795 186,3 172,5 11,07 

98. 19,6 1,36318 1,08 187,4 173,5 11,13 

99. 19,7 1,36335 1,0804 188,6 174,5 11,21 

100. 19,8 1,36351 1,0809 189,7 175,5 11,27 

101. 19,9 1,36367 1,0813 190,8 176,5 11,34 

102. 20,0 1,36383 1,0817 191,9 177,4 11,4 

103. 20,1 1,364 1,0822 193,1 178,4 11,47 

104. 20,2 1,36417 1,0826 194,2 179,4 11,54 

105. 20,3 1,36434 1,0831 195,3 180,4 11,6 

106. 20,4 1,36451 1,0835 196,5 181,4 11,67 

107. 20,5 1,36468 1,084 197,7 182,3 11,75 

108. 20,6 1,36484 1,0844 198,8 183,3 11,81 

109. 20,7 1,36501 1,0849 200 184,3 11,88 

110. 20,8 1,36518 1,0853 201,1 185,3 11,96 



 

 

111. 20,9 1,36534 1,0857 202,2 186,2 12,01 

112. 21,0 1,3655 1,0862 203,3 187,2 12,08 

113. 21,1 1,36568 1,0866 204,5 188,2 12,15 

114. 21,2 1,36585 1,0871 205,7 189,2 12,22 

115. 21,3 1,36601 1,0875 206,8 190,2 12,29 

116. 21,4 1,36618 1,088 207,9 191,1 12,35 

117. 21,5 1,36635 1,0884 209,1 192,1 12,42 

118. 21,6 1,36652 1,0889 210,3 193,1 12,49 

119. 21,7 1,36669 1,0893 211,4 194,1 12,56 

120. 21,8 1,36685 1,0897 212,5 195 12,63 

121. 21,9 1,36702 1,0902 213,6 196 12,69 

122. 22,0 1,36719 1,0906 214,8 196,9 12,76 

123. 22,1 1,36736 1,0911 216 198 12,83 

124. 22,2 1,36753 1,0916 217,2 199 12,9 

125. 22,3 1,3677 1,092 218,3 199,9 12,97 

126. 22,4 1,36787 1,0925 219,5 200,9 13,04 

127. 22,5 1,36804 1,0929 220,6 201,8 13,11 

128. 22,6 1,3682 1,0933 221,7 202,8 13,17 

129. 22,7 1,36837 1,0938 222,9 203,8 13,24 

130. 22,8 1,36854 1,0943 224,1 204,8 13,31 

131. 22,9 1,36871 1,0947 225,2 205,8 13,38 

132. 23,0 1,36888 1,0952 226,4 206,7 13,45 

133. 23,1 1,36905 1,0956 227,6 207,7 13,52 

134. 23,2 1,36922 1,0961 228,7 208,7 13,59 

135. 23,3 1,36939 1,0965 229,9 209,7 13,66 

136. 23,4 1,36956 1,097 231,1 210,7 13,73 

137. 23,5 1,36973 1,0975 232,3 211,6 13,8 

138. 23,6 1,36991 1,0979 233,4 212,6 13,87 

139. 23,7 1,37008 1,0984 234,6 213,6 13,94 

140. 23,8 1,37025 1,0988 235,8 214,6 14,01 

141. 23,9 1,37042 1,0993 237 215,6 14,08 

142. 24,0 1,37059 1,0998 238,2 216,6 14,15 

143. 24,1 1,37076 1,1007 239,3 217,4 14,22 

144. 24,2 1,37093 1,1011 240,3 218,2 14,28 

145. 24,3 1,3711 1,1016 241,6 219,4 14,35 

146. 24,4 1,37128 1,1022 243 220,5 14,44 

147. 24,5 1,37145 1,1026 244 221,3 14,5 

148. 24,6 1,37162 1,103 245 222,1 14,56 

149. 24,7 1,3718 1,1035 246,4 223,2 14,64 

150. 24,8 1,37197 1,1041 247,7 224,4 14,72 

151. 24,9 1,37214 1,1045 248,7 225,2 14,78 



 

 

152. 25,0 1,37232 1,1049 249,7 226 14,84 

153. 25,1 1,37249 1,1053 250,7 226,8 14,9 

154. 25,2 1,37266 1,1057 251,7 227,6 14,96 

155. 25,3 1,37283 1,1062 253 228,7 15,03 

156. 25,4 1,373 1,1068 254,4 229,9 15,11 

157. 25,5 1,37317 1,1072 255,4 230,7 15,17 

158. 25,6 1,37335 1,1076 256,4 231,5 15,23 

159. 25,7 1,37353 1,1081 257,8 232,6 15,32 

160. 25,8 1,3737 1,1087 259,1 233,7 15,39 

161. 25,9 1,37387 1,1091 260,1 234,5 15,45 

162. 26,0 1,37405 1,1095 261,1 235,3 15,51 

163. 26,1 1,37423 1,11 262,5 236,4 15,6 

164. 26,2 1,3744 1,1106 263,8 237,5 15,67 

165. 26,3 1,37457 1,111 264,8 238,3 15,73 

166. 26,4 1,37475 1,1114 265,8 239,2 15,79 

167. 26,5 1,37493 1,1119 267,2 240,3 15,88 

168. 26,6 1,3751 1,1125 268,5 241,4 15,95 

169. 26,7 1,37528 1,1129 269,5 242,2 16,01 

170. 26,8 1,37545 1,1133 270,5 243 16,07 

171. 26,9 1,37562 1,1238 271,8 244,1 16,15 

172. 27,0 1,3758 1,1144 273,2 245,2 16,23 

173. 27,1 1,37598 1,1148 274,2 246 16,29 

174. 27,2 1,37615 1,1152 275,2 246,8 16,35 

175. 27,3 1,37632 1,1157 276,5 247,9 16,43 

176. 27,4 1,3765 1,1163 277,9 249 16,51 

177. 27,5 1,37667 1,1167 278,9 249,8 16,57 

178. 27,6 1,37685 1,1171 279,9 250,6 16,63 

179. 27,7 1,37703 1,1176 281,3 251,6 16,71 

180. 27,8 1,37721 1,1182 282,6 252,7 16,79 

181. 27,9 1,37739 1,1186 283,6 253,5 16,85 

182. 28,0 1,37757 1,119 284,6 254,3 16,91 

183. 28,1 1,37775 1,1195 286 255,4 16,99 

184. 28,2 1,37793 1,1201 287,3 256,5 17,07 

185. 28,3 1,3781 1,1205 288,3 257,3 17,13 

186. 28,4 1,37828 1,1209 289,3 258,1 17,19 

187. 28,5 1,37846 1,1214 290,7 259,2 17,27 

188. 28,6 1,37863 1,122 292 260,3 17,35 

189. 28,7 1,37881 1,1224 293 261 17,41 

190. 28,8 1,37899 1,1228 294 261,8 17,47 

191. 28,9 1,37917 1,1233 295,3 262,9 17,55 

192. 29,0 1,37935 1,1239 296,7 264 17,63 



 

 

193. 29,1 1,37953 1,1244 298,1 265,1 17,71 

194. 29,2 1,37971 1,125 299,4 266,1 17,79 

195. 29,3 1,37988 1,1254 300,4 266,9 17,85 

196. 29,4 1,38006 1,1258 301,4 267,7 17,91 

197. 29,5 1,38024 1,1263 302,8 268,8 17,99 

198. 29,6 1,38042 1,1269 304,1 269,9 18,07 

199. 29,7 1,3806 1,1273 305,1 270,6 18,13 

200. 29,8 1,38078 1,1277 306,1 271,4 18,19 

201. 29,9 1,38096 1,1282 307,4 272,5 18,26 

202. 30,0 1,38114 1,1288 308,8 273,6 18,35 

203. 30,1 1,38132 1,1293 310 274,5 18,42 

204. 30,2 1,3815 1,1298 311,2 275,5 18,49 

205. 30,3 1,38168 1,1302 312,4 276,4 18,56 

206. 30,4 1,38186 1,1307 313,6 277,3 18,63 

207. 30,5 1,38204 1,1312 314,8 278,3 18,7 

208. 30,6 1,38222 1,1317 316 279,2 18,77 

209. 30,7 1,3824 1,1322 317,2 280,2 18,85 

210. 30,8 1,38258 1,1327 318,4 281,1 18,92 

211. 30,9 1,38276 1,1332 319,6 282 18,99 

212. 31,0 1,38294 1,1336 320,8 283 19,06 

213. 31,1 1,38312 1,1341 322 283,9 19,13 

214. 31,2 1,3833 1,1346 323,2 284,9 19,2 

215. 31,3 1,38349 1,1351 324,4 285,8 19,27 

216. 31,4 1,38367 1,1356 325,6 286,8 19,35 

217. 31,5 1,38385 1,1361 326,8 287,7 19,42 

218. 31,6 1,38403 1,1366 328,1 288,6 19,49 

219. 31,7 1,38421 1,1371 329,3 289,6 19,56 

220. 31,8 1,3844 1,1376 330,5 290,5 19,64 

221. 31,9 1,38458 1,138 331,7 291,5 19,71 

222. 32,0 1,38476 1,1385 332,9 292,4 19,78 

223. 32,1 1,38494 1,1391 334,2 293,4 19,86 

224. 32,2 1,38513 1,1396 335,5 294,4 19,93 

225. 32,3 1,38531 1,1401 336,7 295,4 20 

226. 32,4 1,3855 1,1406 338 296,4 20,08 

227. 32,5 1,38568 1,1411 339,3 297,3 20,16 

228. 32,6 1,38586 1,1416 340,6 298,3 20,24 

229. 32,7 1,38605 1,1422 341,9 299,3 20,31 

230. 32,8 1,38623 1,1427 343,1 300,3 20,38 

231. 32,9 1,38642 1,1432 344,4 301,3 20,46 

232. 33,0 1,3866 1,1437 345,7 302,3 20,54 

233. 33,1 1,38678 1,1442 346,9 303,2 20,61 



 

 

234. 33,2 1,38697 1,1447 348,1 304,1 20,68 

235. 33,3 1,38715 1,1452 349,3 305 20,75 

236. 33,4 1,38734 1,1457 350,5 305,9 20,82 

237. 33,5 1,38753 1,1461 351,7 306,9 20,9 

238. 33,6 1,38771 1,1466 352,9 307,8 20,97 

239. 33,7 1,3879 1,1471 354,1 308,7 21,04 

240. 33,8 1,38808 1,1476 355,3 309,6 21,11 

241. 33,9 1,38827 1,1481 356,5 310,5 21,18 

242. 34,0 1,38845 1,1486 357,7 311,4 21,25 

243. 34,1 1,38864 1,1491 359 312,4 21,33 

244. 34,2 1,38882 1,1496 360,3 313,4 21,41 

245. 34,3 1,38901 1,1501 361,5 314,3 21,48 

246. 34,4 1,38919 1,1506 362,8 315,3 21,55 

247. 34,5 1,38938 1,1512 364,1 316,3 21,63 

248. 34,6 1,38957 1,1517 365,4 317,3 21,71 

249. 34,7 1,38975 1,1522 366,7 318,2 21,79 

250. 34,8 1,38994 1,1527 367,9 319,2 21,86 

251. 34,9 1,39012 1,1532 369,2 320,2 21,94 

252. 35,0 1,39031 1,1537 370,5 321,1 22,01 

253. 35,1 1,3905 1,1543 371,8 322,1 22,09 

254. 35,2 1,39069 1,1548 373 323 22,16 

255. 35,3 1,39087 1,1553 374,3 324 22,24 

256. 35,4 1,39106 1,1558 375,6 325 22,32 

257. 35,5 1,39125 1,1563 376,9 325,9 22,39 

258. 35,6 1,39144 1,1568 378,1 326,9 22,45 

259. 35,7 1,39163 1,1573 379,4 327,8 22,54 

260. 35,8 1,39181 1,1579 380,7 328,8 22,62 

261. 35,9 1,392 1,1584 381,9 329,7 22,69 

262. 36,0 1,39219 1,1589 383,2 330,7 22,77 

263. 36,1 1,39238 1,1594 384,5 331,6 22,85 

264. 36,2 1,39257 1,1599 385,8 332,6 22,92 

265. 36,3 1,39276 1,1604 387 335,5 23,99 

266. 36,4 1,39295 1,161 388,3 334,5 23,07 

267. 36,5 1,39314 1,1615 389,6 335,4 23,15 

268. 36,6 1,39332 1,162 390,9 336,4 23,22 

269. 36,7 1,39351 1,1625 392,2 337,3 23,3 

270. 36,8 1,3937 1,163 393,4 338,3 23,37 

271. 36,9 1,39389 1,1635 394,7 339,2 23,45 

272. 37,0 1,39408 1,1641 396 340,2 23,53 

273. 37,1 1,39427 1,1646 397,3 341,1 23,6 

274. 37,2 1,39446 1,1651 398,6 342,1 23,68 



 

 

275. 37,3 1,39465 1,1656 399,8 343 23,75 

276. 37,4 1,39484 1,1661 401,1 344 23,83 

277. 37,5 1,39504 1,1666 402,4 344,9 23,91 

278. 37,6 1,39523 1,1672 403,7 345,9 23,99 

279. 37,7 1,39542 1,1677 405 346,8 24,06 

280. 37,8 1,39561 1,1682 406,2 347,7 24,13 

281. 37,9 1,3958 1,1687 407,5 348,7 24,21 

282. 38,0 1,39599 1,1692 408,8 349,6 24,29 

283. 38,1 1,39618 1,1698 410,1 350,6 24,37 

284. 38,2 1,39637 1,1703 411,3 351,5 24,44 

285. 38,3 1,39657 1,1708 412,6 352,4 24,51 

286. 38,4 1,39676 1,1713 413,9 353,4 24,59 

287. 38,5 1,39695 1,1718 415,2 354,3 24,67 

288. 38,6 1,39714 1,1723 416,4 355,2 24,74 

289. 38,7 1,39733 1,1728 417,7 356,1 24,82 

290. 38,8 1,39753 1,1733 419 357,1 24,9 

291. 38,9 1,39772 1,1739 420,2 358 24,97 

292. 39,0 1,39791 1,1744 421,5 358,9 25,04 

293. 39,1 1,3981 1,1749 422,8 359,8 25,12 

294. 39,2 1,3983 1,1754 424,1 360,8 25,2 

295. 39,3 1,39849 1,1759 425,3 361,7 25,27 

296. 39,4 1,39969 1,1764 426,6 362,6 25,35 

297. 39,5 1,39888 1,177 427,9 363,6 25,42 

298. 39,6 1,39907 1,1775 429,2 364,5 25,5 

299. 39,7 1,39927 1,178 430,5 365,4 25,58 

300. 39,8 1,39946 1,1785 431,7 366,3 25,65 

301. 39,9 1,39966 1,179 433 367,3 25,73 

302. 40,0 1,39985 1,1796 434,3 368,2 25,8 

303. 40,1 1,40004 1,1801 435,6 369,2 25,88 

304. 40,2 1,40024 1,1806 437 370,1 25,96 

305. 40,3 1,40043 1,1812 438,3 371,1 26,04 

306. 40,4 1,40063 1,1817 439,7 372,1 26,12 

307. 40,5 1,40083 1,1823 441 373 26,2 

308. 40,6 1,40102 1,1828 442,3 374 26,28 

309. 40,7 1,40122 1,1833 443,7 374,9 26,36 

310. 40,8 1,40141 1,1839 445 375,9 26,44 

311. 40,9 1,40161 1,1844 446,4 376,9 26,52 

312. 41,0 1,4018 1,185 447,7 377,8 26,6 

313. 41,1 1,402 1,1855 449 378,7 26,68 

314. 41,2 1,40219 1,186 450,2 379,6 26,75 

315. 41,3 1,40239 1,1865 451,5 380,5 26,83 



 

 

316. 41,4 1,40259 1,187 452,8 381,4 26,9 

317. 41,5 1,40279 1,1875 454,1 382,3 26,98 

318. 41,6 1,40298 1,1881 455,3 383,2 27,05 

319. 41,7 1,40318 1,1886 456,6 384,2 27,13 

320. 41,8 1,40338 1,1891 457,9 385,1 27,21 

321. 41,9 1,40357 1,1896 459,1 386 27,28 

322. 42,0 1,40377 1,1901 460,4 386,9 27,35 

323. 42,1 1,40397 1,1907 461,7 387,8 27,43 

324. 42,2 1,40417 1,1912 463,1 388,8 27,52 

325. 42,3 1,40436 1,1917 464,4 389,7 27,59 

326. 42,4 1,40456 1,1923 465,8 390,7 27,68 

327. 42,5 1,40476 1,1928 467,2 391,6 27,76 

328. 42,6 1,40496 1,1934 468,5 392,6 27,84 

329. 42,7 1,40516 1,1939 469,9 393,5 27,92 

330. 42,8 1,40535 1,1945 471,2 394,5 28 

331. 42,9 1,40555 1,195 472,6 395,4 28,08 

332. 43,0 1,40575 1,1956 473,9 396,4 28,16 

333. 43,1 1,40595 1,1961 475,2 397,3 28,23 

334. 43,2 1,40615 1,1967 476,6 398,3 28,32 

335. 43,3 1,40635 1,1972 477,9 399,2 28,4 

336. 43,4 1,40655 1,1977 479,3 400,1 28,48 

337. 43,5 1,40675 1,1983 480,6 401,1 28,56 

338. 43,6 1,40695 1,1988 481,9 402 28,63 

339. 43,7 1,40715 1,1994 483,3 402,9 28,72 

340. 43,8 1,40735 1,1999 484,6 403,9 28,79 

341. 43,9 1,40755 1,2005 486 404,8 28,88 

342. 44,0 1,40775 1,201 487,3 405,7 28,95 

343. 44,1 1,40795 1,2015 188,6 406,7 29,03 

344. 44,2 1,40815 1,2021 490 407,6 29,11 

345. 44,3 1,40836 1,2026 491,3 408,5 29,19 

346. 44,4 1,40856 1,2032 492,7 409,5 29,27 

347. 44,5 1,40876 1,2037 494 410,4 29,35 

348. 44,6 1,40896 1,2042 495,3 411,3 29,43 

349. 44,7 1,40916 1,2048 496,7 412,3 29,51 

350. 44,8 1,40937 1,2053 498 413,2 29,59 

351. 44,9 1,40957 1,2059 499,4 414,1 29,67 

352. 45,0 1,40977 1,2064 500,7 415 29,75 

353. 45,1 1,40997 1,207 502,1 416 29,83 

354. 45,2 1,41018 1,2076 503,5 417 29,92 

355. 45,3 1,41038 1,2081 504,9 417,9 30 

356. 45,4 1,41058 1,2087 506,3 418,9 30,08 



 

 

357. 45,5 1,41079 1,2093 507,8 419,9 30,17 

358. 45,6 1,41099 1,2098 509,2 420,9 30,25 

359. 45,7 1,41119 1,2104 510,6 421,8 30,34 

360. 45,8 1,41139 1,211 512 422,8 30,42 

361. 45,9 1,4116 1,2115 513,4 423,7 30,5 

362. 46,0 1,4118 1,2121 514,8 424,7 30,59 

363. 46,1 1,412 1,2127 516,1 425,6 30,66 

364. 46,2 1,41221 1,2132 517,5 426,5 30,75 

365. 46,3 1,41241 1,2137 518,8 427,5 30,82 

366. 46,4 1,41262 1,2143 520,2 428,4 30,91 

367. 46,5 1,41282 1,2148 521,5 429,3 30,99 

368. 46,6 1,41302 1,2154 522,8 430,2 31,06 

369. 46,7 1,41323 1,2159 524,2 431,1 31,15 

370. 46,8 1,41343 1,2165 525,5 432 31,22 

371. 46,9 1,41364 1,217 526,9 432,9 31,31 

372. 47,0 1,41384 1,2175 528,2 433,8 31,38 

373. 47,1 1,41405 1,2181 529,6 434,8 31,47 

374. 47,2 1,41425 1,2187 531 435,7 31,55 

375. 47,3 1,41446 1,2192 532,4 436,7 31,63 

376. 47,4 1,41466 1,2198 533,8 437,6 31,72 

377. 47,5 1,41487 1,2204 535,3 438,6 31,81 

378. 47,6 1,41508 1,221 536,7 439,5 31,89 

379. 47,7 1,41528 1,2215 538,1 440,5 31,97 

380. 47,8 1,41549 1,2221 539,5 441,4 32,05 

381. 47,9 1,41569 1,2227 540,9 442,4 32,14 

382. 48,0 1,4159 1,2232 542,3 443,3 32,22 

383. 48,1 1,41611 1,2238 543,6 444,2 32,3 

384. 48,2 1,41632 1,2243 545 445,1 32,38 

385. 48,3 1,41652 1,2249 546,3 446 32,46 

386. 48,4 1,41673 1,2254 547,7 446,9 32,59 

387. 48,5 1,41694 1,226 549,1 447,8 32,63 

388. 48,6 1,41715 1,2265 550,4 448,7 32,7 

389. 48,7 1,41736 1,2271 551,8 449,7 32,79 

390. 48,8 1,41756 1,2276 553,1 450,6 32,86 

391. 48,9 1,41777 1,2282 554,5 451,6 32,95 

392. 49,0 1,41798 1,2287 555,8 452,3 33,02 

393. 49,1 1,41819 1,2293 557,2 453,3 33,11 

394. 49,2 1,4184 1,2298 558,6 454,2 33,19 

395. 49,3 1,41861 1,2304 560 455,1 33,27 

396. 49,4 1,41882 1,231 561,4 456,1 33,36 

397. 49,5 1,41903 1,2315 562,8 457 33,44 



 

 

398. 49,6 1,41924 1,2321 564,2 457,9 33,52 

399. 49,7 1,41945 1,2327 565,6 458,8 33,61 

400. 49,8 1,41966 1,2332 567 459,8 33,69 

401. 49,9 1,41987 1,2338 568,4 460,7 33,77 

402. 50,0 1,42008 1,2344 569,8 461,6 33,86 

403. 50,1 1,42029 1,2349 571,2 462,5 33,94 

404. 50,2 1,4205 1,2355 572,6 463,5 34,02 

405. 50,3 1,42071 1,2361 574 464,4 34,1 

406. 50,4 1,42 1,2366 575,4 465,3 34,19 

407. 50,5 1,42114 1,2372 576,9 466,2 34,28 

408. 50,6 1,42135 1,2378 578,3 467,2 34,36 

409. 50,7 1,42156 1,2384 579,7 468,1 34,44 

410. 50,8 1,42177 1,2389 581,1 469 34,53 

411. 50,9 1,42198 1,2395 582,5 469,9 34,61 

412. 51,0 1,42219 1,2401 583,9 470,9 34,69 

413. 51,1 1,4224 1,2407 585,4 471,8 34,78 

414. 51,2 1,42261 1,2413 586,9 472,8 34,87 

415. 51,3 1,42283 1,2419 588,3 473,8 34,95 

416. 51,4 1,42304 1,2425 589,8 474,7 35,04 

417. 51,5 1,42325 1,2431 591,3 475,7 35,13 

418. 51,6 1,42346 1,2437 592,8 476,6 35,22 

419. 51,7 1,42367 1,2443 594,3 477,6 35,31 

420. 51,8 1,42389 1,2449 595,7 478,6 35,39 

421. 51,9 1,4241 1,2455 597,2 479,5 35,48 

422. 52,0 1,42431 1,2461 598,7 480,5 35,57 

423. 52,1 1,42452 1,2466 600,1 481,5 35,65 

424. 52,2 1,42474 1,2472 601,5 482,3 35,74 

425. 52,3 1,42495 1,2478 602,9 483,2 35,82 

426. 52,4 1,42517 1,2483 604,3 484,1 35,91 

427. 52,5 1,42538 1,2489 605,8 485 35,99 

428. 52,6 1,42559 1,2495 607,2 485,9 36,08 

429. 52,7 1,42581 1,25 608,6 486,8 36,16 

430. 52,8 1,42602 1,2506 610 487,7 36,24 

431. 52,9 1,42624 1,2512 611,4 488,6 36,33 

432. 53,0 1,42645 1,2518 612,8 489,6 36,41 

433. 53,1 1,42666 1,2524 614,3 490,5 36,5 

434. 53,2 1,42686 1,253 615,8 491,4 36,59 

435. 53,3 1,42707 1,2536 617,2 492,4 36,67 

436. 53,4 1,42727 1,2542 618,7 493,3 36,76 

437. 53,5 1,42748 1,2548 620,2 494,3 36,85 

438. 53,6 1,42769 1,2554 621,7 495,2 36,94 



 

 

439. 53,7 1,42789 1,256 623,2 496,2 37,03 

440. 53,8 1,4281 1,2566 624,6 497,1 37,11 

441. 53,9 1,4283 1,2571 626,1 498 37,2 

442. 54,0 1,42851 1,2577 627,6 499 37,29 

443. 54,1 1,42874 1,2583 629 499,9 37,37 

444. 54,2 1,42897 1,2589 630,4 500,8 37,45 

445. 54,3 1,42919 1,2595 631,8 501,7 27,54 

446. 54,4 1,42942 1,26 633,2 502,6 37,62 

447. 54,5 1,42965 1,2606 634,7 503,5 37,71 

448. 54,6 1,42988 1,2612 636,1 504,3 37,79 

449. 54,7 1,43011 1,2617 637,5 505,2 37,88 

450. 54,8 1,43033 1,2623 6389 506,1 37,96 

451. 54,9 1,43056 1,2629 640,3 507 38,04 

452. 55,0 1,43079 1,2635 641,7 507,9 38,11 

453. 55,1 1,43101 1,264 643,2 508,8 38,22 

454. 55,2 1,43123 1,2646 644,6 509,7 38,3 

455. 55,3 1,43145 1,2652 646,1 510,7 38,39 

456. 55,4 1,43167 1,2658 647,6 511,6 38,48 

457. 55,5 1,43189 1,2664 649,1 512,5 38,57 

458. 55,6 1,4321 1,267 650,5 513,4 38,65 

459. 55,7 1,43232 1,2676 652 514,3 38,74 

460. 55,8 1,43254 1,2682 653,5 515,3 38,83 

461. 55,9 1,43276 1,2688 654,9 516,2 38,91 

462. 56,0 1,43298 1,2694 656,4 517,1 39 

463. 56,1 1,4332 1,27 657,9 518 39,09 

464. 56,2 1,43342 1,2706 659,4 518,9 39,18 

465. 56,3 1,43364 1,2712 660,8 519,9 39,26 

466. 56,4 1,43386 1,2718 662,3 520,8 29,35 

467. 56,5 1,43409 1,2724 663,8 521,7 39,44 

468. 56,6 1,43431 1,273 665,3 522,6 39,53 

469. 56,7 1,43453 1,2736 666,8 523,5 39,62 

470. 56,8 1,43475 1,2742 668,2 524,4 39,7 

471. 56,9 1,43497 1,2748 669,7 525,4 39,79 

472. 57,0 1,43519 1,2754 671,2 526,3 39,88 

473. 57,1 1,43541 1,276 672,7 527,2 39,97 

474. 57,2 1,43563 1,2766 674,3 528,2 40,06 

475. 57,3 1,43586 1,2773 675,8 529,1 40,15 

476. 57,4 1,43608 1,2779 677,4 530,1 40,25 

477. 57,5 1,4363 1,2785 678,9 531 40,34 

478. 57,6 1,43652 1,2791 680,4 532 40,43 

479. 57,7 1,43674 1,2797 682 532,9 40,52 



 

 

480. 57,8 1,43697 1,2804 683,5 533,8 40,61 

481. 57,9 1,43719 1,281 685,1 534,8 40,7 

482. 58,0 1,43741 1,2816 686,6 535,7 40,8 

483. 58,1 1,43763 1,2822 688,1 536,6 40,88 

484. 58,2 1,43786 1,2828 689,6 537,5 40,97 

485. 58,3 1,43808 1,2834 691 538,4 41,06 

486. 58,4 1,43831 1,284 692,5 539,3 41,14 

487. 58,5 1,43854 1,2846 694 540,2 41,23 

488. 58,6 1,43876 1,2852 695,5 541,1 41,32 

489. 58,7 1,43899 1,2858 697 542 41,41 

490. 58,8 1,43921 1,2864 698,4 542,9 41,5 

491. 58,9 1,43944 1,287 699,9 543,8 41,58 

492. 59,0 1,43966 1,2876 701,4 544,7 41,67 

493. 59,1 1,43989 1,2882 702,9 545,7 41,76 

494. 59,2 1,44011 1,2888 704,5 546,6 41,86 

495. 59,3 1,44034 1,2895 706 547,5 41,95 

496. 59,4 1,44056 1,2901 707,6 548,5 42,04 

497. 59,5 1,44079 1,2907 709,1 549,4 42,13 

498. 59,6 1,44102 1,2913 710,6 550,3 42,22 

499. 59,7 1,44124 1,292 712,2 551,2 42,32 

500. 59,8 1,44147 1,2926 713,7 552,2 42,41 

501. 59,9 1,44169 1,2932 715,3 553,1 42,5 

502. 60,0 1,44192 1,2938 716,8 554 42,59 

503. 60,1 1,44215 1,2944 718,3 554,9 42,68 

504. 60,2 1,44237 1,295 719,8 555,8 42,77 

505. 60,3 1,4426 1,2956 721,2 556,7 42,85 

506. 60,4 1,44283 1,2962 722,7 557,6 42,94 

507. 60,5 1,44306 1,2968 724,2 558,4 43,03 

508. 60,6 1,44328 1,2974 725,7 559,3 43,12 

509. 60,7 1,44351 1,298 727,2 560,2 43,21 

510. 60,8 1,44374 1,2986 728,6 561,1 43,29 

511. 60,9 1,44396 1,2992 730,1 562 43,38 

512. 61,0 1,44419 1,2998 731,6 562,8 43,47 

513. 61,1 1,44442 1,3004 733,1 563,8 43,56 

514. 61,2 1,44465 1,3011 734,7 564,7 43,65 

515. 61,3 1,44488 1,3017 736,2 565,6 43,74 

516. 61,4 1,44511 1,3023 737,8 566,5 43,84 

517. 61,5 1,44533 1,303 739,4 567,4 43,93 

518. 61,6 1,44556 1,3036 740,9 568,4 44,02 

519. 61,7 1,44579 1,3042 742,5 569,3 44,12 

520. 61,8 1,44602 1,3048 744 570,2 44,21 



 

 

521. 61,9 1,44625 1,3055 745,6 571,1 44,3 

522. 62,0 1,44648 1,3061 747,1 572 44,39 

523. 62,1 1,44671 1,3067 748,6 572,9 44,48 

524. 62,2 1,44694 1,3073 750,2 573,8 44,57 

525. 62,3 1,44717 1,308 751,7 574,7 44,66 

526. 62,4 1,4474 1,3086 753,3 575,6 44,76 

527. 62,5 1,44764 1,3092 754,8 576,5 44,85 

528. 62,6 1,44787 1,3098 756,3 577,4 44,94 

529. 62,7 1,4481 1,3104 757,9 578,3 45,03 

530. 62,8 1,44833 1,3111 759,4 579,2 45,12 

531. 62,9 1,44856 1,3117 761 580,1 45,21 

532. 63,0 1,44879 1,3123 762,5 581 45,31 

533. 63,1 1,44902 1,313 764,1 582 45,4 

534. 63,2 1,44926 1,3136 765,7 582,9 45,49 

535. 63,3 1,44949 1,3143 767,3 583,8 45,59 

536. 63,4 1,44972 1,3149 768,9 584,8 45,69 

537. 63,5 1,44996 1,3156 770,6 585,7 45,79 

538. 63,6 1,45019 1,3162 772,2 586,6 45,88 

539. 63,7 1,45042 1,3169 773,8 587,6 45,98 

540. 63,8 1,45065 1,3175 775,4 588,5 46,07 

541. 63,9 1,45089 1,3182 777 589,4 46,17 

542. 64,0 1,45112 1,3188 778,6 590,4 46,26 

543. 64,1 1,45135 1,3195 780,1 591,3 46,35 

544. 64,2 1,45159 1,3201 781,7 592,1 46,45 

545. 64,3 1,45183 1,3207 783,2 593 46,53 

546. 64,4 1,45206 1,3213 784,8 593,9 46,63 

547. 64,5 1,4523 1,3219 786,3 594,8 46,72 

548. 64,6 1,45253 1,3266 787,8 595,7 46,81 

549. 64,7 1,45276 1,3232 789,4 596,6 46,9 

550. 64,8 1,453 1,3238 790,9 597,5 46,99 

551. 64,9 1,45324 1,3244 792,5 598,3 47,09 

552. 65,0 1,45347 1,3251 794 599,2 47,18 

553. 65,1 1,45371 1,3257 795,6 600,1 47,27 

554. 65,2 1,45394 1,3264 797,2 601,1 47,37 

555. 65,3 1,45418 1,327 798,8 602 47,46 

556. 65,4 1,45441 1,3277 800,4 602,9 47,56 

557. 65,5 1,45465 1,3283 802,1 603,8 47,66 

558. 65,6 1,45489 1,329 803,7 604,7 47,75 

559. 65,7 1,45512 1,3296 805,3 605,6 47,85 

560. 65,8 1,45536 1,3303 806,9 606,6 47,94 

561. 65,9 1,45559 1,3309 808,5 607,5 48,04 



 

 

562. 66,0 1,45583 1,3316 810,1 608,4 48,13 

563. 66,1 1,45607 1,3322 811,6 609,3 48,22 

564. 66,2 1,4563 1,3328 813,2 610,1 48,32 

565. 66,3 1,45654 1,3335 814,8 611 48,41 

566. 66,4 1,45678 1,3341 816,3 611,9 48,5 

567. 66,5 1,45702 1,3347 817,9 612,8 48,6 

568. 66,6 1,45725 1,3353 819,4 613,6 48,69 

569. 66,7 1,45749 1,336 820,9 614,5 48,77 

570. 66,8 1,45773 1,3366 822,5 615,4 48,87 

571. 66,9 1,45796 1,3372 824,1 616,2 48,97 

572. 67,0 1,4582 1,3378 825,6 617,1 49,05 

573. 67,1 1,45844 1,3385 827,2 618 49,15 

574. 67,2 1,45868 1,3391 828,8 618,9 49,24 

575. 67,3 1,45892 1,3398 830,4 619,8 49,34 

576. 67,4 1,45916 1,3404 832 620,7 49,43 

577. 67,5 1,4594 1,3411 833,7 621,6 49,53 

578. 67,6 1,45964 1,3418 835,3 622,5 49,63 

579. 67,7 1,45988 1,3424 836,9 623,4 49,73 

580. 67,8 1,46012 1,3431 838,5 624,3 49,82 

581. 67,9 1,46036 1,3437 840,1 625,2 49,92 

582. 68,0 1,4606 1,3444 841,7 626,1 50,01 

583. 68,1 1,46084 1,345 843,4 627 50,11 

584. 68,2 1,46108 1,3457 845,1 628 50,21 

585. 68,3 1,46132 1,3464 846,7 628,9 50,31 

586. 68,4 1,46156 1,3471 848,4 629,8 50,41 

587. 68,5 1,46181 1,3478 850,1 630,8 50,51 

588. 68,6 1,46205 1,3484 851,8 631,7 50,61 

589. 68,7 1,46229 1,3491 853,5 632,6 50,71 

590. 68,8 1,46253 1,3498 855,1 633,5 50,81 

591. 68,9 1,46277 1,3505 856,8 634,5 50,91 

592. 69,0 1,46301 1,3512 858,5 635,4 51,01 

593. 69,1 1,46325 1,3518 860,1 636,3 51,1 

594. 69,2 1,4635 1,3525 861,7 637,2 51,2 

595. 69,3 1,46374 1,3531 863,3 638 51,29 

596. 69,4 1,46398 1,3538 864,9 638,9 51,3 

597. 69,5 1,46423 1,3544 866,9 639,8 51,49 

598. 69,6 1,46447 1,3551 862,2 640,7 51,58 

599. 69,7 1,46471 1,3557 869,8 641,6 51,68 

600. 69,8 1,46495 1,3564 871,4 642,4 51,78 

601. 69,9 1,4652 1,357 873 643,3 51,87 

602. 70,0 1,46544 1,3577 874,6 644,2 51,97 



 

 

603. 70,1 1,46568 1,3583 876,2 645,1 52,06 

604. 70,2 1,46593 1,359 877,8 645,9 52,15 

605. 70,3 1,46618 1,3596 879,4 646,8 52,25 

606. 70,4 1,46642 1,3603 881 647,7 52,35 

607. 70,5 1,46667 1,3609 882,7 648,6 52,45 

608. 70,6 1,46691 1,3616 884,3 649,4 52,54 

609. 70,7 1,46715 1,3622 885,9 650,3 52,64 

610. 70,8 1,4674 1,3629 887,5 651,2 52,73 

611. 70,9 1,46765 1,3635 889,1 652,1 52,83 

612. 71,0 1,46789 1,3642 890,7 652,9 52,92 

613. 71,1 1,46814 1,3649 892,4 653,8 53,02 

614. 71,2 1,46838 1,3655 894,1 654,7 53,12 

615. 71,3 1,46863 1,3662 895,7 655,6 53,22 

616. 71,4 1,46888 1,3669 897,4 656,5 53,32 

617. 71,5 1,46913 1,3676 899,1 657,4 53,42 

618. 71,6 1,46937 1,3683 900,8 658,3 53,52 

619. 71,7 1,46962 1,3689 902,5 659,2 53,62 

620. 71,8 1,46987 1,3696 904,1 660,1 53,72 

621. 71,9 1,47011 1,3703 905,8 661 53,82 

622. 72,0 1,47036 1,371 907,5 661,9 53,92 

623. 72,1 1,47061 1,3717 909,2 662,8 54,02 

624. 72,2 1,47086 1,3723 910,8 663,7 54,12 

625. 72,3 1,4711 1,373 912,5 664,6 54,22 

626. 72,4 1,47135 1,3737 914,2 665,5 54,32 

627. 72,5 1,4716 1,3744 915,9 666,4 54,42 

628. 72,6 1,47185 1,375 917,5 667,3 54,51 

629. 72,7 1,4721 1,3757 919,2 668,2 54,62 

630. 72,8 1,47234 1,3764 920,9 669 54,72 

631. 72,9 1,47259 1,3771 922,5 669,9 54,81 

632. 73,0 1,47284 1,3777 924,2 670,8 64,91 

633. 73,1 1,47309 1,3784 925,9 671,7 55,01 

634. 73,2 1,47334 1,3791 927,6 672,6 55,11 

635. 73,3 1,47359 1,3798 929,2 673,5 55,21 

636. 73,4 1,47384 1,3804 930,9 674,4 55,31 

637. 73,5 1,47409 1,3811 932,6 675,2 55,41 

638. 73,6 1,47434 1,3818 934,3 676,1 55,51 

639. 73,7 1,47459 1,3825 936 677 55,61 

640. 73,8 1,47484 1,3832 937,6 677,9 55,71 

641. 73,9 1,47509 1,3838 939,3 678,8 55,81 

642. 74,0 1,47534 1,3845 941 679,7 55,91 

643. 74,1 1,47559 1,3852 942,7 680,5 56,01 



 

 

644. 74,2 1,47584 1,3859 944,4 681,4 56,11 

645. 74,3 1,47609 1,3866 946 682,3 56,21 

646. 74,4 1,47634 1,3872 947,7 683,2 56,31 

647. 74,5 1,4766 1,3879 949,4 684 56,41 

648. 74,6 1,47685 1,3886 951,1 684,9 56,51 

649. 74,7 1,4771 1,3893 952,8 685,8 56,61 

650. 74,8 1,47735 1,39 954,4 686,7 56,71 

651. 74,9 1,4776 1,3906 956,1 687,5 56,81 

17–18. számú melléklet a 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelethez259 

 
1 Az 1. § a) pont 1. alpontját a 128/2012. (XII. 14.) VM rendelet 32. § a) pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 20/2014. (X. 

31.) FM rendelet 1. § (1) bekezdése iktatta be. 
2 Az 1. § a) pont 3. alpontját a 20/2014. (X. 31.) FM rendelet 33. § a) pontja hatályon kívül helyezte. 
3 Az 1. § b) pont 3. alpontja a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 132. § a) pontja szerint módosított szöveg.  
4 Az 1. § b) pont 17. alpontja a 20/2014. (X. 31.) FM rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. 
5 Az 1. § c) pont nyitó szövegrésze a 128/2012. (XII. 14.) VM rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. 
6 Az 1. § c) pont 3. pontja a 128/2012. (XII. 14.) VM rendelet 30. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.  
7 Az 1. § c) pont 5. pontja a 128/2012. (XII. 14.) VM rendelet 30. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.  
8 Az 1. § c) pont 7. pontja a 128/2012. (XII. 14.) VM rendelet 30. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.  
9 Az 1. § c) pont 9. pontja a 128/2012. (XII. 14.) VM rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. 
10 Az 1. § c) pont 11. pontját a 128/2012. (XII. 14.) VM rendelet 1. § (3) bekezdése iktatta be, szövege a 60/2015. (X. 8.) FM 

rendelet 10. § (1) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg. 
11 Az 1. § d) pontját a 128/2012. (XII. 14.) VM rendelet 1. § (4) bekezdése iktatta be, szövege a 20/2014. (X. 31.) FM rendelet 1. 

§ (3) bekezdésével megállapított szöveg. 
12 Az 1. § d) pont 3. pontját a 60/2015. (X. 8.) FM rendelet 1. §-a iktatta be. 
13 A 2. § a 20/2014. (X. 31.) FM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg. 
14 A 3. § (1) bekezdése a 20/2014. (X. 31.) FM rendelet 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. 
15 A 3. § (3) bekezdését a 20/2014. (X. 31.) FM rendelet 33. § b) pontja hatályon kívül helyezte. 
16 A 3. § (4) bekezdése a 20/2014. (X. 31.) FM rendelet 32. § a) pontja szerint módosított szöveg. 
17 A 3. § (5) bekezdése a 20/2014. (X. 31.) FM rendelet 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. 
18 A 4. § (1) bekezdése a 128/2012. ( XII. 14.) VM rendelet 2. §-ával megállapított, a 20/2014. (X. 31.) FM rendelet 32. § b) 

pontja szerint módosított szöveg. 
19 A 4. § (3) bekezdése a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 132. § c) pontja szerint módosított szöveg. 
20 A 4. § (5) bekezdése az 1/2011. (I. 11.) VM rendelet 1. § (37) bekezdése szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 3. §-a 

alapján a 2011. január 14-ét követően indult ügyekben és megismételt eljárásokban kell alkalmazni. 
21 Az 5. § a 64/2010. (V. 12.) FVM rendelet 1. §-val megállapított szöveg. 
22 Az 5. § (1) bekezdése az 1/2011. (I. 11.) VM rendelet 1. § (37) bekezdése szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 3. §-

a alapján a 2011. január 14-ét követően indult ügyekben és megismételt eljárásokban kell alkalmazni. 
23 Az 5. § (2) bekezdését a 128/2012. (XII. 14.) VM rendelet 32. § b) pontja hatályon kívül helyezte. 
24 Az 5. § (3) bekezdése az 1/2011. (I. 11.) VM rendelet 1. § (37) bekezdése szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 3. §-

a alapján a 2011. január 14-ét követően indult ügyekben és megismételt eljárásokban kell alkalmazni. 
25 A 6. § (1) bekezdés b) pontja a 128/2012. (XII. 14.) VM rendelet 30. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg. 
26 A 6. § (1) bekezdés c) pontja a 128/2012. (XII. 14.) VM rendelet 30. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg. 
27 A 6. § (1) bekezdés d) pontja a 128/2012. (XII. 14.) VM rendelet 30. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.  
28 A 6. § (2) bekezdése a 64/2010. (V. 12.) FVM rendelet 26. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.  
29 A 6. § (3) bekezdése a 128/2012. (XII. 14.) VM rendelet 30. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg.  
30 A 6. § (4) bekezdése a 128/2012. (XII. 14.) VM rendelet 30. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg. 
31 A 6. § (5) bekezdése a 60/2015. (X. 8.) FM rendelet 10. § (1) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg. 
32 A 6. § (6) bekezdését a 64/2010. (V. 12.) FVM rendelet 28. § a) pontja hatályon kívül helyezte.  
33 A 7. § a 20/2014. (X. 31.) FM rendelet 4. §-ával megállapított szöveg. 
34 A 7. § (1) bekezdése a 43/2017. (IX. 5.) FM rendelet 3. § a) pontja szerint módosított szöveg. 
35 A 7. § (2) bekezdése a 60/2015. (X. 8.) FM rendelet 10. § (1) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg. 
36 A 7. § (5) bekezdése a 60/2015. (X. 8.) FM rendelet 10. § (5) bekezdés a) pontja, a 43/2017. (IX. 5.) FM rendelet 3. § a) pontja 

szerint módosított szöveg. 
37 A 7/A. §-t a 60/2015. (X. 8.) FM rendelet 2. §-a iktatta be. 
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38 A 8. § (1) bekezdése a 20/2014. (X. 31.) FM rendelet 32. § c) pontja, a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 132. § d) pontja szerint 

módosított szöveg. 
39 A 8. § (2) bekezdése a 128/2012. (XII. 14.) VM rendelet 30. § (4) bekezdése, a 60/2015. (X. 8.) FM rendelet 10. § (2) bekezdése, 

a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 132. § d) pontja szerint módosított szöveg. 
40 A 9. § a 20/2014. (X. 31.) FM rendelet 5. §-ával megállapított szöveg. 
41 A 9. § (2) bekezdése a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 132. § e) pontja szerint módosított szöveg. 
42 A 9. § (3) bekezdése a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 132. § e) pontja szerint módosított szöveg.  
43 A 10. § a 20/2014. (X. 31.) FM rendelet 5. §-ával megállapított szöveg. 
44 A 11. § (1) bekezdése a 20/2014. (X. 31.) FM rendelet 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. 
45 A 11. § (2) bekezdés nyitó szövegrésze a 20/2014. (X. 31.) FM rendelet 6. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. 
46 A 11. § (2) bekezdés b) pontja a 128/2012. (XII. 14.) VM rendelet 30. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.  
47 A 12. § a 20/2014. (X. 31.) FM rendelet 7. §-ával megállapított szöveg. 
48 Az Első Rész III. fejezet címe a 60/2015. (X. 8.) FM rendelet 10. § (5) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg. 
49 A 13. § (1) bekezdése a 21/2016. (III. 31.) FM rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. 
50 A 13. § (2) bekezdése a 21/2016. (III. 31.) FM rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.  
51 A 13. § (3) bekezdése a 21/2016. (III. 31.) FM rendelet 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.  
52 A 13. § (4) bekezdése a 21/2016. (III. 31.) FM rendelet 1. § (3) bekezdésével megállapított, a 35/2017. (VII. 6.) FM rendelet 2. 

§-a szerint módosított szöveg. 
53 A 13. § (5) bekezdése a 20/2014. (X. 31.) FM rendelet 8. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. 
54 A 13. § (7) bekezdését a 128/2012. (XII. 14.) VM rendelet 4. § (4) bekezdése iktatta be, szövege a 21/2016. (III. 31.) FM 

rendelet 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. 
55 A 13/A. §-t a 60/2015. (X. 8.) FM rendelet 4. §-a iktatta be. 
56 A 14. § a 128/2012. (XII. 14.) VM rendelet 5. §-ával megállapított szöveg. 
57 A 14. § (1) bekezdése a 21/2016. (III. 31.) FM rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.  
58 A 14. § (2) bekezdés nyitó szövegrésze a 60/2015. (X. 8.) FM rendelet 10. § (5) bekezdés a) pontja, a 43/2017. (IX. 5.) FM 

rendelet 3. § b) pontja szerint módosított szöveg. 
59 A 14. § (2) bekezdés a) pontja a 60/2015. (X. 8.) FM rendelet 10. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg.  
60 A 14. § (2) bekezdés b) pontja a 60/2015. (X. 8.) FM rendelet 10. § (1) bekezdés d) pontja és a (4) bekezdés a) pontja szerin t 

módosított szöveg. 
61 A 14. § (3) bekezdése a 21/2016. (III. 31.) FM rendelet 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.  
62 A 14. § (4) bekezdése a 20/2014. (X. 31.) FM rendelet 9. § (2) bekezdésével megállapított, nyitó szövegrésze a 60/2015. (X. 

8.) FM rendelet 10. § (5) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg. 
63 A 14. § (4) bekezdés a) pontja a 60/2015. (X. 8.) FM rendelet 10. § (5) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg. 
64 A 14. § (4) bekezdés b) pontja a 43/2017. (IX. 5.) FM rendelet 3. § c) pontja szerint módosított szöveg. 
65 A 14. § (4a) bekezdését a 34/2015. (VI. 25.) FM rendelet 6. § (1) bekezdése iktatta be, szövege a 60/2015. (X. 8.) FM rendelet 

10. § (5) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg. 
66 A 14. § (5) bekezdése a 20/2014. (X. 31.) FM rendelet 9. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. 
67 A 14. § (6) bekezdése a 60/2015. (X. 8.) FM rendelet 10. § (5) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.  
68 A 14. § (7) bekezdése a 60/2015. (X. 8.) FM rendelet 10. § (4) bekezdés b) pontja és az (5) bekezdés a) pontja szerint módosított 

szöveg. 
69 A 14. § (8) bekezdése a 21/2016. (III. 31.) FM rendelet 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.  
70 A 14. § (9) bekezdése a 21/2016. (III. 31.) FM rendelet 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. 
71 A 14. § (10) bekezdése a 60/2015. (X. 8.) FM rendelet 10. § (4) bekezdés c) pontja és (5) bekezdés a) pontja szerint módosított 

szöveg. 
72 A 15. § (1) bekezdése a 21/2016. (III. 31.) FM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg. 
73 A 15. § (2) bekezdése a 21/2016. (III. 31.) FM rendelet 3. §-ával megállapított és a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 132. § f) 

pontja szerint módosított szöveg. 
74 A 15. § (3) bekezdése a 60/2015. (X. 8.) FM rendelet 10. § (5) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.  
75 A 16. §-t a 128/2012. (XII. 14.) VM rendelet 32. § c) pontja hatályon kívül helyezte. 
76 A 17. § (1) bekezdése a 20/2014. (X. 31.) FM rendelet 11. §-ával megállapított szöveg. 
77 A 18. § a 20/2014. (X. 31.) FM rendelet 12. §-ával megállapított, a 60/2015. (X. 8.) FM rendelet 10. § (5) bekezdés a) pontja, 

a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 132. § d) pontja szerint módosított szöveg. 
78 A 19. § (2) bekezdése a 20/2014. (X. 31.) FM rendelet 13. §-ával megállapított, a 60/2015. (X. 8.) FM rendelet 10. § (5) 

bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg. 
79 A 20. § a 128/2012. (XII. 14.) VM rendelet 8. §-ával megállapított szöveg. 
80 A 20. § (1) bekezdése a 20/2014. (X. 31.) FM rendelet 14. §-ával megállapított, a 60/2015. (X. 8.) FM rendelet 10. § (4) 

bekezdés c) pontja és (5) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg. 
81 A 20. § (3) bekezdése a 20/2014. (X. 31.) FM rendelet 32. § d) pontja szerint módosított szöveg.  
82 A 20. § (4) bekezdése a 60/2015. (X. 8.) FM rendelet 10. § (5) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.  
83 A 21. § (2) bekezdése a 60/2015. (X. 8.) FM rendelet 10. § (5) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.  

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=125985.343533#foot_38_place
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=125985.343533#foot_39_place
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=125985.343533#foot_40_place
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=125985.343533#foot_41_place
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=125985.343533#foot_42_place
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=125985.343533#foot_43_place
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=125985.343533#foot_44_place
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=125985.343533#foot_45_place
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=125985.343533#foot_46_place
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=125985.343533#foot_47_place
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=125985.343533#foot_48_place
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=125985.343533#foot_49_place
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=125985.343533#foot_50_place
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=125985.343533#foot_51_place
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=125985.343533#foot_52_place
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=125985.343533#foot_53_place
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=125985.343533#foot_54_place
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=125985.343533#foot_55_place
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=125985.343533#foot_56_place
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=125985.343533#foot_57_place
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=125985.343533#foot_58_place
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=125985.343533#foot_59_place
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=125985.343533#foot_60_place
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=125985.343533#foot_61_place
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=125985.343533#foot_62_place
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=125985.343533#foot_63_place
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=125985.343533#foot_64_place
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=125985.343533#foot_65_place
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=125985.343533#foot_66_place
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=125985.343533#foot_67_place
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=125985.343533#foot_68_place
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=125985.343533#foot_69_place
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=125985.343533#foot_70_place
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=125985.343533#foot_71_place
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=125985.343533#foot_72_place
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=125985.343533#foot_73_place
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=125985.343533#foot_74_place
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=125985.343533#foot_75_place
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=125985.343533#foot_76_place
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=125985.343533#foot_77_place
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=125985.343533#foot_78_place
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=125985.343533#foot_79_place
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=125985.343533#foot_80_place
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=125985.343533#foot_81_place
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=125985.343533#foot_82_place
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=125985.343533#foot_83_place


 

 

84 A 21/A. §-t a 35/2017. (VII. 6.) FM rendelet 1. §-a iktatta be. 
85 A 22. § (1) bekezdése a 20/2014. (X. 31.) FM rendelet 15. §-ával megállapított és a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 132. § b) 

pontja szerint módosított szöveg. 
86 A 24. § a 20/2014. (X. 31.) FM rendelet 32. § e) pontja, a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 132. § b) pontja szerint módosított 

szöveg. 
87 A 25. § (1) bekezdése a 60/2015. (X. 8.) FM rendelet 7. §-ával megállapított és a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 132. § g) 

pontja szerint módosított szöveg. 
88 A 25. § (2) bekezdése a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 132. § b) pontja szerint módosított szöveg. 
89 A 25. § (3) bekezdése a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 132. § g) pontja szerint módosított szöveg. 
90 A 25. § (4) bekezdését a 20/2014. (X. 31.) FM rendelet 16. §-a iktatta be. 
91 A 26. § (1) bekezdése a 64/2010. (V. 12.) FVM rendelet 4. §-ával megállapított, a 20/2014. (X. 31.) FM rendelet 32. § f) pontja, 

a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 39. § a) pontja, a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 132. § b) pontja szerint módosított szöveg. 
92 A 26. § (2) bekezdését a 64/2010. (V. 12.) FVM rendelet 28. § b) pontja hatályon kívül helyezte. 
93 A 26. § (3) bekezdése a 128/2012. (XII. 14.) VM rendelet 30. § (19) bekezdése, a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 132. § b) és 

h) pontja szerint módosított szöveg. 
94 A 27. § a 20/2014. (X. 31.) FM rendelet 17. §-ával megállapított, a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 39. § b) pontja, a 42/2017. 

(VIII. 17.) FM rendelet 132. § b) pontja szerint módosított szöveg. 
95 A 27/A. §-t és azt megelőző alcímet a 128/2012. (XII. 14.) VM rendelet 9. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 20/2014. 

(X. 31.) FM rendelet 33. § c) pontja. 
96 A 27/B. §-t megelőző alcímet a 20/2014. (X. 31.) FM rendelet 18. §-a iktatta be. 
97 A 27/B. §-t a 20/2014. (X. 31.) FM rendelet 18. §-a iktatta be. 
98 A 28. § a 128/2012. (XII. 14.) VM rendelet 10. §-ával megállapított szöveg. 
99 A 29. § nyitó szövegrésze a 128/2012. (XII. 14.) VM rendelet 30. § (10) bekezdése szerint módosított szöveg. 
100 A 29/A. §-t megelőző alcímet a 128/2012. (XII. 14.) VM rendelet 11. §-a iktatta be. 
101 A 29/A. §-t a 128/2012. (XII. 14.) VM rendelet 11. §-a iktatta be. 
102 A 29/A. § (1) bekezdés a) pontja a 20/2014. (X. 31.) FM rendelet 32. § g) pontja szerint módosított szöveg. 
103 A 30. § a 128/2012. (XII. 14.) VM rendelet 12. §-ával megállapított szöveg. 
104 A harmadik rész I. fejezet címe a 64/2010. (V. 12.) FVM rendelet 5. §-ával megállapított, a 128/2012. (XII. 14.) VM rnedelet 

30. § (14) bekezdése szerint módosított szöveg. 
105 A 31. § a 64/2010. (V. 12.) FVM rendelet 6. §-ával megállapított szöveg. 
106 A 31. § (1) bekezdése a 20/2014. (X. 31.) FM rendelet 19. §-ával megállapított szöveg. 
107 A 31. § (2) bekezdése a 20/2014. (X. 31.) FM rendelet 19. §-ával megállapított szöveg. 
108 A 31. § (3) bekezdése a 128/2012. (XII. 14.) VM rendelet 13. §.-ával megállapított szöveg. 
109 A 31. § (3) bekezdés d) pontja a 60/2015. (X. 8.) FM rendelet 10. § (5) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg. 
110 A 31. § (4) bekezdése a 128/2012. (XII. 14.) VM rendelet 13. §.-ával megállapított szöveg. 
111 A 31. § (4) bekezdés a) pontja a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 132. § d) pontja szerint módosított szöveg. 
112 A 31. § (5) bekezdése a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 132. § d) pontja szerint módosított szöveg. 
113 A 32. § (1) bekezdése a 20/2014. (X. 31.) FM rendelet 20. §-ával megállapított és a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 132. § d) 

pontja szerint módosított szöveg. 
114 A 32. § (2) bekezdése a 128/2012. (XII. 14.) VM rendelet 14. §.-ával megállapított szöveg. 
115 A 32. § (3) bekezdése a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 132. § i) pontja szerint módosított szöveg.  
116 A 33. § (1) bekezdése a 128/2012. (XII. 14.) VM rendelet 15. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. 
117 A 33. § (2) bekezdése a 128/2012. (XII. 14.) VM rendelet 15. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. 
118 A 33. § (3) bekezdése a 64/2010. (V. 12.) FVM rendelet 27. § (4) bekezdése szerint módosított szöveg. 
119 A 33. § (4) bekezdése a 128/2012. (XII. 14.) VM rendelet 15. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.  
120 A 33. § (5) bekezdése a 20/2014. (X. 31.) FM rendelet 21. §-ával megállapított és a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 132. § d) 

pontja szerint módosított szöveg. 
121 A 33. § (7) bekezdése a 20/2014. (X. 31.) FM rendelet 32. § h) pontja szerint módosított szöveg.  
122 A 34. § (1) bekezdése a 60/2015. (X. 8.) FM rendelet 10. § (5) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg. 
123 A 34. § (2) bekezdése a 128/2012. (XII. 14.) VM rendelet 16. § (1) bekezdésével megállapított, a 20/2014. (X. 31.) FM rendelet 

32. § i) pontja szerint módosított szöveg. 
124 A 34. § (5) bekezdése a 128/2012. (XII. 14.) VM rendelet 16. § (2) bekezdésével megállapított és a 42/2017. (VIII. 17.) FM 

rendelet 132. § d) pontja szerint módosított szöveg. 
125 A 34. § (6) bekezdését a 128/2012. (XII. 14.) VM rendelet 16. § (3) bekezdése iktatta be. 
126 A 34. § (7) bekezdését a 20/2014. (X. 31.) FM rendelet 22. §-a iktatta be, szövege a 60/2015. (X. 8.) FM rendelet 10. § (5) 

bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg. 
127 A 35. § a 64/2010. (V. 12.) FVM rendelet 8. §-ával megállapított szöveg. 
128 A 35. § (1) bekezdése a 20/2014. (X. 31.) FM rendelet 23. §-ával megállapított szöveg. 
129 A 35. § (2) bekezdése a 60/2015. (X. 8.) FM rendelet 8. §-ával megállapított és a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 132. § d) 

pontja szerint módosított szöveg. 
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130 A 36. § (1) bekezdése a 20/2014. (X. 31.) FM rendelet 32. § j) pontja, a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 132. § d) pontja 

szerint módosított szöveg. 
131 A 36. § (2) bekezdése a 20/2014. (X. 31.) FM rendelet 32. § k) pontja szerint módosított szöveg. 
132 A 36. § (4) bekezdése a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 132. § d) pontja szerint módosított szöveg. 
133 A 36. § (5) bekezdése az 1/2011. (I. 11.) VM rendelet 1. § (37) bekezdése szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 3. 

§-a alapján a 2011. január 14-ét követően indult ügyekben és megismételt eljárásokban kell alkalmazni. 
134 A 36. § (6) bekezdését a 20/2014. (X. 31.) FM rendelet 24. §-a iktatta be. 
135 A 37. § a 64/2010. (V. 12.) FVM rendelet 9. §-ával megállapított szöveg. 
136 A 37. § e) pontja a 128/2012. (XII. 14.) VM rendelet 30. § (14) bekezdése szerint módosított szöveg.  
137 A 38. § a 128/2012. (XII. 14.) VM rendelet 17. §-ával megállapított szöveg. 
138 A 38. § (2) bekezdés a) pontja a 60/2015. (X. 8.) FM rendelet 10. § (5) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.  
139 A 38. § (3) bekezdése a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 132. § d) pontja szerint módosított szöveg. 
140 A 39. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 132. § d) pontja szerint módosított szöveg.  
141 A 39. § (1) bekezdés a) pontja a 20/2014. (X. 31.) FM rendelet 32. § l) pontja szerint módosított szöveg. 
142 A 39. § (1) bekezdés b) pontja a 60/2015. (X. 8.) FM rendelet 10. § (5) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg. 
143 A 39. § (2) bekezdése a 128/2012. (XII. 14.) VM rendelet 18. § (1) bekezdésével megállapított, nyitó szövegrésze a 42/2017. 

(VIII. 17.) FM rendelet 132. § d) pontja szerint módosított szöveg. 
144 A 39. § (3) bekezdése a 60/2015. (X. 8.) FM rendelet 10. § (5) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg. 
145 A 39. § (4) bekezdése a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 132. § d) pontja szerint módosított szöveg. 
146 A 39. § (5) bekezdése a 60/2015. (X. 8.) FM rendelet 10. § (4) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.  
147 A 39. § (6) bekezdését a 29/2013. (IV. 30.) VM rendelet 1. § (5) bekezdése hatályon kívül helyezte, újonnan a 20/2014. (X. 

31.) FM rendelet 25. §-a iktatta be, szövege a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 132. § d) pontja szerint módosított szöveg. 
148 A 39. § (7) bekezdését a 64/2010. (V. 12.) FVM rendelet 11. § (2) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 29/2013. 

(IV. 30.) VM rendelet 1. § (5) bekezdése. 
149 A 39. § (8) bekezdését a 128/2012. (XII. 14.) VM rendelet 18. § (3) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 29/2013. 

(IV. 30.) VM rendelet 1. § (5) bekezdése. 
150 A 39/A. §-t megelőző alcímet a 29/2013. (IV. 30.) VM rendelet 1. § (1) bekezdése iktatta be, szövege a 60/2015. (X. 8.) FM 

rendelet 10. § (4) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg. 
151 A 39/A. §-t a 29/2013. (IV. 30.) VM rendelet 1. § (1) bekezdése iktatta be. 
152 A 39/A. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 60/2015. (X. 8.) FM rendelet 10. § (4) bekezdés a) és c) pontja szerint módosított  

szöveg. 
153 A 39/A. § (1) bekezdés c) pontja a 60/2015. (X. 8.) FM rendelet 10. § (4) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg.  
154 A 39/A. § (3) bekezdése a 60/2015. (X. 8.) FM rendelet 10. § (4) bekezdés d) pontja szerint módosított szöveg. 
155 A 39/A. § (4) bekezdése a 60/2015. (X. 8.) FM rendelet 10. § (4) bekezdés c) pontja és az (5) bekezdés  a) pontja szerint 

módosított szöveg. 
156 A 40. § (1) bekezdés a) pontja a 128/2012. (XII. 14.) VM rendelet 19. § (1) bekezdésével megállapított, a 20/2014. (X. 31.) 

FM rendelet 32. § m) pontja szerint módosított szöveg. 
157 A 40. § (1) bekezdés b) pontja a 128/2012. (XII. 14.) VM rendelet 19. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. 
158 A 40. § (1) bekezdés c) pontja a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 39. § b) pontja szerint módosított szöveg. 
159 A 40. § (1) bekezdés d) pontja a 20/2014. (X. 31.) FM rendelet 26. §-ával megállapított szöveg. 
160 A 40. § (1) bekezdés e) pontja a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 132. § b) pontja szerint módosított szöveg. 
161 A 41. § (1) bekezdése a 128/2012. (XII. 14.) VM rendelet 30. § (20) bekezdése szerint módosított szöveg. 
162 A 41. § (2) bekezdés a) pontja a 128/2012. (XII. 14.) VM rendelet 20. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. 
163 A 41. § (2) bekezdés b) pontja a 128/2012. (XII. 14.) VM rendelet 20. § (2) bekezdésével megállapított, a 88/2016. (XII. 29.)  

FM rendelet 39. § b) pontja szerint módosított szöveg. 
164 A 41. § (2) bekezdés c) pontja a 128/2012. (XII. 14.) VM rendelet 20. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. [A 128/2012. 

(XII. 14.) VM rendelet 30. § (20) bekezdésével elrendelt módosítás, amely szerint az „az MgSZH” szövegrész helyébe „a NÉBIH” 

szöveg lép, nem vezethető át.] 
165 A 41. § (2) bekezdés d) pontja a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 132. § b) pontja szerint módosított szöveg. 
166 A 41. § (3) bekezdése az 1/2011. (I. 11.) VM rendelet 1. § (37) bekezdése szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 3. 

§-a alapján a 2011. január 14-ét követően indult ügyekben és megismételt eljárásokban kell alkalmazni. 
167 A 41. § (7) bekezdése a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 39. § c) pontja szerint módosított szöveg. 
168 A 41/A. §-t a 20/2014. (X. 31.) FM rendelet 27. §-a iktatta be, szövege a 60/2015. (X. 8.) FM rendelet 10. § (5) bekezdés a) 

pontja szerint módosított szöveg. 
169 A 43. § (4) bekezdése a 64/2010. (V. 12.) FVM rendelet 12. §-ával megállapított szöveg. 
170 A 44. § (1) bekezdése a 64/2010. (V. 12.) FVM rendelet 13. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. 
171 A 44. § (2) bekezdés f) pontja a 64/2010. (V. 12.) FVM rendelet 13. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.  
172 A 44. § (2) bekezdés g) pontját a 64/2010. (V. 12.) FVM rendelet 13. § (3) bekezdése iktatta be. 
173 A 46. § a 64/2010. (V. 12.) FVM rendelet 28. § c) pontja szerint módosított szöveg. 
174 A 47. § (1) bekezdése a 64/2010. (V. 12.) FVM rendelet 14. §-ával megállapított szöveg. 
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175 A 48. §-t megelőző alcím a 128/2012. (XII. 14.) VM rendelet 30. § (14) bekezdése szerint módosított szöveg. 
176 A 48. § b) pontja a 128/2012. (XII. 14.) VM rendelet 21. §-ával megállapított szöveg. 
177 Az 50. § nyitó szövegrésze a 60/2015. (X. 8.) FM rendelet 10. § (1) bekezdés e) pontja szerint módosított szöveg. 
178 Az 50. § c) pontja a 60/2015. (X. 8.) FM rendelet 10. § (1) bekezdés f) pontja szerint módosított szöveg. 
179 A 51. § a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 132. § j) pontja szerint módosított szöveg. 
180 Az 51/A. §-t megelőző alcímet a 128/2012. (XII. 14.) VM rendelet 22. §-a iktatta be. 
181 Az 51/A. §-t a 128/2012. (XII. 14.) VM rendelet 22. §-a iktatta be. 
182 Az 51/B. §-t megelőző alcímet a 128/2012. (XII. 14.) VM rendelet 23. §-a iktatta be. 
183 Az 51/B. §-t a 128/2012. (XII. 14.) VM rendelet 23. §-a iktatta be. 
184 Az 51/C. §-t a 20/2014. (X. 31.) FM rendelet 28. §-a iktatta be. 
185 Az 52. § a 64/2010. (V. 12.) FVM rendelet 15. §-ával megállapított szöveg. 
186 [Az 52. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében 128/2012. (XII. 14.) VM rendelet 30. § (12) bekezdésével elrendelt módosítás, 

amely szerint a „OEM– és OFJ-borok” szövegrész helyébe az „OEM- és OFJ borászati termékek”szöveg lép, nem vezethető át.] Az 

52. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 128/2012. (XII. 14.) 30. § (15) bekezdése szerint módosított szöveg.  
187 Az 52. § (1) bekezdés b) pontja a 128/2012. (XII. 14.) VM rendelet 24. §-ával megállapított szöveg. 
188 Az 52. § (2) bekezdése a 128/2012. (XII. 14.) VM rendelet 30. § (2) és (14) bekezdése szerint módosított szöveg. 
189 Az 53. §-t megelőző alcímet a 128/2012. (XII. 14.) VM rendelet 25. §-a iktatta be. 
190 Az 53. §-t és az azt megelőző alcímet a 64/2010. (V. 12.) FVM rendelet 28. § d) és e) pontja hatályon kívül helyezte, újonnan 

a 128/2012. (XII. 14.) VM rendelet 25. §-a iktatta be. 
191 Az 54. §-t megelőző alcím a 128/2012. (XII. 14.) VM rendelet 30. § (13) bekezdése szerint módosított szöveg. 
192 Az 54. § a 64/2010. (V. 12.) FVM rendelet 16. §-ával megállapított szöveg. 
193 Az 54. § (1) bekezdése a 20/2014. (X. 31.) FM rendelet 29. §-ával megállapított szöveg. 
194 Az 54. § (2) bekezdése a 128/2012. (XII. 14.) VM rendelet 26. §-ával megállapított szöveg. 
195 Az 55. §-t és az azt megelőző alcímet a 20/2014. (X. 31.) FM rendelet 33. § d) pontja hatályon kívül helyezte. 
196 Az 56. §-t megelőző alcím a 20/2014. (X. 31.) FM rendelet 30. §-ával megállapított szöveg. 
197 Az 56. § (1) bekezdése a 128/2012. (XII. 14.) VM rendelet 30. § (14) bekezdése szerint módosított szöveg. 
198 Az 57. § nyitó szövegrésze a 128/2012. (XII. 14.) VM rendelet 30. § (16) bekezdése szerint módosított szöveg. 
199 Az 57. § a) pontja a 128/2012. (XII. 14.) VM rendelet 30. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.  
200 Az 57. § b) pontja a 128/2012. (XII. 14.) VM rendelet 30. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.  
201 Az 57. § c) pontja a 128/2012. (XII. 14.) VM rendelet 30. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.  
202 Az 58. §-t megelőző alcím a 64/2010. (V. 12.) FVM rendelet 18. §-ával megállapított szöveg. 
203 Az 58. § e) pontja a 64/2010. (V. 12.) FVM rendelet 27. § (5) bekezdése szerint módosított szöveg.  
204 Az 59. § a 128/2012. (XII. 14.) VM rendelet 27. §-ával megállapított szöveg. 
205 A 60. §-t megelőző alcím a 64/2010. (V. 12.) FVM rendelet 19. §-ával megállapított szöveg. 
206 A 60. § a 64/2010. (V. 12.) FVM rendelet 20. §-ával megállapított szöveg. 
207 A 61. § (4) bekezdését a 128/2012. (XII. 14.) VM rendelet 32. § d) pontja hatályon kívül helyezte. 
208 A 61. § (5) bekezdése a 128/2012. (XII. 14.) VM rendelet 28. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.  
209 A 61. § (6) bekezdését a 128/2012. (XII. 14.) VM rendelet 28. § (2) bekezdése iktatta be. 
210 A 61. § (7) bekezdését a 128/2012. (XII. 14.) VM rendelet 28. § (2) bekezdése iktatta be. 
211 A 63. §-t és az azt megelőző alcímet a 20/2014. (X. 31.) FM rendelet 33. § e) pontja hatályon kívül helyezte. 
212 A 64. §-t és az azt megelőző alcímet a 20/2014. (X. 31.) FM rendelet 33. § e) pontja hatályon kívül helyezte. 
213 A 65. §-t a 128/2012. (XII. 14.) VM rendelet 32. § e) pontja hatályon kívül helyezte. A 65. §-t megelőző alcímet a 20/2014. 

(X. 31.) FM rendelet 33. § e) pontja hatályon kívül helyezte. 
214 A 66. §-t és az azt megelőző alcímet a 20/2014. (X. 31.) FM rendelet 33. § e) pontja hatályon kívül helyezte. 
215 A 67. §-t és az azt megelőző alcímet a 20/2014. (X. 31.) FM rendelet 33. § e) pontja hatályon kívül helyezte. 
216 A 68. §-t és az azt megelőző alcímet a 20/2014. (X. 31.) FM rendelet 33. § e) pontja hatályon kívül helyezte. 
217 A 69. § a) pontja a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 131. §-ával megállapított szöveg. 
218 A 69. § c) pontja a 64/2010. (V. 12.) FVM rendelet 24. §-ával megállapított szöveg. 
219 Az 1. számú melléklet a 20/2014. (X. 31.) FM rendelet 31. § a) pontjával megállapított szöveg. 
220 Az 1. melléklet 1. pontja a 60/2015. (X. 8.) FM rendelet 10. § (6) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg. 
221 Az 1. melléklet 2. pontja a 60/2015. (X. 8.) FM rendelet 10. § (6) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg. 
222 Az 1. melléklet 3. pontja a 60/2015. (X. 8.) FM rendelet 10. § (6) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.  
223 Az 1. melléklet 4. pontja a 60/2015. (X. 8.) FM rendelet 10. § (6) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.  
224 Az 1. melléklet 5. pontja a 60/2015. (X. 8.) FM rendelet 10. § (6) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.  
225 Az 1. melléklet 6. pontja a 60/2015. (X. 8.) FM rendelet 10. § (6) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg. 
226 Az 1. melléklet 7. pontja a 60/2015. (X. 8.) FM rendelet 10. § (6) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg. 
227 Az 1. melléklet 8. pontja a 60/2015. (X. 8.) FM rendelet 10. § (6) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.  
228 Az 1. melléklet 9. pontja a 60/2015. (X. 8.) FM rendelet 10. § (6) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.  
229 Az 1. melléklet 10. pontja a 60/2015. (X. 8.) FM rendelet 10. § (6) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.  
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230 Az 1. melléklet 11. pontja a 60/2015. (X. 8.) FM rendelet 10. § (6) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.  
231 Az 1. melléklet 12. pontja a 60/2015. (X. 8.) FM rendelet 10. § (6) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.  
232 Az 1. melléklet 13. pontja a 60/2015. (X. 8.) FM rendelet 10. § (6) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg. 
233 Az 1. melléklet 14. pontja a 60/2015. (X. 8.) FM rendelet 10. § (6) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg. 
234 Az 1. melléklet 15. pontja a 60/2015. (X. 8.) FM rendelet 10. § (6) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.  
235 Az 1. melléklet 16. pontja a 60/2015. (X. 8.) FM rendelet 10. § (6) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.  
236 Az 1. melléklet 17. pontja a 60/2015. (X. 8.) FM rendelet 10. § (6) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.  
237 Az 1. melléklet 18. pontja a 60/2015. (X. 8.) FM rendelet 10. § (6) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg. 
238 Az 1. melléklet 19. pontja a 60/2015. (X. 8.) FM rendelet 10. § (6) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg. 
239 Az 1. melléklet 20. pontja a 60/2015. (X. 8.) FM rendelet 10. § (6) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.  
240 Az 1. melléklet 21. pontja a 60/2015. (X. 8.) FM rendelet 10. § (6) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.  
241 Az 1. melléklet 22. pontja a 60/2015. (X. 8.) FM rendelet 10. § (6) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.  
242 A 2. számú melléklet a 20/2014. (X. 31.) FM rendelet 31. § b) pontjával megállapított, a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 38. 

§-a szerint módosított szöveg. 
243 A 3. számú mellékletet a 20/2014. (X. 31.) FM rendelet 33. § f) pontja hatályon kívül helyezte. 
244 A 4. számú melléklet a 64/2010. (V. 12.) FVM rendelet 25. § (3) bekezdésével megállapított, a 128/2012. (XII. 14.) VM 

rendelet 30. § (14) bekezdése, a 60/2015. (X. 8.) FM rendelet 10. § (1) bekezdés c) pontja és (4) bekezdés c) pontja szerint módosított 

szöveg. 
245 Az 5. számú melléklet a 64/2010. (V. 12.) FVM rendelet 25. § (4) bekezdésével megállapított, a 60/2015. (X. 8.) FM rendelet 

10. § (6) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg. 
246 A 6. számú melléklet a 64/2010. (V. 12.) FVM rendelet 25. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. 
247 A 7. számú mellékletet a 128/2012. (XII. 14.) VM rendelet 32. § f) pontja hatályon kívül helyezte. 
248 A 8. számú melléklet a 128/2012. (XII. 14.) VM rendelet 31. § (4) bekezdésével megállapított, a 60/2015. (X. 8.) FM rendelet 

10. § (1) bekezdés g) pontja szerint módosított szöveg. 
249 A 8/A. számú mellékletet a 60/2015. (X. 8.) FM rendelet 9. § (1) bekezdés a) pontja iktatta be. 
250 A 9. számú melléklet a 128/2012. (XII. 14.) VM rendelet 31. § (5) bekezdésével megállapított, a 20/2014. (X. 31.) FM rendelet 

32. § n) pontja, a 60/2015. (X. 8.) FM rendelet 10. § (1) bekezdés g) pontja szerint módosított szöveg.  
251 A 9/A. számú mellékletet a 60/2015. (X. 8.) FM rendelet 9. § (1) bekezdés b) pontja iktatta be. 
252 A 10. számú melléklet a 20/2014. (X. 31.) FM rendelet 31. § c) pontjával megállapított, a 60/2015. (X. 8.) FM rendelet 10. §  

(1) bekezdés c) és g) pontja, és (5) bekezdés a) és b) pontja szerint módosított szöveg. 
253 A 11. számú melléklet a 20/2014. (X. 31.) FM rendelet 31. § d) pontjával megállapított, a 34/2015. (VI. 25.) FM rendelet 6. § 

(2) bekezdése, a 60/2015. (X. 8.) FM rendelet 10. § (1) bekezdés c) pontja, és (5) bekezdés a) és b) pontja szerint módosított szöveg. 
254 A 12. számú melléklet a 20/2014. (X. 31.) FM rendelet 31. § e) pontjával megállapított szöveg. 
255 A 13. számú melléklet a 134/2009. (X. 14.) FVM rendelet 18. § (2) bekezdése, a 60/2015. (X. 8.) FM rendelet 10. § (4) 

bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg. 
256 A 14. számú melléklet a 134/2009. (X. 14.) FVM rendelet 18. § (2) bekezdése, a 128/2012. (XII. 14.) VM rendelet 30. § (8) 

és (11) bekezdése, a 60/2015. (X. 8.) FM rendelet 10. § (4) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg. 
257 A 15. számú melléklet a 20/2014. (X. 31.) FM rendelet 31. § f) pontjával megállapított, a 60/2015. (X. 8.) FM rendelet 9. § (2) 

bekezdése szerint módosított szöveg. 
258 A 16. számú melléklet a 64/2010. (V. 12.) FVM rendelet 25. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. 
259 A 17–18. számú mellékletet a 20/2014. (X. 31.) FM rendelet 33. § f) pontja hatályon kívül helyezte. 
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178/2009. (IX. 4.) Korm. rendelet 
Hatályos: 2017.01.01 - 

178/2009. (IX. 4.) Korm. rendelet 

a borászati termékek eredetmegjelöléseinek és földrajzi jelzéseinek közösségi 

oltalmára irányuló eljárásról, valamint ezen termékek ellenőrzéséről 

A Kormány a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 121. §-a (1) bekezdésének b) pontjában 

foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. §-a (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

I. Fejezet 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

1. § (1) E rendelet előírásait a borászati termékek eredetmegjelöléseinek és földrajzi jelzéseinek közösségi oltalmára és a 

termékleírásnak való megfelelés, valamint az eredetmegjelölés és a földrajzi jelzés használatának ellenőrzésére kell alkalmazni. 

(2)1 E rendelet alkalmazása során a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvényben (a továbbiakban: 

Vt.), a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvényben (a továbbiakban: bortörvény), az 1308/2013/EU 

európai parlamenti és tanácsi rendeletben,, valamint a 479/2008/EK tanácsi rendeletnek a bizonyos borászati termékekre vonatkozó 

oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések, hagyományos kifejezések, valamint e termékek címkézése és kiszerelése 

tekintetében történő végrehajtására vonatkozó egyes részletes szabályok megállapításáról szóló, 2009. július 14-i 607/2009/EK 

bizottsági rendeletben (a továbbiakban: 607/2009/EK rendelet) foglalt fogalommeghatározásokat is alkalmazni kell. 

II. Fejezet 

A KÖZÖSSÉGI OLTALOM IRÁNTI KÉRELEM ÉS A TERMÉKLEÍRÁS 

A kérelem 

2. § (1)2 A bor eredetmegjelölésének vagy földrajzi jelzésének közösségi oltalma iránti kérelmet az agrárpolitikáért felelős 

miniszterhez (a továbbiakban: miniszter) kell benyújtani. A kérelem mellékletei elektronikus adathordozón is benyújthatók. A 

kérelemhez csatolni kell: 

a)3 az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 94. cikk (1) bekezdésében, valamint a 607/2009/EK rendelet 3. 

cikkében és I. mellékletében meghatározott adatokat, illetve egyetlen kérelmező termelő esetében a 607/2009/EK rendelet 2. 

cikkének (1) bekezdésében meghatározott adatok részletes bemutatását, továbbá a termékleírást, 

b)4 az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 94. cikk (1) bekezdés d) pontja és a 607/2009/EK rendelet II. 

melléklete szerinti, a termékleírást összefoglaló dokumentumot, 

c)5 a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv által készített VINGIS térképet a lehatárolt termőhelyről és a 

feltüntethető, a lehatárolt termőhelynél kisebb földrajzi egységeknek (a továbbiakban: feltüntethető kisebb földrajzi egység) az 

érintett településeket és azok borszőlő termőhelyi kataszterbe sorolt területeinek meghatározását tartalmazó lehatárolásáról. 

(2)6 A termékleírásnak az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 94. cikk (2) bekezdésében foglaltakon kívül 

tartalmaznia kell: 

a) az oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel jelölhető borok esetében feltüntethető kisebb földrajzi egységek nevét, 

b)7 az oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel vagy az oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel jelölhető az 1308/2013/EU európai 

parlamenti és tanácsi rendelet VII. melléklet II. részében felsorolt szőlőből készült termékek kategóriáit (a továbbiakban: 

termékkategória), 

c) a hagyományos kifejezéssel vagy a bortörvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott korlátozottan használható 

kifejezéssel vagy jogszabályban nem meghatározott kifejezéssel jelölt borászati termékeket (a továbbiakban együtt: bortípusok), 

d) a szőlőfeldolgozás és a borkészítés földrajzi területének meghatározását, a szőlőtermesztésre vonatkozó technológiai 

előírásokat, 

e) a borászati termék előállítására és forgalomba hozatalára vonatkozó jogszabályban meghatározott korlátozásokat, továbbá az 

Európai Unió kötelező jogi aktusai, valamint a bortörvény és a felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok szerint a termelők által 

meghatározott előírásokat (a továbbiakban: különös szabályok), 

f) a termékleírás betartása ellenőrzésének elemeit és módszerét, 

g) az oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel, vagy az oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott borászati termékekkel kapcsolatos 

hegyközségi feladatok ellátásának rendjét, ideértve a borvidékbe nem sorolt települések esetében a hegyközségi feladatok ellátására 

a bortörvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban kijelölt hegyközségi szervezet feladatai ellátásának módját. 

(3)8 A kérelemhez csatolni kell 

a) annak igazolását, hogy a termékleírást a hegyközségi tagok, illetve több hegyközséget érintő kérelem esetén az érintett 

hegyközségek tagjai szabályszerűen összehívott közgyűlésén megtárgyalták, 

b) a kérelemről tartott hegyközségi szavazások eredményét, 

c) a kérelemről a hegyközségi közgyűléseken kifejtett esetleges kisebbségi véleményt is tartalmazó közgyűlési jegyzőkönyveket, 
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d) módosítás esetén a kérelem egyes pontjaiban foglaltakat részletesen alátámasztó hatástanulmányt. 

3. § (1) A termékleírásban az egyes borászati termékek előállítási feltételeit a termék jelölésének és a termékleírásnak való 

megfelelés ellenőrzése szempontjából egyértelműen kell meghatározni. 

(2) A feltüntethető kisebb földrajzi egység nevét a VINGIS-ben foglalt írásmód szerint kell meghatározni. 

(3) A termékleírást termékkategóriánként és bortípusonként szín szerinti bontásban, részletezve kell elkészíteni. 

(4) A termékleírásban meg kell határozni a szőlőparcellára, az egyes termékkategóriákra, a hagyományos kifejezések 

használatára, a jogszabályban nem szabályozott egyéb kifejezések használatára, a palackozásra, a borok visszaminősítésére 

vonatkozó bejelentési, ellenőrzési, illetve adatszolgáltatási kötelezettségekre vonatkozó jogszabályban nem szabályozott 

előírásokat. 

(5) A termékleírásban rendelkezni kell az ellenőrző jegy használatára vonatkozó feltételekről is, ha a 11. §-ban foglaltak szerint 

a termékleírás benyújtója az ellenőrző jegy használatáról dönt. 

A termőhely meghatározása 

4. § (1) Az oltalom alatt álló eredetmegjelölés és az oltalom alatt álló földrajzi jelzés esetében a szőlőtermesztés területe csak I. 

vagy II. termőhelyi kataszterbe sorolt terület lehet. 

(2) A feltüntethető kisebb földrajzi egység (település, dűlő, vagy egyéb földrajzi egység) esetében a termékleírásban kell 

meghatározni a 607/2009/EK rendelet 67. cikkének (2) bekezdésében foglaltaknál szigorúbb szabályokat és az esetleges további 

termelési korlátozásokat. 

Feldolgozási területek 

5. § (1) Amennyiben a termékleírás lehetővé teszi a termőhelyen kívüli feldolgozást és borkészítést, a termékleírásban meg kell 

nevezni a borvidéket, megyét, illetve települést, ahol lehetőség van az oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel vagy az oltalom alatt 

álló földrajzi jelzéssel ellátott borászati termék előállítására. A termékleírásnak tartalmaznia kell a lehatárolt termőhelyen kívüli 

feldolgozás és borkészítés feltételeit, továbbá az ellenőrzés és a származás igazolására vonatkozó részletes szabályokat. 

(2) A termékleírás benyújtójának kezdeményeznie kell a miniszternél az ellenőrzésre vonatkozó megállapodás megkötését a 

szomszédos tagállam, vagy harmadik ország illetékes hatóságával, ha a lehatárolt termőhelyen kívüli feldolgozás szomszédos 

tagállam, vagy harmadik ország területén történik. A megállapodásnak tartalmaznia kell 

a) a termékleírásban foglalt ellenőrzési és származás igazolási kötelezettségek teljesítésének vállalását, 

b) az érintett hatóságok együttműködésének módját és formáját, ideértve az arra vonatkozó kötelezettségvállalást, hogy a 

szomszédos területen végzett ellenőrzések eredményéről, a termékleírásban megnevezett hatóságok részére a tájékoztatást 

megadják. 

A feldolgozható szőlőfajták meghatározása 

6. § (1) A termékleírásban termékkategóriánként, illetve bortípusonként kell meghatározni a borszőlőfajtákat, amelyből a termék 

készülhet. 

(2) A borszőlőfajta nevének feltüntetése esetén a termékleírásban kell meghatározni a 607/2009/EK rendelet 62. cikke (1) 

bekezdése c) pontjának (i) alpontjában foglaltaknál szigorúbb szabályokat. 

(3) A termékleírásban kell meghatározni a fajtajelöléssel forgalomba hozható borászati termékekre vonatkozó szabályokat. 

A borászati termékek előállítására vonatkozó szabályok 

7. § (1) A termékleírásban meg kell határozni: 

a) a szőlőfajtákra vonatkozóan a művelésmódot, az ültetvénysűrűséget, a térállást, a tőkeformát, valamint a művelésmódra 

vonatkozó esetleges átmeneti intézkedéseket, 

b) az új ültetvények telepítésére vonatkozó előírásokat, 

c) a maximális terméshozamot hl/ha-ban meghatározva 

ca) termékkategóriánként, valamint bortípusonként vagy 

cb) fajtánként vagy 

cc) a termékleírásban elfogadott, feltüntethető kisebb földrajzi egységenként, 

d) a szüret módjára, a szőlő minőségére vonatkozó különös szabályokat, valamint 

e) a szüret időpontjának meghatározására vonatkozó szabályokat. 

(2) A termékleírásban legalább termékkategóriánként kell meghatározni az előállításra vonatkozó különös szabályokat. 

Analitikai és érzékszervi paraméterek 

8. § A termékleírásban legalább bortípusonként kell meghatározni a borászati termék sajátosságát adó analitikai és érzékszervi 

jellemzőket. 

Borbíráló bizottság 

9. § A termékleírásban meg kell jelölni az oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel vagy az oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel 

ellátott borászati termékeknek a bortörvény szerinti érzékszervi vizsgálatát végző helyi borbíráló bizottságot, ideértve azt az esetet 

is amikor a lehatárolt termőhelyen kívüli előállítás szomszédos tagállam vagy harmadik ország területére terjed ki. 



 

 

Kiszerelés és címkézés 

10. § (1) A termékleírásnak legalább bortípusonként tartalmaznia kell a kiszerelésre vonatkozó, különös szabályokat. 

(2) A jelölésre a következő különös szabályok vonatkozhatnak: 

a) a borászati termék címkéjén az oltalom alatt álló eredetmegjelölés vagy az oltalom alatt álló földrajzi jelzés feltüntetésének 

módjára, 

b) a feltüntethető kisebb földrajzi egység nevére, 

c) az évjárat feltüntetésére, valamint 

d) a fajta feltüntetésére és annak módjára. 

11. § (1) A termékleírás benyújtója az oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel vagy az oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott 

borászati termékek esetében a termékleírásnak való megfelelést tanúsító ellenőrző jegy alkalmazásáról dönthet. 

(2) Az ellenőrző jegynek biztonsági jelzetet és egyedi azonosítható számot kell tartalmaznia. A termékleírás benyújtója készíti el 

a termelői ellenőrző jegy használatra vonatkozó szabályzatot, továbbá kiadja és nyilvántartja a termelői ellenőrző jegyet. 

III. Fejezet 

A KÉRELEM ELBÍRÁLÁSÁNAK NEMZETI SZAKASZA 

A kérelem elbírálása 

12. § (1) A miniszter a kérelmet a benyújtását követően megvizsgálja abból a szempontból, hogy az tartalmazza-e a 2–11. § 

szerinti kötelező tartalmi elemeket, megfelel-e az Európai Unió kötelező jogi aktusaiban előírt követelményeknek, valamint a 

bortörvényben és a felhatalmazása alapján kiadott rendeletben foglaltaknak. 

(2)9 A miniszter a részletes vizsgálat keretében vizsgálja különösen a technológiai előírásokat, valamint a termőhely és a termék 

közti összefüggés bizonyítottságát. A kérelmet a vizsgálat során a Bor Eredetvédelmi Tanács (a továbbiakban: BET) véleményezi. 

A miniszter Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának a Vt. 116/A. §-ának (7) bekezdése szerinti nyilatkozatát követően 

haladéktalanul megküldi a kérelmet a BET-nek. A részletes vizsgálat keretében – a BET véleményére figyelemmel – a kérelmező a 

termékleírást módosíthatja, illetve kiegészítheti. A BET a kérelem megalapozottságának megítélésére nézve javaslatot tesz a 

miniszter részére. 

13. § (1)10 A miniszter a Vt. 116/A. § (8) bekezdésének megfelelően az általa vezetett minisztérium hivatalos lapjában és 

honlapján közzéteszi a kérelmet, ha a részletes vizsgálat során megállapítást nyer, hogy azt az arra jogosult nyújtotta be, és a 

termékleírás, valamint az egységes dokumentum megfelel a jogszabályokban előírt feltételeknek. 

(2) Az arra jogosult személyek a kérelemmel szemben a Vt. 116/A. § (8) bekezdése szerint a közzétételtől számított két hónapon 

belül kifogást nyújthatnak be a miniszterhez. 

(3) A kifogás elbírálása előtt a miniszter a megfelelően indokolt kifogással kapcsolatban nyilatkozattételre hívja fel a kérelmezőt. 

A miniszter a technológiai előírásokat, valamint a termőhely és a termék közti összefüggést érintő kifogást megküldi a BET-nek. A 

kifogásra vonatkozó javaslatot a BET haladéktalanul megküldi a miniszternek. 

(4) Ha az előírt határidőn belül kifogás nem érkezik, a miniszter a Vt. 116/A. §-ának (9) bekezdésében foglaltaknak megfelelően 

jár el. 

A termékleírás módosítása 

14. §11 (1) A termékleírás módosításának jóváhagyása iránti kérelmet az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 

105. cikkében, valamint a 607/2009/EK rendelet 20. cikkében és IV. mellékletében foglaltak szerint a miniszterhez kell benyújtani. 

A termékleírás módosításának jóváhagyása iránt benyújtott kérelmek esetében a 12. és 13. §-ban foglaltak megfelelő alkalmazásával 

kell eljárni. 

(2) Amennyiben a termékleírás módosításának jóváhagyása iránti kérelem a 607/2009/EK rendelet 20. cikk (4) bekezdése alapján 

kisebb jelentőségű módosításnak minősül, a kérelemhez elegendő csatolni a kérelem benyújtására jogosult hegyközségi szervezet 

alapszabálya szerint a kisebb jelentőségű módosítás megtárgyalására és elfogadására feljogosított testület támogató döntését. 

A törlés 

15. §12 Az oltalom alatt álló eredetmegjelölés, illetve földrajzi jelzés bejegyzésének törlése iránti kérelmet az 1308/2013/EU 

európai parlamenti és tanácsi rendelet 106. cikkében, valamint a 607/2009/EK rendelet 21. cikkében és V. mellékletében foglaltak 

szerint a miniszterhez kell benyújtani. A törlés iránti kérelmet a miniszter nyújtja be az Európai Bizottságnak (a továbbiakban: 

Bizottság). A benyújtást megelőzően a 12–13. §-ban foglaltak megfelelő alkalmazásával vizsgálni kell, hogy a törlés iránti kérelem 

megfelel-e az előírt követelményeknek. 

Átalakítás földrajzi jelzéssé 

16. § A 607/2009/EK rendelet 28. cikkében foglaltaknak megfelelően a termékleírás benyújtója kezdeményezheti a miniszternél 

az eredetmegjelölés földrajzi jelzéssé történő átalakítását. A 607/2009/EK rendelet VI. mellékletében foglaltak szerinti átalakítás 

iránti kérelmet a miniszter nyújtja be a Bizottságnak. A benyújtást megelőzően a 12–13. §-ban foglaltak megfelelő alkalmazásával 

vizsgálni kell, hogy az átalakítás iránti kérelem megfelel-e az előírt követelményeknek. 

IV. Fejezet 
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HAGYOMÁNYOS KIFEJEZÉSEK OLTALMA 

17. § (1)13 A Hegyközségek Nemzeti Tanácsa kezdeményezheti a hagyományos kifejezések oltalma iránti bejelentést. A 

Bizottsághoz való benyújtást megelőzően a 13. §-ban foglaltak megfelelő alkalmazásával vizsgálni kell, hogy a hagyományos 

kifejezés megfelel-e az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 112. cikkében foglaltaknak. A hagyományos 

kifejezések oltalma iránti kérelmet a 607/2009/EK rendelet 29–31. cikkeiben foglaltaknak megfelelően a 607/2009/EK rendelet VII. 

mellékletében lévő minta szerint a miniszter nyújtja be a Bizottságnak. 

(2) A hagyományos kifejezések törlése iránti kérelmet a 607/2009/EK rendelet 45. cikkében és IX. mellékletében foglaltak szerint 

a miniszterhez kell benyújtani. A törlés iránti kérelmet a miniszter nyújtja be a Bizottságnak. A benyújtást megelőzően a 12–13. §-

ban foglaltak megfelelő alkalmazásával vizsgálni kell, hogy a törlés iránti kérelem megfelel-e az előírt követelményeknek. 

V. Fejezet 

A KIFOGÁSOKKAL KAPCSOLATOS VÉGREHAJTÁSI SZABÁLYOK 

A kifogás és a nyilatkozatok továbbítása 

18. § (1) A Magyarország által a Bizottságnak továbbított bejegyzés iránti, módosítási, illetve törlési kérelemre az Európai 

Közösség más tagállamától vagy harmadik országból a Bizottságon keresztül érkezett kifogást a miniszter továbbítja a termékleírás 

benyújtójának, majd a kifogásra vonatkozó nyilatkozatot megküldi a Bizottságnak. 

(2)14 Más tagállam vagy harmadik ország által benyújtott eredetmegjelölés, vagy földrajzi jelzés oltalma iránti kérelemmel 

szemben az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 98. cikkében, valamint a 607/2009/EK rendelet 14. cikkében és 

III. mellékletében, a hagyományos kifejezés oltalma iránti kérelemmel szemben pedig a 607/2009/EK rendelet 37. cikkében és VIII. 

mellékletében foglaltaknak megfelelően lehet a kifogást benyújtani. 

VI. Fejezet 

A TERMÉKEK ELLENŐRZÉSE 

Az ellenőrzés 

19. § (1)15 A Vt. 121. §-a (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott ellenőrző hatóságként a Kormány a Nemzeti 

Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalt és a megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatalát – Pest megye és a főváros 

vonatkozásában a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatalát – (a továbbiakban együtt: borászati hatóság) jelöli ki. 

(2) Az átmeneti, illetve végleges oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel vagy földrajzi jelzéssel ellátott borászati termékekre 

vonatkozó jogszabályok és a termékleírás betartásának ellenőrzését és a jogkövetkezmények megállapítását a borászati hatóság 

végzi. 

20. § (1) A 607/2009/EK rendelet 25. cikkének (2) bekezdése szerint a termékleírásnak való megfelelés ellenőrzését a borászati 

hatóság kockázatelemzésen alapuló szúrópróbaszerű vizsgálat alapján, éves ellenőrzési tervnek megfelelően végzi. 

(2) A borászati hatóság az oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel vagy az oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott borászati 

termékekre vonatkozó bejelentést köteles haladéktalanul kivizsgálni és a bejelentőt a vizsgálat, illetve a megtett intézkedés tényéről 

értesíteni. 

21. § A 607/2009/EK rendelet 24. cikkében foglaltak szerint bejelentésre kötelezett természetes személyeknek és jogi 

személyeknek, vagy jogi személyiség nélküli szervezeteknek az oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel vagy az oltalom alatt álló 

földrajzi jelzéssel ellátott termékek előállítására, az előállítás megszüntetésére és az előállítással kapcsolatos változásokra 

vonatkozó, adatszolgáltatási kötelezettséget a bortörvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározott szabályok 

szerint kell teljesíteniük. 

VII. Fejezet 

ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

22. § (1)16 Az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 107. cikk (1) bekezdése szerint oltalom alatt álló 

eredetmegjelölés, illetve oltalom alatt álló földrajzi jelzés esetében a 2–10. §-ban foglaltaknak megfelelő termékleírást a 

miniszterhez kell benyújtani legkésőbb 2011. május 31. napjáig. 

(2) A kérelemhez csatolni kell annak igazolását, hogy a termékleírást a hegyközségi tagok, illetve több hegyközséget érintő 

bejelentés esetén az érintett hegyközségek tagjai megismerték, és azt szabályszerűen összehívott közgyűlésen véleményezték. A 

kérelemhez csatolni kell a kisebbségi véleményt is tartalmazó közgyűlési jegyzőkönyveket. 

(3) A termékleírás benyújtója 

a) a hegyközségi tanács, amennyiben az oltalom alatt álló eredetmegjelölés vagy földrajzi jelzés megegyezik a borvidék nevével, 

b) a borvidéki régiót alkotó hegyközségi tanácsok együttesen, amennyiben az oltalom alatt álló eredetmegjelölés vagy földrajzi 

jelzés a borvidéki régió neve, 

c) hegyközségi tanácsok együttesen, amennyiben több borvidéket fed le a lehatárolt termőhely vagy a borvidéken kívüli területek 

is részét képezik a lehatárolt termőhelynek, 

d) az érintett hegyközség vagy a hegyközségek együttesen a borvidéken belüli, annál kisebb lehatárolt termőhely esetén. 

(4) A (3) bekezdés b)–d) pontjaiban foglalt esetekben a kérelemben meg kell jelölni a képviseletre jogosult hegyközségi tanácsot 

vagy hegyközséget. 
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(5) Ha a (3) bekezdés szerint, a termékleírás benyújtására jogosult szervezetek a 607/2009/EK rendelet 28. cikkében foglaltak 

szerint az oltalom alatt álló eredetmegjelölést az oltalom alatt álló földrajzi jelzéssé kívánják átalakítani, akkor az átalakítás iránti 

kérelmet a földrajzi jelzésre vonatkozó termékleírással együtt kell benyújtaniuk a miniszterhez. A 607/2009/EK rendelet VI. 

mellékletében foglaltak szerinti átalakítás iránti kérelmet a miniszter nyújtja be a Bizottságnak. A benyújtást megelőzően a 12–13. 

§-ban foglaltak megfelelő alkalmazásával vizsgálni kell, hogy az átalakítás iránti kérelem megfelel-e az előírt követelményeknek. 

(6) A miniszter az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelő termékleírást, valamint az átalakítás iránti kérelmet haladéktalanul 

megküldi a BET-nek. A BET-nek két hónapon belül javaslatot kell tennie a miniszter részére a termékleírás elfogadhatóságáról. 

(7) A miniszter a termékleírást és a nemzeti jóváhagyásról szóló határozatot, valamint a (4) bekezdés szerinti átalakítás iránti 

kérelmet 8 munkanapon belül a Bizottsághoz továbbítja. 

23. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba. 

Az Európai Unió jogának való megfelelés 

24. § Ez a rendelet megállapítja a következő uniós jogi aktusok végrehajtásához szükséges rendelkezéseket: 

a)17 a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 

1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-ei 1308/2013/EU európai parlamenti és 

tanácsi rendelet 92–123. cikkei, 

b) a 479/2008/EK tanácsi rendeletnek a bizonyos borászati termékekre vonatkozó oltalom alatt álló eredetmegjelölések és 

földrajzi jelzések, hagyományos kifejezések, valamint e termékek címkézése és kiszerelése tekintetében történő végrehajtására 

vonatkozó egyes részletes szabályok megállapításáról szóló, 2009. július 14-i 607/2009/EK bizottsági rendelet. 

 
1 Az 1. § (2) bekezdése a 484/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 12. § (4) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg. 
2 A 2. § (1) bekezdése a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 450. § a) pontja szerint módosított szöveg. 
3 A 2. § (1) bekezdés a) pontja a 484/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 12. § (4) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.  
4 A 2. § (1) bekezdés b) pontja a 484/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 12. § (4) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg.  
5 A 2. § (1) bekezdés c) pontja a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 140. § a) pontja szerint módosított szöveg.  
6 A 2. § (2) bekezdés nyitó szövegrésze a 484/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 12. § (4) bekezdés d) pontja szerint módosított szöveg. 
7 A 2. § (2) bekezdés b) pontja a 484/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 12. § (4) bekezdés e) pontja szerint módosított szöveg. 
8 A 2. § (3) bekezdése a 484/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.  
9 A 12. § (2) bekezdése a 341/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 20. §-a szerint módosított szöveg. 
10 A 13. § (1) bekezdése a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 450. § b) pontja szerint módosított szöveg.  
11 A 14. § a 484/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. 
12 A 15. § a 484/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 12. § (4) bekezdés f) pontja szerint módosított szöveg. 
13 A 17. § (1) bekezdése a 484/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 12. § (4) bekezdés g) pontja szerint módosított szöveg. 
14 A 18. § (2) bekezdése a 484/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 12. § (4) bekezdés h) pontja szerint módosított szöveg.  
15 A 19. § (1) bekezdése a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 250. §-ával megállapított, a 23/2012. (II. 29.) Korm. rendelet 46. §-

a, a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 140. § b) pontja szerint módosított szöveg. 
16 A 22. § (1) bekezdése a 272/2010. (XII. 8.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított, a 484/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 12. § 

(4) bekezdés i) pontja szerint módosított szöveg. 
17 A 24. § a) pontja a 484/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 12. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.  
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27/2011. (IV. 12.) VM rendelet 
Hatályos: 2017.08.18 - 

27/2011. (IV. 12.) VM rendelet 

a borászati termékek egységes bizonylatolási, nyilvántartási és elszámolási rendjéről 

A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 57. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján, – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) 

Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – az egyes 

miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. 

§ a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el: 

1. Értelmező rendelkezések 

1. § (1) E rendelet alkalmazásában: 

a)1 adómentes borelőállító: aki a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény (a továbbiakban: Jöt.) 133. § (1) bekezdés a)–

c) pontja szerint mentesül az adófizetési kötelezettség alól; 

b) borászati üzem: a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Btv.) 2. § 14. 

pontja szerinti üzem; 

c)2 egyszerűsített adóraktár engedélyes: aki a Jöt. 134–136. § rendelkezései alá eső tevékenység végezéséhez szükséges 

engedéllyel rendelkezik; 

d) kereskedelmi minta: kereskedelmi célból kizárólag az érintett termék bemutatásának céljára termékfajtánként legfeljebb 4,5 

liter mennyiségben természetes vagy jogi személy részére átadott minta; 

e) mustelőállító: aki 1,2 térfogatszázalékot meg nem haladó tényleges alkoholtartalmú szőlőmustot állít elő vagy sűrít; 

f) szőlőfelvásárló: aki továbbértékesítés céljából szőlőt vásárol fel, vagy a szőlő felvásárlását saját nevében más javára végzi; 

g)3 kisüzemi bortermelő: a Jöt 3. § (3) bekezdés 16. pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő személy. 

(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő fogalmakat a Btv.-ben foglaltak szerint kell értelmezni. 

2.4 Szállítási okmányok 

2. § (1)5 Belföldi szállítás esetén 

a) az egyszerűsítettadóraktár-engedélyes által kitárolt vagy szállított borászati terméket – borecet kivételével –, szőlőtörkölyt, 

borseprőt borkísérő okmánnyal, 

b) a nem egyszerűsítettadóraktár-engedélyes által szállított szőlőbort a Jöt.-ben az ilyen szállításra meghatározott okmánnyal, 

c) a nem egyszerűsítettadóraktár-engedélyes által szállított borszőlőt, szőlőmustot (akár finomított, akár nem) szállítólevéllel 

lehet szállítani. 

(2) A borkísérő okmányt az köteles kiállítani, aki a terméket szállítja vagy szállításra átadja. A borkísérő okmányt úgy kell  

kitölteni, hogy az adatok jól olvashatóak és megváltoztathatatlanok legyenek. A borkísérő okmányt nem lehet javítani, a hibásan 

kitöltött okmányt áthúzással, dátum és aláírás feltüntetésével érvényteleníteni kell. 

(3) Nem kell borkísérő okmányt kiállítani: 

a) a szőlőnek a szőlőterületről 70 km-en belüli szállítása esetén; 

b) 5 liter vagy annál kisebb névleges térfogatú, címkézett, egyszer használatos záreszközzel ellátott tárolóedényekben elhelyezett 

szőlőmustsűrítmény szállításakor, ha a teljes mennyiség nem haladja meg az 5 litert; 

c) olyan szőlőbor, szőlőlé esetében, amelyet magánháztartások költöztetésénél tárolóedényben helyeznek el és nem értékesítésre 

szánnak; 

d) tudományos vagy műszaki kísérletre szánt termék szállításakor, ha a teljes szállított mennyiség nem haladja meg a 90 litert; 

e) a kereskedelmi minták szállításakor; 

f) a hivatalos szervnek vagy laboratóriumnak küldött minták szállításakor, ha azt jegyzőkönyv tanúsítja; 

g) ha a természetes személy egyszerűsítettadóraktár-engedélyes az adómentes szőlőborát szállítja, és annak mennyisége 

szállítójárművenként nem haladja meg a 30 litert. 

(4)6 A szőlőmust, valamint a szabad forgalomba bocsátott szőlőbor szállítása esetében az értékesítésről kiállított számla borkísérő 

okmánynak minősül, amennyiben az 1. mellékletben meghatározottak szerint az eladóra és vevőre vonatkozó adatokat, a kiadás 

helyét, a rendeltetés helyét, a szállítmányozó nevét – ha az eltér a vevőre és az eladóra vonatkozó adatoktól –, a forgalombahozatali 

engedély szerinti termékmegnevezést, a termék űrtartalmát, darabszámát tartalmazza. A kisüzemi bortermelő esetén az 1. melléklet 

szerinti eladóra, illetve vevőre vonatkozó adatok közül az engedélyszámhoz a kisüzemi bortermelő borászati üzemengedélyének 

számát kell feltüntetni. 

(5) Az egységes vámáru-nyilatkozatot borkísérő okmánynak kell tekinteni az Európai Unió külső határán működő vámhatóságtól 

a vámkezelést végző belterületi vámhatóságig, vagy az Európai Unió külső határán működő vámhatóságtól az adóraktárig történő 

szállítás esetén. 

2/A. §7 Borszőlőt az Európai Unió más tagállamába vagy harmadik országba szállítólevéllel lehet szállítani. 

(2)8 Szőlőmustot az Európai Unió más tagállamába vagy harmadik országba a 9. mellékletben szereplő, a borászati hatáskörben 

eljáró járási hivatal által hitelesített kísérőokmánnyal lehet szállítani. 
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3. §9 (1) A pincéből közvetlenül végső fogyasztóknak termelői borkimérés keretében értékesített szőlőborra az egyszerűsített 

adóraktár engedélyesének borkísérő okmányt kell kiállítania. Az értékesítés napján az összesen értékesített mennyiségre egy 

borkísérő okmányt kell kiállítani és a borkísérő okmányhoz csatolt mellékleten részletezni a palackos, a kannás kiszerelésben, 

továbbá – egy tételben – a kóstolásra és elvitelre kimért mennyiségeket. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti napi összesítő borkísérő okmányon nem kell szerepeltetni azt az értékesítést, amelyről az 

egyszerűsítettadóraktár-engedélyes a 2. § (4) bekezdésének megfelelő számlát állít ki. A számlán részletezni kell a palackos, a 

kannás kiszerelésben, továbbá – egy tételben – a kóstolásra és elvitelre kimért mennyiségeket. 

4. § (1)10 A borkísérő okmány formanyomtatványa a vámhatóságnál szerezhető be, vagy – a jövedéki adóról szóló 2016. évi 

LXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 45/2016. (XI. 29.) NGM rendeletben (a továbbiakban: jövedéki 

végrehajtási rendelet) foglaltak szerint – számítógéppel is előállítható. 

(2) A borkísérő okmány az 1. mellékletben meghatározott adatokat tartalmazza a mellékletben meghatározott formátum szerint.  

5. § (1)11 A szőlőmust, a borászati melléktermékek és – a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel – a szőlőbor szállítása esetében – 

ideértve a természetes személy egyszerűsítettadóraktár-engedélyes adómentes szőlőborának szállítását is – alkalmazandó borkísérő 

okmány 3 példányból álló szigorú számadású bizonylat, amelynek első példánya a vevőé (címzetté), második és harmadik példánya 

az eladóé (feladóé). A szállítás során a borkísérő okmány első és második példánya a terméket kíséri. A második példányt az átvétel 

igazolásával a vevő (címzett) 8 napon belül köteles visszaküldeni az eladó (feladó) részére. Az adómentes szőlőbor szállítása esetén 

az első példány kíséri a terméket. 

(2) A borszőlő, valamint a borászati üzemből szabadforgalomba bocsátott szőlőbor szállítása esetében a borkísérő okmány első 

példánya a vevőé (címzetté), amely a szállítás során a terméket kíséri. A borkísérő okmány második és harmadik példánya az eladóé 

(feladóé). 

6. § (1) Egy borkísérő okmányt csak egy szállítási műveletben lehet felhasználni. 

(2) Egy borkísérő okmányt lehet kiállítani egy azonos küldő féltől egy azonos címzetthez abban az esetben is, ha a szállítmány 

több tétel szőlőborból áll, és azt a borkísérő okmányhoz csatolt mellékleten részletezik, amely lehet számla, szállítólevél, vagy az 

1. melléklet szerinti pótlap. 

3. Pincekönyv 

7. § (1) A szőlőfelvásárló a 2. melléklet szerinti pincekönyvet (a továbbiakban: szőlőpincekönyv) köteles a 9. §-ban leírtaknak 

megfelelően vezetni. 

(2) A mustelőállító borászati üzem köteles szőlőpincekönyvet a 9. §-ban leírtaknak megfelelően, valamint a 3. melléklet szerinti 

pincekönyvet (a továbbiakban: szőlőbor-pincekönyv), a 10–15. §-ban leírtaknak megfelelően vezetni. 

(3) Az egyszerűsítettadóraktár-engedélyes köteles szőlőbor-pincekönyvet a 10–15. §-ban leírtaknak megfelelően vezetni. 

(4)12 Az (1)–(3) bekezdésben nem említett borászati üzem szőlőbor-pincekönyvet köteles a 16. §-ban foglaltaknak megfelelően 

vezetni. 

8. § (1)13 A szőlőpincekönyv és a szőlőbor-pincekönyv folyamatosan számozott, rögzített lapokból álló formanyomtatvány, vagy 

a vámhatóság által a jövedéki végrehajtási rendelet szerint engedélyezett olyan számítógépes nyilvántartás, mely azonos 

adattartalmú a 2. és 3. és 7. mellékletben meghatározott formanyomtatvány adattartalmával, és nyomtatott formában az egy oldalon 

szereplő adatok a formanyomtatvány egy oldalán szereplő adatokkal egyeznek meg. 

(2) A szőlőbor-pincekönyv nyilvántartó lapok közül a Betárolt szőlő nyilvántartó lap, valamint a Termék-előállítás nyilvántartó 

lap kannás és palackos kiszerelés nyilvántartó része különálló nyomtatványként is előállítható, ha a nyomtatvány borítóján a 

szőlőbor-pincekönyv cím alatt feltüntetésre kerül a nyilvántartó rész megnevezése, továbbá hitelesítési és azonosító részt is 

tartalmaz. A szőlőbor-pincekönyv nyomtatvány különálló részére is az (1) bekezdés rendelkezései vonatkoznak. 

(3)14 A szőlőpincekönyvet és a szőlőbor-pincekönyvet a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa (a továbbiakban: HNT) hitelesíti. 

(3a)15 A hitelesített pincekönyvekről a HNT 

a) a hitelesítést kérő nevét, 

b) a hitelesítést kérő borászati üzemengedélyének számát, szőlőfelvásárló vagy mustelőállító esetében a hegyközség által kiadott 

azonosító számot, 

c) a hitelesítés időpontját és 

d) a hitelesítés iktatószámát 

tartalmazó nyilvántartást vezet. 

(4)16 A hitelesített pincekönyvekről a vámhatóság 

a) a hitelesítést kérő nevét, 

b) a hitelesítést kérő adóraktári engedély számát, szőlőfelvásárló vagy mustelőállító esetében a hegyközség által kiadott azonosító 

számot, 

c) a hitelesítés időpontját, és 

d) a hitelesítés iktatószámát tartalmazó 

nyilvántartást vezet. 

9. § (1) A mustelőállítónak a saját és a vásárolt szőlőt, a szőlőfelvásárlónak a továbbértékesítés céljából vásárolt szőlőt, továbbá 

az általuk átvett borkísérő okmányokat kell nyilvántartani a szőlőpincekönyvben. 

(2) A szőlőpincekönyvben a vásárolt szőlőt szőlőszármazási bizonyítványonként, szőlőfajtánként, felhasználási jogcímenként, 

eladónként és – továbbértékesítés esetén – vevőnként kell nyilvántartani. 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=137890.343033#foot9
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=137890.343033#foot10
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=137890.343033#foot11
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=137890.343033#foot12
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=137890.343033#foot13
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=137890.343033#foot14
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=137890.343033#foot15
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=137890.343033#foot16


 

 

(3) A szőlőpincekönyvben a szőlőfelvásárló és a mustelőállító által vásárolt és értékesített szőlőt származási bizonyítvánnyal, 

valamint felvásárlási jeggyel vagy számlával kell igazolni. 

(4) A szüretelt és vásárolt szőlőt hetente, legkésőbb a hét utolsó napját követő első munkanapon kell a szőlőpincekönyvbe 

bevezetni. 

(5)17 A szőlőfelvásárló a telephelyén, a mustelőállító az előállítás helyén köteles tartani a szőlőpincekönyvet és a szőlőbor-

pincekönyvet. 

10. § (1) A szőlőbor-pincekönyv Betárolt szőlő nyilvántartó lapjára a feldolgozásra betárolt saját termésű és vásárolt szőlő 

mennyiségét termékmegnevezésenként, termőhelyenként, szőlőfajtánként, potenciális alkoholtartalom szerint, hetente, legkésőbb a 

hét utolsó napját követő első munkanapon kell bevezetni, és a mustelőállítónak a szőlő-pincekönyvéből azonos szőlőfajtán és 

termékkategórián belül átlag potenciális alkoholtartalomra összevontan hetente, legkésőbb a hét utolsó napját követő első 

munkanapon kell bevezetnie a szőlőbor-pincekönyvbe. A szőlő származási bizonyítvány számát a Betárolt szőlő nyilvántartó lapra 

legkésőbb a tárgyév december 15-ig, vagy ezen időpontot követő kiadás esetén a kiadást követő 3 munkanapon belül kell bejegyezni. 

(2)18 A szőlőbor-pincekönyv Termék-előállítás nyilvántartó lapját a betárolt, valamint az előállításra kerülő termékenként, a 

termék forgalomba hozatala esetén használható megnevezésével kell vezetni. A forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező borokat 

a forgalomba hozatali engedélyszám feltüntetésével tételenként külön lapon kell vezetni. A nyilvántartásnak egyeznie kell a 

származási bizonyítvánnyal és a forgalomba hozatali engedéllyel igazolt tételekkel és adatokkal. 

(3) A szőlőbor-pincekönyv Termék-előállítás nyilvántartó lapon 

a) a fehér és rozé bor előállítására alkalmas szőlőből kinyert, erjesztésre alkalmas (tisztított must) must mennyiségét hetente, 

legkésőbb a szőlő betárolását követő hét első munkanapján, 

b) a vörösbor előállítására alkalmas szőlőből készített törkölyös must mennyiségét hetente, legkésőbb a szőlő betárolását követő 

hét első munkanapján, 

c) a vörösbor esetén az erjedést követő fejtéssel megállapított seprős újbor és törköly mennyiségét hetente, legkésőbb a fejtést 

követő hét első munkanapján, 

d) a kiterjedt seprős újbor készletet, amennyiben az erjesztésre alkalmas must bevételezése nem a tényleges mennyiség 

megállapításával történt, az erjedést követően a tényleges készletfelvétellel megállapított seprős újbor készletre korrigálva, 

e) az első fejtéssel megállapított újbor és borseprő mennyiségét hetente, legkésőbb a fejtést követő hét első munkanapján, 

f) a termék-előállításhoz betárolt szőlőbor mennyiségét hetente, legkésőbb a betárolást követő hét első munkanapján 

kell nyilvántartásba venni. 

(4) A szőlőbor-pincekönyv Termék-előállítás nyilvántartó lapon szőlőbor előállítása esetén a a 479/2008/EK tanácsi rendeletnek 

a szőlőkataszter, a kötelező bejelentések, a piaci felügyelethez szükséges információgyűjtés, a borászati termékek fuvarozásához 

szükséges kísérőokmányok, valamint a borágazatban vezetendő nyilvántartás tekintetében történő alkalmazására vonatkozó 

részletes szabályok megállapításáról szóló, 2009. május 26-i 436/2009/EK bizottsági rendelet 41. cikk első bekezdése szerinti 

kezeléseket a műveletek sorrendjében, a művelet pontos megnevezésével, a felhasznált anyagok mennyiségének feltüntetésével, a 

művelet elvégzésének dátumával kell bevezetni, legkésőbb a művelet elvégzését követő hét első munkanapján. 

(5) A (4) bekezdésben felsorolt műveletekhez felhasznált anyagokat a szőlőbor-pincekönyv Kiegészítő és adalékanyagok 

nyilvántartó lapon is szerepeltetni kell. 

11. § (1) A szőlőbor esetében a szőlőbor-pincekönyv Termék-előállítás nyilvántartó lapon a pinceműveletek során történt 

készletváltozásokat – a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel – műveletenként és jogcímenként időrendi sorrendben kell vezetni. 

(2)19 A szőlőbor-pincekönyv Termék-előállítás nyilvántartó lapon a pinceműveletek során történt készletváltozásokat 

jogcímenként összesítve (egy tételben) havonta, a tárgyhó utolsó napjáig lehet bevezetni, ha 

a) a készletváltozásokat a 6. melléklet szerint vezetett műveleti napló alapján állapítják meg, vagy 

b) a 20. § (3) bekezdése szerinti átalány-elszámolást alkalmazzák. 

(3) Műveletenkénti veszteség elszámolás esetén legalább 

a) fejtés, 

b) derítés, 

c) szűrés, 

d) szeparálás, 

e) mustsűrítés, 

f) kiszerelés (palackozás) 

részletezésben kell az elvégzett műveletek során keletkezett készletváltozásokat megadni. 

(4) A veszteség átalány-elszámolása esetén a szőlőbor készletváltozásai során keletkezett veszteségeket egy tételben, a tárgyhó 

végén felvett tényleges készlet alapján kell megállapítani, és a szőlőbor-pincekönyv Termék-előállítás nyilvántartó lapra bevezetni. 

(5) A szőlőmust-sűrítmény és a tartósított must esetében a szőlőbor-pincekönyv Termék-előállítás nyilvántartó lapon a tisztított 

must készletváltozásait műveletenként, illetve jogcímenként az események sorrendjében kell vezetni. A műveleteket legalább fejtés, 

szűrés, sűrítés, tartósítás és kiszerelés részletezésben kell megadni. 

(6) A tartályokat a szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának rendjéről, továbbá 

a borászati termékek előállításáról, forgalomba hozataláról és jelöléséről szóló 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet 50. §-ában 

foglaltak szerint kell jelölni. Az 500 liternél kisebb, azonos űrméretű tartályok összevontan is – a darabszám és az azokban tárolható 

összmennyiség feltüntetésével – nyilvántarthatóak. 

12. § (1) A természetes személy egyszerűsítettadóraktár-engedélyesnek az adómentes szőlőbor fogyasztását a Termék-előállítás 

nyilvántartó lapon, a havonta elfogyasztott mennyiséget összesítve, a hónap utolsó napján kell bejegyeznie. 
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(2) Az (1) bekezdés szerint összesített mennyiséget a szőlőbor-pincekönyv Adómentes fogyasztás elszámolása nyilvántartó lapra 

egy tételben havonta a tárgyhó utolsó napjával kell bevezetni. 

13. § (1) A Kiegészítő és adalékanyagok, valamint a Melléktermékek nyilvántartó lapon a készletváltozásokat jogcímenként – az 

időrendben vezetett nyilvántartás kivételével – havonta, a tárgyhó utolsó napjával kell bevezetni. 

(2)20 Az egyszerűsítettadóraktár-engedélyesnek a pincéből közvetlenül végső fogyasztó részére értékesített szőlőbor mennyiségét 

a szőlőbor-pincekönyv Termék-előállítás nyilvántartó lapon a 3. § szerint kiállított borkísérő okmány, vagy számla alapján – az 

időrendben vezetett nyilvántartás kivételével – havonta, a tárgyhó utolsó napjáig kell bevezetni. 

(3)21 A szőlőbor-pinceköny Termék-értékesítés/Vevőnyilvántartás lapon az értékesítést – az időrendben vezetett nyilvántartás 

kivételével – havonta, a tárgyhó utolsó napjával kell bevezetni. 

14. § A szőlőbor-pincekönyv Tárolótartály (-edényzet) nyilvántartó lapon az előállításra, tárolásra használt tartályok változásait 

hetente, legkésőbb a változást követő hét első munkanapján kell bevezetni. A tárolótartály javításra történő átadásáról-átvételéről 

olyan bizonylatot kell kiállítani, amely alapján a tárolótartály egyértelműen beazonosítható. A javításra átadott tárolótartályokat a 

szőlőbor-pincekönyv Tárolótartály (-edényzet) nyilvántartó lapon nem kell átvezetni. 

15. § A szőlőbor-pincekönyv Szállítási okmányok nyilvántartó részébe a borászati üzem által a borszőlő, szőlőmust, szőlőbor és 

a borászati melléktermék szállításához átvett szállítási okmányok sorszámtartományát hetente, legkésőbb az átvételt követő hét első 

munkanapján be kell vezetni. 

16. §22 (1) A 7. § (4) bekezdés szerinti esetben a szőlőbor-pincekönyvnek csak a Termék-előállítás, valamint a Kiegészítő és 

adalékanyagok nyilvántartó lapjait kell események sorrendjében vezetni. 

(2) A pezsgő, minőségi pezsgő, minőségi illatos pezsgő előállítása esetén a szőlőbor-pincekönyv Termék-előállítás nyilvántartó 

lapon nyilván kell tartani: 

a) a pezsgősítés dátumát; 

b) a minőségi pezsgők összes terméktípusa esetében a palackozás dátumát; 

c) a küvé mennyiségét és minden egyes összetevőjének mennyiségét, valamint tényleges és potenciális alkoholtartalmát; 

d) a felhasznált tirázslikőr mennyiségét; 

e) az expedíciós likőr mennyiségét; 

f) az előállított palackok számát, szükség esetén a maradékcukor tartalmára utaló kifejezéssel megadva a pezsgő típusát, ha a 

szóban forgó kifejezés a címkén feltűntetésre kerül. 

(3) A likőrbor előállítása esetén a szőlőbor-pincekönyv Termék-előállítás nyilvántartó lapon nyilván kell tartani: 

a) bármely, a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó 

egyedi rendelkezésekről („az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet”) szóló 1234/2007/EK rendelet XIb. mellékletének 

3e) és 3f) pontjában felsorolt termék hozzáadásának dátumát; 

b) a hozzáadott termék mennyiségét. 

(4)23 Pezsgő, minőségi pezsgő, minőségi illatos pezsgő és habzóbor előállításakor 

a) nem palackozott pezsgő esetén az elszámolási időszak nyitókészlete és az elszámolási időszakban bevételezett mennyiség 

együttes összegének elszámolási időszakonként 1,0%-a; 

b) a palackba töltött pezsgő mennyiségének 3%-a; 

c) adófelfüggesztéssel történő szállítás esetén a kiszállított nem palackozott pezsgő mennyiségének 0,5%-a, illetve a palackozott 

pezsgő mennyiségének 0,25%-a 

számolható el. 

17. § A szőlőbor-pincekönyvben 

a) a feldolgozott szőlő mennyiségét – beleértve a bérmunkában végzett feldolgozást is – a szőlő származási bizonyítvány második 

példányával, 

b) a termék-előállítást (szőlőbor, szőlőmust, szőlőmust-sűrítmény) a bor első származási bizonyítvány számának feltüntetésével, 

c) a vásárolt szőlőbort szállítási okmánnyal és bor származási bizonyítvánnyal, 

d) az 1,2 térfogatszázalékot meg nem haladó tényleges alkoholtartalmú szőlőmust vásárlását számlával és bor származási 

bizonyítvánnyal, 

e) a borászati műveletekhez felhasznált segéd- és kiegészítő anyagok beszerzését számla másolatával, 

f) a szőlőbor értékesítését szállítási okmánnyal, 

g) a borászati melléktermékek kötelező lepárlásra történő értékesítését borkísérő okmánnyal és átvételi elismervénnyel, 

h)24 a borászati melléktermékek ellenőrzés melletti kivonását borkísérő okmánnyal, és a szőlőfeldolgozás és a borkészítés során 

keletkező melléktermékek kivonásáról és támogatással történő lepárlásáról szóló 70/2012. (VII. 16.) VM rendelet 5. § (3) bekezdése 

szerinti bejelentéssel, 

i) a szőlőbor megsemmisítését a vámhatóság által kiállított megsemmisítési jegyzőkönyvvel 

kell igazolni. 

18. §25 (1) A szőlőbor-pincekönyvet az egyszerűsítettadóraktár-engedélyes az adóraktárában vagy a vámhatósághoz tett bejelentés 

alapján a lakóhelyén, számítógépes nyilvántartás esetén az adóraktárában vagy a székhelyén (a központi ügyvezetés helyén) köteles 

tartani. 

(2)26 Ha a természetes személy egyszerűsítettadóraktár-engedélyes a lakóhelyén tartja a szőlőbor-pincekönyvét, vagy ha a 

számítógépes nyilvántartás-vezetés nem az adóraktárban történik, az adóraktár-engedélyes egy órán belül köteles gondoskodni a 

szőlőbor-pincekönyv hozzáféréséről a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH), valamint a borászati 

hatáskörben eljáró járási hivatal (a továbbiakban együtt: borászati hatóság), a hegybíró, a mezőgazdasági és vidékfejlesztési 
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támogatási szerv vagy a vámhatóság helyszíni ellenőrzése esetén. A mustelőállító a szőlőbor-pincekönyvet az előállítás helyén 

köteles tartani. 

(3) Szőlőbor-pincekönyv elvesztése, megsérülése vagy megsemmisülése esetén a borászati üzem engedélyese 72 órán belül 

köteles azt a vámhatóság részére írásban bejelenteni. 

(4) A formanyomtatványon vezetett szőlő- és szőlőbor-pincekönyvet úgy kell kitölteni, hogy az adatok olvashatóak és 

megváltoztathatatlanok legyenek. A szőlő- és szőlőbor-pincekönyvbe bevezetett, hibás adatot áthúzással, a javítás dátumának 

feltüntetésével és aláírással lehet érvényteleníteni. A szőlő- és szőlőbor-pincekönyv vezetésre kötelezettnek gondoskodnia kell a 

szőlő- és szőlőbor-pincekönyv biztonságos helyen történő őrzéséről, tartásáról. 

19. § (1) A 17. § szerinti bizonylatok a szőlőbor-pincekönyv mellékletét képezik. A vámhatóság a bizonylatokkal kapcsolatos 

hiányosságról nyolc napon belül köteles a borászati hatóságot értesíteni. 

(2)27 A pincekönyvben szereplő mennyiségeket a 8. mellékletben meghatározott mértékegységek szerint, legalább két tizedes, de 

legfeljebb hat tizedes pontossággal, a kerekítésre vonatkozó általános szabályok szerint kell nyilvántartani. 

3/a28 Egyszerűsített pincekönyv-vezetés 

19/A. §29 (1) Az az egyszerűsítettadóraktár-engedélyes, aki 

a) az előző borpiaci évben legfeljebb 1000 hektoliter előállított bormennyiséggel rendelkezett, 

b) kizárólag saját termésű, vagy vásárolt szőlőt dolgoz fel, 

c) bort, gyöngyöző bort, széndioxid hozzáadásával készült gyöngyöző bort, mustot, must sűrítményt, valamint egyszerűsített 

adóraktárban előállítható, palackos erjesztésű pezsgőt vagy minőségi pezsgőt, borecetet állít elő, és 

d) must sűrítmény (akár finomított, akár nem) kivételével a c) pontban felsorolt terméket nem vásárol, 

szőlőbor-pincekönyvét a 7. melléklet szerinti formában és tartalommal, a pincekönyv-vezetés általános szabályaihoz képest az e 

címben foglalt eltérésekkel is vezetheti (a továbbiakban: egyszerűsített pincekönyv-vezetés). 

(2) Az egyszerűsítettadóraktár-engedélyes egyszerűsített pincekönyv-vezetési vagy megszüntetési szándékát a vámhatóságnak 

írásban jelentheti be. 

(3) Az egyszerűsített pincekönyv-vezetés a (2) bekezdés szerinti bejelentés napján kezdhető meg. 

19/B. §30 (1) Egyszerűsített pincekönyv-vezetés esetén a Termék-előállítás nyilvántartó lapon a feldolgozott szőlő származási 

bizonyítvány számát csak a felvásárlásból származó borszőlő esetén kell feltüntetni. 

(2) A feldolgozás során keletkezett szőlőtörköly mennyiségét a Termék-előállítás nyilvántartó lapon kell feltüntetni. 

(3) Ha a forgalomba hozatali engedély a Termék-előállítás nyilvántartó lap szerint nyilvántartott teljes bortételre érvényes, a 10. 

§ (2) bekezdéstől eltérően a forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező bortételt nem kell új Termék-előállítás nyilvántartó lapra 

átvezetni. 

(4) Egyszerűsített pincekönyv-vezetés esetén a lefűzött borkísérő okmányok minősülnek vevőnyilvántartásnak. 

19/C. §31 (1) Amennyiben az egyszerűsített pincekönyv-vezetést alkalmazó egyszerűsített adóraktár engedélyes a 19/A. § (1) 

bekezdés c) pontja szerinti terméket továbbfeldolgozás céljából kíván vásárolni, a nyilvántartás vezetés módjának változását a 19/A. 

§ (2) bekezdés szerint a betárolást megelőző 15. napig köteles a vámhatóságnak bejelenteni. Az egyszerűsített pincekönyv 

nyilvántartást legkésőbb a betárolás napjáig le kell zárnia, a készleteket a 3. melléklet szerinti szőlőbor-pincekönyvbe át kell vezetnie 

és a 7. § szerinti pincekönyv-vezetésre át kell térnie. 

(2) Amennyiben az egyszerűsített pincekönyv-vezetést alkalmazó egyszerűsített adóraktár engedélyes nem felel meg a 19/A. § 

(1) bekezdésében meghatározott feltételeknek, legkésőbb a következő borpiaci év első napjáig át kell térnie a 7. § szerinti 

pincekönyv-vezetésre. 

(3) Az adott borpiaci évben az (1)–(2) bekezdéstől eltérő esetben nem lehet visszatérni a 7. § szerinti pincekönyv-vezetési 

szabályok alkalmazására. 

19/D. §32 A kisüzemi bortermelőknek a bizonylatolási, nyilvántartási és elszámolási kötelezettségeik teljesítésére e rendeletnek 

az egyszerűsített adóraktár-engedélyesekre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. 

4. Kihozatal és veszteség elszámolás 

20. §33 (1) A szőlő feldolgozás során a tényleges lé kinyerést liter seprős újbor/100 kg szőlő formában a szőlőpincekönyv Termék-

előállítás nyilvántartó lapon, a megjegyzés rovatban kell feltüntetni. 

(2) A szőlőbor-pincekönyvben a szőlőmust feldolgozása és a szőlőboron végzett műveletek során a ténylegesen keletkezett 

veszteség számolható el. A veszteség, és a melléktermék kihozatal vetítési alapja a műveletbe bevont termék, tárolás esetén a két 

művelet között mozgatás nélkül tárolt termékkészlet hektoliterben mért térfogata. A műveleti veszteséget a művelet befejezésének 

napján, a tárolási veszteséget – az előző művelet óta eltelt időszakra – a művelet megkezdésének napján, vagy tárgyhavonként a 

tárgyhó utolsó napján, a szállítási veszteséget a betárolást követően, a betárolás napján kell megállapítani és a pincekönyvbe 

bevezetni. 

(3) Ha a műveletenkénti veszteség és a melléktermék kihozatal a 4–5. mellékletben meghatározott határokat meghaladja, a 

borászati üzem jegyzőkönyvet vesz fel, amelyet a pincekönyvhöz kell csatolni. 

(4) Az egyszerűsítettadóraktár-engedélyes a műveletenkénti elszámolás helyett választhatja az átalány-elszámolást is. 

(5) Az átalány-elszámolás esetén gazdasági évenként legfeljebb 

a) erjedésre az erjesztésre alkalmas szőlőmustra vetítve 2% veszteség, valamint 6% borseprő, 

b) borkezelésre és -tárolásra az egyszer fejtett újbor, illetve a vásárolt és az óbor mennyiségére vetítve 2% átalányveszteség 

számolható el. 
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(6) Az átalányveszteségen felül elszámolható a szőlőbor kiszerelés (palackozás, kannába töltés) 4. mellékletben meghatározott 

vesztesége is, ha a kiszerelt mennyiség a kiszerelés napján a szőlőbor-pincekönyvbe bevezetésre kerül. 

(7) Ha a hatósági ellenőrzés a felvett és nyilvántartott mennyiség között eltérést állapít meg, a hatóság megvizsgálja a tényleges 

és a nyilvántartott mennyiség közötti eltérés okát, és az ellenőrzést végző hatóság a pincekönyvi nyilvántartást a ténylegesen 

megállapított mennyiségre módosítja. 

5. Záró rendelkezések 

21. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel – kihirdetését követő 3. napon lép hatályba. 

(2) A 7. § (4) bekezdése és a 16. § 2011. május 1-jén lép hatályba. 

22. § Hatályát veszti a borászati termékek egységes bizonylatolási, nyilvántartási és elszámolási rendjéről szóló 52/2001. (VIII. 

2.) FVM-PM együttes rendelet. 

23. §34 (1) A borászati termékek egységes bizonylatolási, nyilvántartási és elszámolási rendjéről szóló 27/2011. (IV. 12.) VM 

rendelet módosításáról szóló 14/2013. (III. 7.) VM rendelet (a továbbiakban: 14/2013. (III. 7.) VM rendelet) 

hatálybalépését35 megelőző napon hatályos szabályoknak megfelelő borkísérő okmány a 14/2013. (III. 7.) VM rendelet 

hatálybalépését követő három hónapig kiadható és – a készlet erejéig – továbbra is felhasználható. 

(2) A számítógéppel történő pincekönyvvezetés esetén e rendelet szabályainak legkésőbb 2013. augusztus 1-ig meg kell felelni. 

(3) A 14/2013. (III. 7.) VM rendelet hatálybalépése36 előtt hitelesített pincekönyv az egyszerűsített pincekönyv vezetés szabályai 

szerint a 19/A. § (2) bekezdésben meghatározott bejelentést követően tovább vezethető. 

24. § E rendelet a 479/2008/EK tanácsi rendeletnek a szőlőkataszter, a kötelező bejelentések, a piaci felügyelethez szükséges 

információgyűjtés, a borászati termékek fuvarozásához szükséges kísérőokmányok, valamint a borágazatban vezetendő 

nyilvántartás tekintetében történő alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2009. május 26-i 

436/2009/EK bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg. 

1. melléklet a 27/2011. (IV. 12.) VM rendelethez37 

A) Borkísérő okmány formanyomtatványa 

  A B C D E F G 

1 

1. Eladó (Feladó) 

neve: 3. Bizonylat azonosító: 

2 címe: 4. Szállítmányozó: 

3 5. Szállítójármű forgalmi rendszáma: 

4 adóazonosító jele/adószáma: 

5 engedélyszáma: 6. Szállításra történő átvétel igazolása: 

6 

2. Vevő (Címzett) 

neve: 

7 7. Kiadás dátuma: 

8 címe: 

9 8. Kiadás helye: 

10 
adóazonosító jele/adószáma: 

9. Rendeltetés helye: 
engedélyszáma: 

11 10. Termékleírás 

12 a tétel megnevezése a kiszerelés típusa 

a kiszere- 

lési egység  

űrtartalma  

(l) 

mennyi- 

ség  

egysége 

mennyi- 

ség 

13           

14           

15           

16           

17           

18           

19           

20           
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21           

22           

23 11. Összes mennyiség: 

24 12. Igazolások: 13. Ellenőrzés bejegyzése: 

25 14. Megjegyzés: 

26 

15. Az eladás (feladás) igazolása 

Kiállítás helye és dátuma: 

Kiállító neve: 

Kiállító aláírása: 

16. Az átvétel igazolása 

Átvétel helye és dátuma: 

Átvevő neve: 

Átvevő aláírása: 

B) A borkísérő okmány kitöltése 

1)    Az 1. és a 2. rovat (az eladó [feladó] és a vevő [címzett] adatai) bélyegző használatával is kitölthetőek. Engedélyszámként az 

adóraktári engedély és a jövedéki engedélyszámot kell feltüntetni. 

2)    A borkísérő okmányon a kiadás dátumát (7. rovat) az év, hó, nap feltüntetésével kell megadni. Az „Igazolások” és az 

„Ellenőrzés bejegyzése” (12. és 13.) rovat a hatóságok bejegyzései számára szolgál. 

3)    A termékleírás kitöltése (10. rovat) 

a)    „A tétel megnevezése, azonosítása” oszlopban: 

i)     a szállított termék (borszőlő, szőlőmust, szőlőbor, pezsgő, borászati melléktermék) megnevezését kell megadni. A 

tétel megnevezése: 

    a pincekönyv Termék-előállítás nyilvántartó lapja szerinti megnevezés: a forgalomba hozatali engedéllyel nem 

rendelkező szőlőbor vagy pezsgő esetében 

    a melléktermék fajtájának (szőlőtörköly, borseprő) megjelölése borászati melléktermék esetében 

    a forgalomba hozatali engedélyben szereplő megnevezés: forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező 

szőlőbor és pezsgő esetén 

ii)    a forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező szőlőbor vagy pezsgő esetén a forgalomba hozatali engedély 

azonosítóját (ennek hiányában annak számát) is fel kell tüntetni. 

b)    A„kiszerelés típusa” oszlopban kell megadni a termék kiszerelésének típusát (kanna, palack, tartály, stb.). Ez kóddal is 

megadható; P: palack, K: kanna, T: tartály. Egyes termékek esetében ez az oszlop nem értelmezhető, ekkor a megfelelő 

rubrikát ki kell húzni. 

c)    A„kiszerelési egység űrtartalma (l)” rovatban a kiszerelési egység űrtartalmát kell megadni literben kifejezve (tartályos 

kiszerelés esetén a tartály névleges űrtartalmát kell feltüntetni). Egyes termékek esetében ez az oszlop nem értelmezhető, 

ekkor a megfelelő rubrikát ki kell húzni. 

d)    A mennyiség egysége oszlopban az alábbi mértékegységek használhatóak: 

i)    „db”, amennyiben „a kiszerelés típusa” és „a kiszerelési egység űrtartalma (l)” oszlopokat kitöltötték 

ii)    amennyiben „a kiszerelés típusa” és „a kiszerelési egység űrtartalma (l)” oszlopok nem értelmezhetőek: 

    szőlőtörköly esetében: q, azzal, hogy elégséges a becsült mennyiség feltüntetése, 

    borseprő esetében: hl, 

    borszőlő esetében: q. 

e)    A mennyiség oszlopba 

i)    a kiszerelési egységek számát kell írni, amennyiben „a kiszerelés típusa” és „a kiszerelési egység űrtartalma” 

oszlopokat kitöltötték (pl. 6 db 0,75 literes palack esetén: 6), 

ii)    az adott sorban szereplő tételnek a „mennyiség egysége” rovatban jelzett mértékegységben kifejezett mennyiségét, 

amennyiben „a kiszerelés típusa” és „a kiszerelési egység űrtartalma (l)” oszlopok nem értelmezhetőek. 

f)    Tíznél több tétel esetén a felsorolást pótlapon kell megtenni. A pótlapnak tartalmaznia kell a 3. és a 10. rovat szerinti 

adatokat. 

g)    60 liternél nagyobb kiszerelésű termékek fuvarozásánál: 

i)    a 11. (Összes mennyiség) rovatban a nettó összmennyiséget hl-ben, 

ii)    az űrtartalom rovatban a felhasznált szállítóedény névleges térfogatát kell feltüntetni. 

h)    A fel nem használt sorokat ki kell húzni. 



 

 

4)    Az Összes mennyiség rovatot (11. rovat) csak több tétel szállítása esetén (amennyiben a 10. rovatban több sort is kitöltöttek) 

kell kitölteni, az alábbi módon: 

i) azon tételek esetében, amelyeknél a 10. rovat „a kiszerelés típusa” és „a kiszerelési egység űrtartalma (l)” oszlopait 

kitöltötték, a hl-ben kifejezett az összes mennyiséget, 

j) azon tételek esetében, amelyeknél a 10. rovat „a kiszerelés típusa” és „a kiszerelési egység űrtartalma (l)” oszlopai nem 

értelmezhetőek, a 10.. rovat „mennyiség egysége” oszlopában megadott mértékegységben kifejezett összes mennyiséget. 

Abban az esetben, ha több terméktípus (pl. szőlőbor és borseprő) szállítására kerül sor, az összegzést terméktípus szerinti 

bontásban kell megadni. 

5)    A borkísérő okmány adattartalmát, az adatok elhelyezését és sorrendiségét nem lehet megváltoztatni, azonban az egyes rovatok 

mérete számítógépes előállítás esetén változtatható. 

6)    A borkísérő okmány előállításához használható papír mérete 210x297 milliméter, az adatok elhelyezésére szolgáló rész 

148x210 milliméter, amely számítógépes előállítás esetén 210x297 milliméteresre is növelhető, azonos adattartalom mellett. 

A borkísérő okmány papírjának alapszíne fehér. Cégembléma, cégadatokat tartalmazó fejrész csak a borkísérő okmány 

keretbe foglalt, adatok elhelyezésére szolgáló részen kívül helyezhető el. 

2. melléklet a 27/2011. (IV. 12.) VM rendelethez 

SZŐLŐPINCEKÖNYV 

I.    Hitelesítési rész 

............... iktatószám 

Ez a szőlőpincekönyv ___ számozott oldalt tartalmaz. 

Hitelesítette: 

................................................................. 

vámhatóság 

P. H. 

II.    Azonosító rész 

Szőlőpincekönyv vezetésére kötelezett 

  Neve     

  Címe ____   város/község 

    utca/út/tér hrsz. 

  Adószáma:   _____________ 

  Adóazonosító jele:   __________ 

  Nyilvántartási száma:   __________ 

III.    Nyilvántartó rész 

1.    Saját szőlő 

Gazdasági év: 

Sorszám 

Település 

és 

helyrajzi 

szám 

Szőlőfajta Szőlőterület Szőlőmennyiség Mustfok 

Jogcím 

Vevő (vámhatósági nyilvántartási 

szám, vagy adóraktári engedélyszám, 

vagy adószám vagy adóazonosító jel) 

Származási bizonylat vagy számla 

száma 
Kódja (nem 

kötelező a 

feltüntetése) 

Neve ha m2 q 
Potenciális 

alkoholtartalom 

a b c d e f g h i j 

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      



 

 

                      

2.    Vásárolt szőlő 

Gazdasági év: 

Sorszám 

Szőlőfajta Szőlőterület Szőlőmennyiség Mustfok 

Jogcím 

Eladó/Vevő (vámhatósági nyilvántartási szám, 

 vagy adóraktári engedélyszám, vagy adószám vagy 

adóazonosító jel) 

Származási 

bizonylat vagy 

számla száma 
Kódja (nem kötelező 

a feltüntetése) 
Neve ha m2 q 

Potenciális 

alkoholtartalom 

a c d e f g h i j 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

IV.    Átvett borkísérő okmányok nyilvántartása 

  Dátum Borkísérő okmány sorszám tartománya 

    -tól -ig 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        



 

 

        

        

3. melléklet a 27/2011. (IV. 12.) VM rendelethez 

SZŐLŐBOR-PINCEKÖNYV 

I.    Hitelesítési rész 

.............. iktatószám 

Ez a szőlőbor-pincekönyv.......................... számozott oldalt tartalmaz. 

Hitelesítette: 

.......................................................... 

vámhatóság 

P. H. 

Dátum: Aláírás: 

II.    Azonosító rész 

  Szőlőbor-pincekönyv vezetésére kötelezett     

  Neve:     

  Telephelye címe:   város/község 

    utca/út/tér hrsz. 

  Adószáma:     

  Adóazonosító jele:     

  Adóraktári engedélye száma vagy nyilvántartási száma:   

  Hegyközségi tag kódja:     

III.    Nyilvántartó rész 

1.    Betárolt szőlő (Betárolás sorrendjében) 

Sorszám 
Betárolás dátuma 

(év, hó, nap) 

Jogcím 

saját/vásárolt/bérfeldol- 

gozás 

Szőlő származási 

bizonyítvány 

száma 

Szőlő megnevezés Betárolt 

mennyiség 

(q) 

Termékmegnevezés 
termőhely fajta 

potenciális 

alkoholtartalom 

a b c d e f g h i 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  



 

 

3.    Termék-előállítás (Műveletek sorrendjében) 

Gyártás megkezdésének dátuma: 
Termékmegnevezés [a 11. § (2) 

bekezdés szerint] 
  

Betárolt szőlő sorszáma: Eredeti átlag Bor származási bizonyítvány száma: 

  Potenciális alkoholtartalom   

......................................................... Mustjavítás:   

......................................................... Anyag    Mennyiség    M.e.    Potenciális 

alkoholtartalom 

  

.........................................................        

.........................................................        

.........................................................        

.........................................................      Forgalomba hozatali engedély száma: 

Mennyisége (q): ........................      ........................... 

      

        Hordós 

Dátum 

(év, hó, 

nap) 

Bizonylatszám Jogcím Megjegyzés 
bevétel 

(hektoliter) 

kiadás 

(hektoliter) 

készlet 

(hektoliter) 
tartály jele 

a b c d e f g h 

          Áthozat:     

                

                

                

                

Dátum Bizonylatszám Jogcím Űrtartalom 
Mennyiség 

(db) 

Kannás Palackos 

bevétel 

(hektoliter) 

kiadás 

(hektoliter) 

készlet 

(hektoliter) 

bevétel 

(hektoliter) 

kiadás 

(hektoliter) 

készlet 

(hektoliter) 

a b c d e f g h i j k 

            Áthozat:         

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      



 

 

                      

                      

                      

                      

                      

            Átvitel:         

4.    Adómentes fogyasztás elszámolása ..................................... gazdasági év 

  Dátum (év, hó, nap) Termékmegnevezés Havi fogyasztás (hektoliter) Összes fogyasztás (hektoliter) 

  a c e f 

      Áthozat:   

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

5.    Termékértékesítés/Vevőnyilvántartás (Csak az egyszerűsített adóraktár engedélyese vezeti!) 

  Dátum  

(év, hó, nap) 
Bizonylatszám 

Termék- 

megnevezés 
Jogcím 

Vevő Mennyiség 

(hektoliter)   neve engedélyszáma 

  a b c d e f g 

                

                

                

                

                



 

 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

          –     

                

                

                

6.    Kiegészítő és adalékanyagok nyilvántartása (Itt csak a termék-előállításra vásárolt anyagokat kell nyilvántartani!) 

  Kiegészítő adalékanyag neve: Minőségi jellemzője: Mértékegysége: 

  
Dátum (év, hó, nap) Bizonylat Jogcím Megjegyzés 

Mennyiség 

  bevétel kiadás készlet 

  a b c d e f g 

            Áthozat:   

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                



 

 

                

                

            Átvitel:   

7.    Melléktermékek nyilvántartása 

  Melléktermék neve: Minőségi jellemzője: Mértékegysége: 

  
Dátum (év, hó, nap) Bizonylat Jogcím Megjegyzés 

Mennyiség 

  bevétel kiadás készlet 

  a b c d e f g 

            Áthozat:   

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

            Átvitel:   

8.    Tárolótartály (-edényzet) nyilvántartása 

  Tárolótartály jele Tárolótartály anyaga Tárolótartály űrtartalma Tárolótartály helye Megjegyzés 

  a b c d e 

            

            

            

            

            

            

            

            

            



 

 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

9.    Szállítási okmány nyilvántartása 

  Dátum Szállítási okmány megnevezése Szállítási okmány sorszámtartománya 

      -tól -ig 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

4. melléklet a 27/2011. (IV. 12.) VM rendelethez 

Veszteségnormák térfogatra 

  A B 



 

 

1. Mustsűrítés 3,0% 

2. Deszulfitálás 0,2% 

3. Erjedés 2,0% 

4. Fejtés   

4.1. fahordóból fahordóba 0,2% 

4.2. fahordóból egyéb tartályba 0,2% 

4.3. egyéb tartályból egyéb tartályba 0,1% 

5. Hordós bor szállításának veszteségnormája 0,2% 

6. Szűrés veszteségnormája 0,2% 

7. Szeparálás veszteségnormája 0,1% 

8. Palackozás veszteségnormája 2,0% 

9. Kannatöltés veszteségnormája 1,0% 

10. Tárolás veszteségnormája   

10.1. fahordóban 1,56%/év 

10.2. egyéb tartályban 0,8%/év 

5. melléklet a 27/2011. (IV. 12.) VM rendelethez 

Legfeljebb elszámolható seprő mennyisége: 

1. Első fejtés 

a) seprős újbor 6% 

b) szamorodni 8% 

c) aszú 10% 

2. Derítés 

a) első derítés után 3% 

b) további derítés után 1,5% 

6. melléklet a 27/2011. (IV. 12.) VM rendelethez 

A műveleti napló adattartalma 

(termékenként a szőlőbor-pincekönyv Termék-előállítás nyilvántartó lapja szerinti bontásban) 

1. A művelet megkezdésének időpontja: 

2. A művelet megnevezése: 

3. A műveletre átadott termék mennyisége és tárolótartály jele: 

4. A felhasznált kiegészítő és adalékanyag megnevezése és mennyisége: 

5. A keletkezett melléktermék megnevezése és mennyisége: 

6. A művelet befejezésének időpontja: 

7. A műveletből átvett termék mennyisége és tárolótartály jele: 

8. A vett minta mennyisége: 

7. melléklet a 27/2011. (IV. 12.) VM rendelethez38 

SZŐLŐBOR-PINCEKÖNYV 

egyszerűsített pincekönyv-vezetéshez 

I. Hitelesítési rész 

............................... iktatószám 

  

Ez a szőlőbor-pincekönyv.......................... számozott oldalt tartalmaz. 

Hitelesítette: 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=137890.343033#foot38


 

 

.......................................................... 

vámhatóság 

  

P. H….. 

Dátum: Aláírás: 

  

II. Azonosító rész 

  

Szőlőbor-pincekönyv vezetésére kötelezett 

Neve: 

Telephelye 

címe: 

város/község 

  utca/út/tér hrsz. 

Adószáma: 

Adóazonosító jele: 

Adóraktári engedély száma vagy nyilvántartási száma: 

Hegyközségi tag kódja: 

Termék-előállítás (Műveletek sorrendjében) 

Előállítás megkezdésének 

dátuma: 

Termékmegnevezés [a 10. § (2) bekezdés szerint]   

Betárolt szőlő  

Szőlő származási 

bizonyítvány száma(i): 

Eredeti átlag  

Potenciális alkoholtartlom( tf%) 

Bor 

származási 

bizonyítvány 

száma: 

  Javítás utáni   

  Összes alkoholtartlom( tf%)   

  Anyag Mennyiség M. e. Potenciális 

alkoholtartlom 

  

          Forgalomba hozatali 

engedély száma: 

Feldolgozott szőlő 

mennyisége (q): 

          

            

            

Keletkezett szőlőtörköly 

mennyisége (q): 

          

            

      

        Hordós mennyiség (hektoliter ) 

Dátum  

(év, hó, 

nap) 

Bizonylatszám Művelet/készletváltozás 

megnevezése 

Megjegyzés bevétel  

(hektoliter) 

kiadás 

(hektoliter) 

készlet  

(hektoliter) 

tartály jele 

a b c d e f g h 

          Áthozat:     

                



 

 

                

                

                

                

                

                

          Átvitel:     

Művelet megnevezése: pl. must előállítás, mustjavítás, fejtés, derítés, palackozás, házasítás, édesítés, bérpalackozás, stb. 

Készletváltozás megnevezése: pl. értékesítés, adómentes fogyasztás, adóraktárba áttárolás, 

Megjegyzés: veszteségek, melléktermékek, kezelőanyagok, derítő anyagok, adalékanyagok 

Dátum  

(év, 

hó, 

nap) 

Bizonylatszám Készletváltozás 
Űrtartalom 

liter 

Mennyiség 

(db) 

Kannás Palackos 

bevétel 

(hektoliter) 

kiadás 

(hektoliter) 

készlet 

(hektoliter) 

bevétel 

(hektoliter) 

kiadás 

(hektoliter) 

készlet 

(hektoliter) 

a b c d e f g h i j k 

            Áthozat:         

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

            Átvitel:         

Kiegészítő és adalékanyagok nyilvántartása (Itt csak a termék-előállításra vásárolt anyagokat kell nyilvántartani!) 

  

Kiegészítő, adalékanyag neve: Minőségi jellemzője: Mértékegysége: 

Dátum (év, hó, nap) Bizonylat Jogcím Megjegyzés Mennyiség 

        bevétel kiadás készlet 

a b c d e f g 



 

 

Áthozat:   

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

Átvitel:   

  

Tárolótartály (-edényzet) nyilvántartása 

  

Tárolótartály 

jele 

Tárolótartály 

anyaga 

Tárolótartály 

űrtartalma 

Tárolótartály 

helye 

Megjegyzés 

a b c d e 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

.         

          

          

          

          



 

 

          

          

Szállítási okmány nyilvántartása 

  

Dátum Szállítási okmány megnevezése Szállítási okmány sorszámtartománya 

    -tól -ig 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

8. melléklet a 27/2011. (IV. 12.) VM rendelethez39 

Termék Mértékegység Pontosság tizedes jegy 

szőlő q 0 

cefre hl 0 

must hl 0 

bor hl 0 

Kiszerelt termékek  

esetén legfeljebb 6 

seprő hl 0 

törköly q(100kg) 0 

sűrített szőlőmust hl 2 

finomított szőlőmustsűrítmény hl 2 

cukor q(100kg) 2 

egyéb kiegészítő és adalékanyag kg 2 

9. melléklet a 27/2011. (IV. 12.) VM rendelethez40 

A) Nem jövedéki termék borászati termékek kísérőokmányának formanyomtatványa 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=137890.343033#foot39
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=137890.343033#foot40


 

 

 

Európai Unió 

Európai 

Bizottság 

Magyarország 

1. MVV-kód 

(fejléc) 

Nem jövedéki termék borászati termékek kísérőokmánya 

436/2009/EK rendelet 24. cikk (2) bekezdés b) pontja szerint 

2.Eladó (feladó) 4. Vevő (címzett) 

3. Feladás helye: 5. Rendeltetési hely: 

6. Feladás helye szerinti illetékes hatóságok 7. Szállítmányozó: 

8. A szállítás egyéb részletei: 

9. A termékek leírása: 11. Az áru jellemzői 

a) KN kód: 

b) mennyiség: 

c) bruttó súly: 

d) nettó súly: 

e) alkoholtartalom: 

f) sűrűség: 

g) a borászati termék típusa (kóddal): 

h) a szőlőtermesztő zóna kódja: 

i) a művelet kódja: 

10. Csomagolás: 

12. Tanúsítványok: 

13.Egyéb információ:   

14. Bizonyítvány – export ellenőrzés (ahol 

alkalmazandó): 

A feladás dátuma: 

15. Engedély a feladás helye szerinti illetékes hatóságtól 

(amennyiben szükséges) 

Dátum : 

B) A nem jövedéki termék borászati termékek kísérőokmányának kitöltése 

1. rovat:    A borászati hatáskörben eljáró járási hivatal tölti ki az okmány hitelesítésekor 

2. rovat:    teljes név és cím, beleértve az irányítószámot is (adott esetben a SEED szerinti jövedéki szám is) 

3. rovat:    a feladás tényleges helye (csak abban az esetben kell kitölteni, ha az árut nem a feladó címéről adják fel) 

4. rovat:    teljes név és cím, beleértve az irányítószámot is (adott esetben a SEED szerinti jövedéki szám is) 

5. rovat:    tényleges rendeltetési hely (csak abban az esetben kell kitölteni, ha az árut nem a címzett címére szállítják) 

6. rovat:    a kísérőokmány kiállításának ellenőrzéséért a feladás helyén felelős illetékes hatóság neve és címe 

7. rovat:    az első szállításért felelős személy neve és címe (csak akkor kell kitölteni, ha nem azonos a feladóval) 

8. rovat:    Itt kell megadni minden egyéb, a szállítással kapcsolatos alábbi adatokat: 

a)    az igénybe vett szállítóeszköz típusa (tehergépkocsi, kisteherautó, tartálykocsi, gépkocsi, vasúti teherkocsi, 

vasúti tartálykocsi, repülőgép) 

b)    rendszám, illetve hajó esetén annak neve (feltüntetése nem kötelező) 

c)    Abban az esetben, ha az egyik szállítóeszköz-típusról a másikra váltanak át, a terméket berakodó szállítónak 

az okmány hátoldalán fel kell tüntetnie: 

i)     a szállítás megkezdésének dátumát, 

ii)    az igénybe vett szállítóeszköz típusát, valamint gépkocsi esetében annak rendszámát, hajó esetében 

annak nevét, 

iii)    vezetéknevét, keresztnevét (keresztneveit), illetve a vállalkozása nevét, valamint címét, ideértve a 

postai irányítószámot is. 

d)    A rendeltetési hely megváltozása esetén: a tényleges rendeltetési hely 

9. rovat:    A termék leírása az 1234/2007/EK rendeletnek és a hatályos nemzeti rendelkezéseknek megfelelően, különös tekintettel 

a kötelező jelölési adatokra (a 1234/2007/EK tanácsi rendelet XIb. melléklete szerinti termékkategória, 

allergéntartalom). Nem kell jelölni a más rubrikában már feltüntetett adatokat. 



 

 

10. rovat:    Az árut tartalmazó csomagok leírása: azonosító számok és a csomagok száma, a csomagokon belüli csomagolások 

száma. A 436/2009/EK bizottsági rendelet 24. cikk (1) bekezdése a) pontjának i. alpontjában említettektől eltérő 

kísérőokmányok esetében a leírás folytatódhat az egyes másolatokhoz csatolt külön lapon. Erre a célra használható 

egy csomagjegyzék. 

11. rovat:    Az áru jellemzői: 

a)    KN-kód (vámtarifaszám) 

b)    palackozatlan termékeknél a nettó összmennyiség, palackozott termékeknél a felhasznált tárolóedények 

száma. 

c)    bruttó súly 

d)    nettó súly 

e)    az összes alkoholtartalom 

f)    refrakciós mutató vagy a sűrűség 

g)    1 = FN borászati termék, 2 = FN borászati termék fajtajelöléssel, 3 = OEM- vagy OFJ-borászati termék, 4 = 

harmadik országból származó borászati termék, 5 = egyéb. 

h)    a 1234/2007/EK tanácsi rendelet XIb. mellékletének függelékében meghatározott szőlőtermő övezet kódját 

kell megadni (Magyarországon termett szőlőből készült borászati termék esetében ez minden esetben: C.I.) 

i)    a kódok: 

0: a terméken az alábbi eljárások egyikét sem hajtották végre, 

1: a termék alkoholtartalmát növelték, 

2: a termék savtartalmát növelték, 

3: a termék savtartalmát csökkentették, 

4: a terméket édesítették, 

5: a termékhez boralkoholt adtak, 

6: a termékhez a leírásban megadottól eltérő földrajzi egységről származó terméket adtak hozzá, 

7: a termékhez a leírásban megadottól eltérő szőlőfajtából nyert terméket adtak hozzá, 

8: a termékhez a leírásban megadottól eltérő évben szüretelt terméket adtak hozzá, 

9: a terméket tölgyfadarabok felhasználásával állították elő, 

10: a termék új borászati eljárás kísérleti célú alkalmazásával készült, 

11: a termék alkoholtartalmát részben csökkentették, 

12: egyéb (éspedig). 

12. rovat:    OEM-tanúsítvány, OFJ-tanúsítvány, illetve a szüreti év vagy a borszőlőfajta (borszőlőfajták) feltüntetésével 

forgalmazott borászati termékekre vonatkozó igazolás tanúsítása (lásd a 436/2009/EK bizottsági rendelet 24. cikk 

(1) bekezdésének b) pontját és a 31. cikkét) 

13. rovat:    Nem szükséges kitölteni 

14. rovat:    A szállítás megkezdésének dátuma és – abban az esetben, ha a szállítás megkezdésének helye szerinti tagállam előírja 

– időpontja 

15. rovat:    A feladás helye szerinti illetékes szerv általi láttamozás a 436/2009/EK bizottsági rendelet 24. cikk (1) bekezdése a) 

pontjának i. alpontjában említettektől eltérő kísérőokmányok esetében (amennyiben ez követelmény) 

 
1 Az 1. § (1) bekezdés a) pontja a 35/2017. (VII. 6.) FM rendelet 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. 
2 Az 1. § (1) bekezdés c) pontja a 35/2017. (VII. 6.) FM rendelet 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. 
3 Az 1. § (1) bekezdés g) pontját a 35/2017. (VII. 6.) FM rendelet 3. § (3) bekezdése iktatta be. 
4 A 2. alcím címe a 14/2013. (III. 7.) VM rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. 
5 A 2. § (1) bekezdése a 14/2013. (III. 7.) VM rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.  
6 A 2. § (4) bekezdése a 35/2017. (VII. 6.) FM rendelet 4. §-ával megállapított szöveg. 
7 A 2/A. §-t a 14/2013. (III. 7.) VM rendelet 2. §-a iktatta be. 
8 A 2/A. § (2) bekezdését a 14/2013. (III. 7.) VM rendelet 2. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 

162. § a) pontja szerint módosított szöveg. 
9 A 3. § a 14/2013. (III. 7.) VM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg. 
10 A 4. § (1) bekezdése a 35/2017. (VII. 6.) FM rendelet 5. §-ával megállapított szöveg. 
11 Az 5. § (1) bekezdése a 14/2013. (III. 7.) VM rendelet 5. §-ával megállapított szöveg. 
12 A 7. § (4) bekezdése a 21. § (2) bekezdése alapján 2011. május 1-jén lép hatályba. 
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13 A 8. § (1) bekezdése a 14/2013. (III. 7.) VM rendelet 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.  
14 A 8. § (3) bekezdése a 35/2017. (VII. 6.) FM rendelet 6. §-ával megállapított szöveg. 
15 A 8. § (3a) bekezdését a 35/2017. (VII. 6.) FM rendelet 6. §-a iktatta be. 
16 A 8. § (4) bekezdését a 14/2013. (III. 7.) VM rendelet 6. § (3) bekezdése iktatta be. 
17 A 9. § (5) bekezdése a 14/2013. (III. 7.) VM rendelet 7. §-ával megállapított szöveg. 
18 A 10. § (2) bekezdése a 14/2013. (III. 7.) VM rendelet 15. § a) pontja szerint módosított szöveg. 
19 A 11. § (2) bekezdés nyitó szövegrésze a 14/2013. (III. 7.) VM rendelet 15. § b) pontja szerint módosított szöveg. 
20 A 13. § (2) bekezdése a 14/2013. (III. 7.) VM rendelet 8. §-ával megállapított szöveg. 
21 A 13. § (3) bekezdése a 14/2013. (III. 7.) VM rendelet 8. §-ával megállapított szöveg. 
22 A 16. § a 21. § (2) bekezdése alapján 2011. május 1-jén lép hatályba. 
23 A 16. § (4) bekezdését a 35/2017. (VII. 6.) FM rendelet 7. §-a iktatta be. 
24 A 17. § h) pontja a 14/2013. (III. 7.) VM rendelet 9. §-ával megállapított szöveg. 
25 A 18. § a 14/2013. (III. 7.) VM rendelet 10. §-ával megállapított szöveg. 
26 A 18. § (2) bekezdése a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 162. § b) pontja szerint módosított szöveg. 
27 A 19. § (2) bekezdése a 14/2013. (III. 7.) VM rendelet 15. § c) pontja szerint módosított szöveg.  
28 A 3/a alcímet (19/A–19/C. §) a 14/2013. (III. 7.) VM rendelet 11. §-a iktatta be. 
29 A 19/A. §-t a 14/2013. (III. 7.) VM rendelet 11. §-a iktatta be. 
30 A 19/B. §-t a 14/2013. (III. 7.) VM rendelet 11. §-a iktatta be. 
31 A 19/C. §-t a 14/2013. (III. 7.) VM rendelet 11. §-a iktatta be. 
32 A 19/D. §-t a 35/2017. (VII. 6.) FM rendelet 8. §-a iktatta be. 
33 A 20. § a 14/2013. (III. 7.) VM rendelet 12. §-ával megállapított szöveg. 
34 A 23. § a 14/2013. (III. 7.) VM rendelet 13. §-ával megállapított szöveg. 
35 A hatálybalépés napja: 2013. március 8. 
36 A hatálybalépés napja: 2013. március 8. 
37 Az 1. melléklet a 14/2013. (III. 7.) VM rendelet 14. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. 
38 A 7. mellékletet a 14/2013. (III. 7.) VM rendelet 14. § (2) bekezdése iktatta be. 
39 A 8. mellékletet a 14/2013. (III. 7.) VM rendelet 14. § (3) bekezdése iktatta be. 
40 A 9. mellékletet a 14/2013. (III. 7.) VM rendelet 14. § (4) bekezdése iktatta be, szövege a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 162. 

§ c) pontja szerint módosított szöveg. 
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142/2012. (XII. 27.) VM rendelet 
Hatályos: 2017.01.01 - 

142/2012. (XII. 27.) VM rendelet 

a szőlőültetvények szerkezetátalakításához és -átállításához a 2012/2013 borpiaci évtől 

igényelhető támogatás feltételeiről 

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes 

kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – az egyes miniszterek, valamint a 

Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában 

meghatározott feladatkörömben eljárva – a következőket rendelem el: 

1. Értelmező rendelkezések 

1. § E rendelet alkalmazásában 

a) borvidéki terv: a szőlőültetvények szerkezetátalakításának és -átállításának támogatásához kapcsolódó terv, amely előírja 

azokat a követelményeket, amelyek betartásával jobb minőségű termés biztosítható; 

b) egyéni terv: a szerkezetátalakítási támogatás igénybevételéhez a kérelmező által az egyéni terv benyújtását megelőző borpiaci 

évben, illetve az azt követő legfeljebb négy borpiaci évben megvalósított, valamint megvalósítandó tevékenységek összesítése; 

c) ellenőrzésen mért területnagyság: az ültetvény szőlőtőkével beültetett területének fél sortávolsággal minden irányban 

megnövelt területe; 

d) fajtaváltás: az adott ültetvényben a tevékenységet megelőzően termesztett fajta érvényes engedéllyel történő cseréje a 

borvidéki tervben meghatározott más fajtának vagy a korábbi fajta vírustesztelt klónjának vagy klónkeverékének telepítésével; 

e) művelési mód: komplex fogalom, amely magában foglalja a tőkeformát, a sor- és tőtávolságot, a termelési szint magasságát és 

a lombfal magasságát; 

f) összefüggő terület: a kérelemben megjelölt, a kérelmező használatában lévő, akár több helyrajzi számon nyilvántartott terület, 

amelyet a tevékenységgel nem érintett terület, – kivéve út, csatorna, árok – vagy más gazdálkodó használatában álló terület nem 

szakít meg; 

g) szakszerűen művelt ültetvény: olyan ültetvény, amelyben a művelési módnak megfelelő metszést, a vegetációs időszaknak 

megfelelő növényápolási, növényvédelmi és gyomszabályozási munkákat elvégezték; 

h) támogatás: a szőlőültetvények szerkezetátalakításához és -átállításához igényelhető pénzösszeg; 

i) támogatható területnagyság: a tevékenység végrehajtására vonatkozó engedélyen, az egyéni terven, a tulajdoni lap másolaton 

megjelölt, valamint az ellenőrzésen mért összefüggő terület nagysága közül a legkisebb, amelynek el kell érnie a 0,2 ha 

területnagyságot; 

j) ültetvény áttelepítése: egy adott terület érvényes engedéllyel történő betelepítése a borvidéki tervben meghatározott fajta és 

művelési mód alkalmazásával vagy jobb ökológiai adottságok közé történő telepítés; 

k)1 ültetvényleltár: az ültetvény pontos helyét, méretét, sor- és tőtávolságát, művelésmódját, a tőállományát, fajtaösszetételét 

soronként bemutató nyilvántartás; 

l) VINGIS térkép: a szőlőültetvények országos térinformatikai nyilvántartásából nyomtatott A/3-as formátumú, a kérelemben 

megjelölt ültetvény pontos térbeli azonosítását biztosító, a terület átlagos lejtésére vonatkozó, és egyéb kiegészítő szakadatokkal 

ellátott térképi dokumentum; 

m) 2gazdálkodó szervezet: a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet. 

2. A szőlőültetvények szerkezetátalakítása és -átállítása 

2. § Szőlőültetvény szerkezetátalakításának és -átállításának (a továbbiakban: szerkezetátalakítás) az alábbi tevékenységek 

minősülnek 

a) fajtaváltás, 

b) ültetvény áttelepítése. 

3. A támogatás mértéke 

3. § (1) A 2. §-ban meghatározott tevékenységek esetében a beruházással kapcsolatban felmerülő költségek az Európai Regionális 

Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 

1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2006. július 11-i 1083/2006/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban: 

1083/2006/EK rendelet) értelmében konvergenciarégióba, és a nem konvergenciarégióba tartozó területeken az 1. mellékletben 

meghatározott összegekben támogathatóak. 

(2) Azokat a településeket, amelyek az 1083/2006/EK rendelet értelmében nem tartoznak konvergenciarégióba a 2. melléklet 

tartalmazza. 

4. § (1) A támogatás a szerkezetátalakítás költségeihez való hozzájárulásból és a szerkezetátalakítással járó bevételkiesést 

ellentételező pénzbeli kompenzációból tevődik össze. 
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(2)3 Az e rendelet alapján az adott pénzügyi évre vagy pénzügyi évekre kifizethető támogatási keretösszegről a vidékfejlesztésért 

felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) tájékoztatja a Magyar Államkincstárt (a továbbiakban: Kincstár), amely a 

keretösszegről közleményt tesz közzé. 

(3)4 A (2) bekezdésben meghatározott keretösszeg változásáról a miniszter tájékoztatja a Kincstárt, amely a módosított 

keretösszegről közleményt tesz közzé. 

(4) A támogatási összeg meghatározásakor a forintra történő átszámítást a támogatás kifizetésének borpiaci éve első napján 

érvényes, az Európai Központi Bank által jegyzett forint/euró átváltási árfolyam alapján kell elvégezni. 

(5)5 A Kincstár a kifizetéseket úgy teljesíti, hogy az adott pénzügyi év tekintetében az összes kifizetés átlaga a 12 500 euró/ha 

összeget ne haladja meg. 

4. Borvidéki terv 

5. § (1) A támogatás igénybevételének feltétele, hogy a hegyközségi tanács a hegyközségi és a borvidéki rendtartások előírásaival 

összhangban borvidéki tervet készítsen a 3. melléklet szerint. 

(2) A borvidéki tervet öt borpiaci évre vonatkozóan kell elkészíteni. 

(3) A borvidéki terv tartalmazza 

a) a támogatható szőlőfajtákat (kiemelt és egyéb támogatható szőlőfajta kategóriába sorolva); 

b) azon termőhelyeket, ahol a szerkezetátalakítás végrehajtható; 

c) a szerkezetátalakítás révén kialakítható minimális hektáronkénti tőszámot; 

d) a szerkezetátalakítás révén kialakítható minimális és maximális sortávolságot és; 

e) a szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának rendjéről, továbbá a borászati 

termékek előállításáról, forgalomba hozataláról és jelöléséről szóló 127/2009. (IX. 29.) FVM rendeletben meghatározott azon 

művelési módokat, amelyek a szerkezetátalakítás révén kialakíthatók. 

(4) A borvidéki tervben olyan szőlőfajta szerepelhet, amelyet a borkészítésre alkalmas szőlőfajták osztályba sorolásáról szóló 

98/2009. (VII. 30.) FVM rendelet alapján engedélyezett kategóriába soroltak. 

(5) A (4) bekezdéstől eltérően a borvidéki tervben szerepelhetnek azok a szőlőfajták is, amelyeket a szőlőtermesztésről és a 

borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 2. § 9. pontjának megfelelően a minőségi bortermelést szolgáló kísérleti ültetvény 

létesítésére szánnak. 

(6) A szőlőfajták, illetve a művelési módok meghatározásánál figyelembe kell venni azokat az ökológiai, termesztéstechnológiai 

feltételeket, amelyek alapján biztosítható a magasabb minőségi követelményeknek való megfelelés vagy a nagyobb piaci keresletű 

borászati termék készítése. 

(7) A borvidéki terv a 7. § (5)–(6) bekezdésében meghatározottaknál magasabb tőszámot is meghatározhat. 

(8) A szerkezetátalakítás során kialakítható sortávolság nem lehet kevesebb 1 méternél, vagy nem lehet több 3,2 méternél. 

Ikersoros ültetvény esetén az átlagos sortávolságot kell figyelembe venni. 

(9) A kiemelt szőlőfajtaként megjelölhető szőlőfajták számát borvidéki bontásban a 6. melléklet tartalmazza. 

6. § (1) A borvidéki tervet, illetve annak módosításait a hegyközségi tanács 2013. január 15-ig megküldi a Hegyközségek Nemzeti 

Tanácsa (a továbbiakban: HNT) részére véleményezésre. 

(2) A HNT a véleményével ellátott borvidéki tervet 2013. január 31-ig átadja a miniszter részére jóváhagyásra. 

(3)6 A miniszter által jóvá nem hagyott borvidéki tervek alapján támogatás nem igényelhető. 

(4)7 A Kincstár a borvidéki terveket a miniszter döntésének közlését követő 8 napon belül a honlapján közzéteszi. 

(5) A borvidéki terv – a jogszabályi változás következtében szükségessé váló módosítás kivételével – legkorábban 2018-ban 

módosítható. 

5. Az egyéni terv 

7. § (1) A támogatás igénybevételéhez a borvidéki terv alapján egyéni tervet kell készíteni. 

(2) A tevékenység egy borpiaci év alatt történő végrehajtása magában foglalja az ültetést, továbbá a teljes körű támrendszer 

létesítést. 

(3) A tevékenység két egymást követő borpiaci év alatt történő végrehajtása esetén az első borpiaci évben kell megvalósítani az 

ültetést. Az első borpiaci évben támrendszer létesítésére támogatás nem igényelhető. A második borpiaci évben kell megvalósítani 

a teljes körű támrendszer létesítést, valamint az előző évben nem megeredt vagy elpusztult tövek teljes körű pótlását. 

(4)8 E rendelet alapján nem lehet egyéni tervet benyújtani azon összefüggő terület vonatkozásában, amelyre a korábban benyújtott 

egyéni tervet a Kincstár már jóváhagyta. 

(5) A 2012/2013 borpiaci évben benyújtott egyéni tervben kizárólag olyan tevékenységre igényelhető támogatás, amely 

tekintetében a telepítendő tőszám legalább 3400 tő/ha. 

(6) A 2013/2014 borpiaci évtől benyújtott egyéni tervben kizárólag olyan tevékenységre igényelhető támogatás, amely 

tekintetében a telepítendő tőszám legalább 3500 tő/ha. 

(7)9 

(8) A 2013/2014 borpiaci évtől benyújtott egyéni tervben kizárólag olyan területre igényelhető támogatás, amelynek termőhelyi  

kataszteri pontértéke a 200 pontértéket meghaladja. 

(9)10 A 2015/2016 borpiaci év során és azt követően benyújtott és jóváhagyott egyéni tervben csak olyan tevékenységre 

igényelhető támogatás, amely esetében az ültetést és a támrendszer létesítését legkésőbb 2018. július 15-ig elvégzik. 

(10)11 A 2016/2017 borpiaci év során egyéni terv legfeljebb 10 hektár területre nyújtható be. 
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8. § (1)–(2)12 

(3)13 Egyéni tervet benyújtani a 2016/2017 borpiaci évben 2016. november 2. és 2016. november 30. között lehet. A benyújtás 

időpontjának az egyéni terv postára adásának napja minősül. 

(4) Egyéni tervet nyújthat be az a természetes személy vagy gazdálkodó szervezet, aki, vagy amely az egyéni tervben megjelölt 

terület használója. 

(5)14 Az egyéni tervet egy eredeti példányban postai úton kell benyújtani a Kincstár részére. 

(6) Egyéni tervet kizárólag a tevékenység végrehajtására vonatkozó érvényes engedély birtokában lehet benyújtani. 

(7) Egy benyújtási időszakban egy kérelmező kizárólag egy egyéni tervet nyújthat be. 

(8)15 Az egyéni terv főlapból és betétlapból áll. Egy betétlap olyan összefüggő területre vonatkozhat, amely tekintetében 

megegyezik a tevékenység, a művelet, a művelet végrehajtásának borpiaci éve, a tevékenység végrehajtására vonatkozó engedélyen 

szereplő Borvidéki Terv szerinti szőlőfajta kategóriája, a terület lejtése, a felhasználandó szaporítóanyag kategóriája, a szőlőiskola 

típusa, és eléri a 0,2 ha területnagyságot. 

6. Az egyéni terv benyújtásának feltételei 

9. § (1)16 Az egyéni tervet a Kincstár által rendszeresített és honlapján közzétett, az adott borpiaci évre vonatkozó közlemény 

szerinti nyomtatványon kell benyújtani. Az egyéni terv az alábbi adatokat tartalmazza 

a)17 a kérelmező azonosításához szükséges adatok (ügyfél-azonosító, név, kapcsolattartási információk); 

b) a tevékenység megjelölése; 

c) a tevékenységgel érintett terület részletezése (borvidék, helység, helyrajzi szám, a helyrajzi számhoz tartozó a tevékenység 

végrehajtására vonatkozó engedély száma, a tevékenységgel érintett területnagyság); 

d) a tevékenység révén elvégzett, valamint elvégezni tervezett műveletek megnevezése borpiaci évenként; 

e) a terület lejtésének mértéke százalékban kifejezve; 

f) a terület termőhelyi kataszteri osztálya; 

g) a felhasználandó szaporítóanyag kategóriája; 

h) a tevékenység végrehajtására vonatkozó engedélyen szereplő szőlőfajta kategóriája, és 

i) a felhasználandó szaporítóanyag tekintetében a szőlőiskola típusa. 

(2) Az egyéni tervhez csatolni kell 

a) ha a tevékenység nem saját tulajdonú ingatlanon valósul vagy valósult meg, az azt igazoló teljes bizonyító erejű, eredeti 

magánokiratot a 4. melléklet szerint, amely alapján a kérelmező jogosult a tevékenységet megvalósítani, és az ingatlant a 

művelésben tartási kötelezettsége lejártáig használni; 

b)18 ha a tevékenység más személy rendelkezési jogával terhelt ingatlanon valósul vagy valósult meg, az azt igazoló teljes 

bizonyító erejű, eredeti magánokiratot a 4. melléklet szerint, amely alapján a kérelmező jogosult a tevékenységet megvalósítani, és 

az ingatlant a művelésben tartási kötelezettsége lejártáig használni; 

c) a tevékenység végrehajtására vonatkozó engedély másolatát; 

d)19 a hegybíró igazolását a tevékenységgel érintett terület termőhelyi kataszteri osztályáról és pontértékéről, amennyiben a 

tevékenység végrehajtására vonatkozó engedély nem tartalmazza a tevékenységgel érintett terület termőhelyi kataszteri osztályát és 

pontértékét. 

7. A támogatásból történő kizárás 

10. § Nem igényelhető támogatás az olyan területre 

a) amelynek telepítését az egyéni terv benyújtását megelőző borpiaci év előtt kezdték meg; 

b)20 amelyre vonatkozóan 2004. május 1. után szerkezetátalakítási támogatás kifizetése történt; 

c) amely olyan területen van, amelynek termőhelyi kataszteri pontértéke a 195 pontértéket nem haladja meg és az egyéni terv a 

2012/2013 borpiaci évben kerül benyújtásra; 

d) amely olyan területen van, amelynek termőhelyi kataszteri pontértéke a 200 pontértéket nem haladja meg és az egyéni terv a 

2013/2014 borpiaci évtől kerül benyújtásra; 

e) amely nem borvidékbe sorolt településen fekszik; 

f) amely nem minősül az 1. § g) pontja szerinti ültetvénynek; 

g) amelyet nem érvényes vagy hatályos engedély alapján telepítettek; 

h) amelyet a tevékenység végrehajtására vonatkozó engedély rendelkezéseitől eltérően telepítették; 

i) amely nem felel meg a borvidéki tervnek; 

j) amely kapcsán a 2012/2013 borpiaci évben benyújtott egyéni tervben megjelölt telepítendő tőszám 3400 tő/ha alatti; 

k) amely kapcsán a 2013/2014 borpiaci évben vagy azt követően benyújtott egyéni tervben megjelölt telepítendő tőszám 3500 

tő/ha alatti. 

8. Az egyéni terv elfogadása 

11. § (1)21 

(2)22 A Kincstár a 2013/2014 borpiaci évtől kezdődően benyújtott egyéni terveket a beérkezés sorrendjében az adott borpiaci év 

február 28-ig bírálja el. 

(3)23 A Kincstár az egyéni terveket 124 077 000 euró összeg erejéig hagyja jóvá. 
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(4)24 A Kincstár a (3) bekezdése szerinti keretösszegen felül benyújtott egyéni tervet elutasítja. 

(5) Az eljárás az ügyfél kérelmére nem függeszthető fel, továbbá a hiánypótlás teljesítésére rendelkezésre álló határidő nem 

hosszabbítható meg. 

(6)25 Amennyiben a (3) bekezdés szerinti keretösszeg nem elegendő valamennyi egyéni terv jóváhagyására, úgy a Kincstár a 

következő sorrend figyelembe vételével hagyja jóvá: 

a) az egyéni tervben megjelölt valamennyi terület az I. termőhelyi kataszteri osztályba tartozik; 

b) amennyiben kizárólag az I. termőhelyi kataszteri osztályba tartozó területekre vonatkozó egyéni tervekben szereplő teljes igény 

jóváhagyására a (3) bekezdés szerinti keretösszeg nem elegendő, úgy az általuk benyújtott egyéni tervek teljessé válásának dátuma; 

c) a további kérelmezők által benyújtott egyéni tervek teljessé válásának dátuma; 

d) a (3) bekezdés szerinti keretösszeg kimerülésének napján beérkezett, az egyéni tervben foglalt területnagyság növekvő 

sorrendje. 

(7) Az egyéni terv teljessé válásának időpontja 

a) azon egyéni tervek tekintetében, amelyek hiánytalanul érkeztek be, az egyéni terv beérkezésének időpontja, 

b) azon egyéni tervek tekintetében, amelyek hiányosan érkeztek be, az utolsó hiánypótlás beérkezésének időpontja. 

9. Eltérés a jóváhagyott egyéni tervtől 

12. § (1) Amennyiben a kérelmező a jóváhagyott egyéni tervében bázis, illetve certifikált kategóriájú szaporítóanyagot jelölt meg, 

azonban a szerkezetátalakítás során standard kategóriájú szaporítóanyagot használ fel, részére – az egyéb feltételeknek történő 

megfelelés esetén – az 1. melléklet szerinti standard kategóriájú szaporítóanyaggal végrehajtott ültetési munka művelete után 

igénybe vehető támogatási összeg kerül kifizetésre. 

(2) Amennyiben a kérelmező a jóváhagyott egyéni tervében standard kategóriájú szaporítóanyagot jelölt meg, azonban a 

szerkezetátalakítás során bázis, illetve certifikált kategóriájú szaporítóanyagot használ fel, részére – az egyéb feltételeknek történő 

megfelelés esetén – az 1. melléklet szerinti standard kategóriájú szaporítóanyaggal végrehajtott ültetési munka művelete után 

igénybe vehető támogatási összeg kerül kifizetésre. 

(3) Amennyiben a kérelmező a jóváhagyott egyéni tervében 5000 tő/ha és afelett telepítendő szaporítóanyag mennyiséget jelölt 

meg, azonban a szerkezetátalakítás során 5000 tő/ha alatti mennyiségű szaporítóanyagot telepített, részére – az egyéb feltételeknek 

történő megfelelés esetén – az 1. melléklet szerinti 5000 tő/ha alatti mennyiségű szaporítóanyaggal végrehajtott ültetési munka 

művelete után igénybe vehető támogatási összeg kerül kifizetésre. 

(4) Amennyiben a kérelmező a jóváhagyott egyéni tervében 5000 tő/ha alatt telepítendő szaporítóanyag mennyiséget jelölt meg, 

azonban a szerkezetátalakítás során 5000 tő/ha és afeletti mennyiségű szaporítóanyagot telepített, részére – az egyéb feltételeknek 

történő megfelelés esetén – az 1. melléklet szerinti 5000 tő/ha alatti mennyiségű szaporítóanyaggal végrehajtott ültetési munka 

művelete után igénybe vehető támogatási összeg kerül kifizetésre. 

(5) Amennyiben a kérelmező a jóváhagyott egyéni tervében a szőlőiskola típusa tekintetében árutermelő szőlőiskolát jelölt meg, 

azonban a szerkezetátalakítás során házi szőlőiskolából származó szaporítóanyagot telepített, részére – az egyéb feltételeknek 

történő megfelelés esetén – az 1. melléklet szerint csökkentett támogatási összeg kerül kifizetésre. 

(6) Amennyiben a kérelmező a jóváhagyott egyéni tervében a szőlőiskola típusa tekintetében házi szőlőiskolát jelölt meg, azonban 

a szerkezetátalakítás során árutermelő szőlőiskolából származó szaporítóanyagot telepített, részére – az egyéb feltételeknek történő 

megfelelés esetén – az 1. melléklet szerint csökkentett támogatási összeg kerül kifizetésre. 

(7) Amennyiben a kérelmező a jóváhagyott egyéni tervében oltvány típusú szaporítóanyagot jelölt meg, azonban a 

szerkezetátalakítás során dugvány típusú szaporítóanyagot használ fel, részére – az egyéb feltételeknek történő megfelelés esetén – 

az 1. melléklet szerinti dugvány típusú szaporítóanyaggal végrehajtott ültetési munka művelete után igénybe vehető támogatási 

összeg kerül kifizetésre. 

(8) Amennyiben a kérelmező a jóváhagyott egyéni tervében dugvány típusú szaporítóanyagot jelölt meg, azonban a 

szerkezetátalakítás során oltvány típusú szaporítóanyagot használ fel, részére – az egyéb feltételeknek történő megfelelés esetén – 

az 1. melléklet szerinti dugvány típusú szaporítóanyaggal végrehajtott ültetési munka művelete után igénybe vehető támogatási 

összeg kerül kifizetésre. 

(9) Amennyiben a kérelmező a jóváhagyott egyéni tervében kiemelt kategóriájú szőlőfajtát jelölt meg, azonban a 

szerkezetátalakítás során egyéb támogatható kategóriájú szőlőfajtát használ fel, részére – az egyéb feltételeknek történő megfelelés 

esetén – az 1. melléklet szerinti egyéb támogatható kategóriájú szőlőfajtával végrehajtott ültetési munka művelete után igénybe 

vehető támogatási összeg kerül kifizetésre. 

(10) Amennyiben a kérelmező a jóváhagyott egyéni tervében egyéb támogatható kategóriájú szőlőfajtát jelölt meg, azonban a 

szerkezetátalakítás során kiemelt kategóriájú szőlőfajtát használ fel, részére – az egyéb feltételeknek történő megfelelés esetén – az 

1. melléklet szerinti egyéb támogatható kategóriájú szőlőfajtát végrehajtott ültetési munka művelete után igénybe vehető támogatási 

összeg kerül kifizetésre. 

(11)26 Amennyiben a kérelmező a jóváhagyott egyéni tervében támrendszer létesítés elvégzése 5 huzalnál kevesebb kialakításával 

műveletet jelölt meg, azonban a támrendszer létesítés során 5 huzal és annál több kialakításával (2,5 m átlagos sortávolság felett 

vagy 2,5 m átlagos sortávolság és az alatt) hajtja végre a műveletet, részére – az egyéb feltételeknek történő megfelelés esetén – az 

1. melléklet szerinti támrendszer létesítés 5 huzalnál kevesebb kialakításával művelet után igénybe vehető támogatási összeg kerül 

kifizetésre. 

(12)27 Amennyiben a kérelmező a jóváhagyott egyéni tervében a támrendszer létesítés során 5 huzal és annál több kialakításával 

(2,5 m átlagos sortávolság felett vagy 2,5 m átlagos sortávolság és az alatt) műveletet jelölt meg, azonban a támrendszer létesítés 

során 5 huzalnál kevesebb kialakításával hajtja végre a műveletet, részére – az egyéb feltételeknek történő megfelelés esetén – az 1. 
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melléklet szerinti támrendszer létesítés 5 huzalnál kevesebb kialakításával művelet után igénybe vehető támogatási összeg kerül 

kifizetésre. 

(13)28 Amennyiben a kérelmező a jóváhagyott egyéni tervében a támrendszer létesítés során 5 huzal és annál több kialakításával 

(2,5 m átlagos sortávolság felett) műveletet jelölt meg, azonban a támrendszer létesítés során 5 huzal és annál több kialakításával 

(2,5 m átlagos sortávolság és az alatt) hajtja végre a műveletet, részére – az egyéb feltételeknek történő megfelelés esetén – az 1. 

melléklet szerinti támrendszer létesítés 5 huzal és annál több kialakításával (2,5 m átlagos sortávolság felett) művelet után igénybe 

vehető támogatási összeg kerül kifizetésre. 

(14)29 Amennyiben a kérelmező a jóváhagyott egyéni tervében a támrendszer létesítés során 5 huzal és annál több kialakításával 

(2,5 m átlagos sortávolság és az alatt) műveletet jelölt meg, azonban a támrendszer létesítés során 5 huzal és annál több kialakításával 

(2,5 m átlagos sortávolság felett) hajtja végre a műveletet, részére – az egyéb feltételeknek történő megfelelés esetén – az 1. melléklet 

szerinti támrendszer létesítés 5 huzal és annál több kialakításával (2,5 m átlagos sortávolság felett) művelet után igénybe vehető 

támogatási összeg kerül kifizetésre. 

10. Az egyéni terv elutasítása 

13. § (1)30 A Kincstár az egyéni tervet teljes egészében elutasítja, ha 

a) az egyéni terv nem felel meg a hatályos borvidéki terv előírásainak; 

b) a támogatható területnagyság kisebb, mint 0,2 hektár; 

c) az egyéni terv benyújtásakor a kérelmező nem rendelkezik a tevékenység végrehajtására vonatkozó érvényes engedéllyel; 

d) az egyéni tervben megjelölt terület termőhelyi kataszterbe nem sorolt területen van, vagy a terület nem felel meg a 10. § c), 

illetve d) pontjában foglaltaknak; 

e) az egyéni tervben megjelölt terület nem borvidéki településen fekszik; 

f)31 megállapítást nyer, hogy a kérelmezett területre, területekre vonatkozóan az egyéni terv benyújtását megelőző 10 borpiaci 

éven belül szerkezetátalakítási támogatás kifizetése történt illetve; 

g) az ültetvény telepítése az egyéni terv benyújtását megelőző borpiaci év előtt történt; 

h)32 az egyéni tervben szereplő tevékenység befejezésére a 7. § (9) bekezdése szerinti időszakon túli időpontot jelöltek meg. 

(2)33 A Kincstár az egyéni tervet részben elutasítja ha 

a) az egyéni terv valamely része nem felel meg a hatályos borvidéki terv előírásainak; 

b) az egyéni terv valamely része alapján a támogatható területnagyság kisebb, mint 0,2 hektár; 

c) az egyéni terv benyújtásakor a kérelmező valamely terület vonatkozásában nem rendelkezik a tevékenység végrehajtására 

érvényes engedéllyel; 

d) az egyéni tervben megjelölt valamely terület termőhelyi kataszterbe nem sorolt területen van, vagy a terület nem felel meg a 

10. § c), vagy d) pontjában foglaltaknak; 

e) az egyéni tervben megjelölt valamely terület nem borvidéki településen fekszik; 

f)34 megállapítást nyer, hogy valamely kérelmezett területre, területekre vonatkozóan az egyéni terv benyújtását megelőző 10 

borpiaci éven belül szerkezetátalakítási támogatás kifizetése történt illetve; 

g) valamely kérelmezett területre, területekre vonatkozóan ültetvény telepítése az egyéni terv benyújtását megelőző borpiaci év 

előtt történt; 

h)35 valamely kérelmezett területre, területekre vonatkozóan az egyéni tervben szereplő tevékenység befejezésére a 7. § (9) 

bekezdése szerinti időszakon túli időpontot jelöltek meg; 

i)36 a 2016/2017 borpiaci év során benyújtott egyéni tervben megjelölt területnagyság meghaladja a 10 hektárt. 

11. Támogatás igénylésének feltételei 

14. § (1) E rendelet alapján támogatás csak az egyéni terv benyújtásakor hatályos borvidéki tervben meghatározott feltételeknek 

megfelelően, és a 12. §-ban felsorolt esetek kivételével, az egyéni terv alapján végrehajtott tevékenységre igényelhető. 

(2) A támogatást csak a legalább 0,2 ha nagyságú, egy használó kezelésében lévő, összefüggő területen megvalósított, a 2. § 

szerinti tevékenységek valamelyikére lehet igénybe venni. 

15. § (1) Támogatás kizárólag abban az esetben vehető igénybe, amennyiben a kérelmező igazolt származású szaporítóanyagot 

használt fel, amely lehet 

a) engedélyes árutermelő szőlőiskolában előállított, hatóság által ellenőrzött, minősített ültetési anyag, 

b) hatóságilag ellenőrzött, igazolt eredetű alapanyag felhasználásával, házi szőlőiskolában, saját célra előállított ültetési anyag 

vagy, 

c) nem Magyarországról származó szaporítóanyag esetén, a hazai minőségi előírásoknak minden tekintetben megfelelő ültetési 

anyag. 

(2) Kizárólag új, korábban nem használt alapanyagok beszerzése, valamint felhasználása támogatható. 

(3) Az ültetvény beállottságának a 7. § (2) bekezdése és a 7. § (3) bekezdése szerinti megvalósítás első évében el kell érnie a 90%-

ot. 

(4) Az ültetvény beállottságának a 7. § (3) bekezdése szerinti megvalósítás második évében el kell érnie a 95%-ot. 

12. Támogatási kérelem benyújtása 
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16. § (1)37 Az egyéni tervben szereplő tevékenység végrehajtását követően, de legkésőbb a jóváhagyott egyéni tervben megjelölt 

tevékenység végrehajtásának borpiaci évét követő borpiaci évben a támogatási kérelmet egy eredeti példányban postai úton a 

Kincstár részére kell benyújtani. A támogatási kérelem legvégső benyújtási határideje 2018. július 15. 

(2)38 A támogatási kérelmeket az egyéni terv szerint befejezett tevékenységre vonatkozóan a borpiaci év április 1. és július 15. 

közötti időszakában lehet benyújtani. A benyújtás időpontjának a támogatási kérelem postára adásának napja minősül. 

(3)39 Támogatási kérelmet kizárólag az nyújthat be, aki (amely) a Kincstár által jóváhagyott egyéni tervvel rendelkezik. 

(4) A támogatási kérelem az alábbi adatokat tartalmazza 

a)40 a kérelmező azonosításához szükséges adatok (ügyfél-azonosító, név, kapcsolattartási információk); 

b) az egyéni tervnek helyt adó vagy részben helyt adó határozat iktatószáma; 

c) az egyéni tervnek helyt adó vagy részben helyt adó határozat mellékletében feltüntetett területazonosító száma. 

(5) A támogatási kérelemhez csatolni kell 

a) az ültetvény támrendszeréről készített vázrajzot; 

b) az ültetvényleltárt az 5. melléklet szerint; 

c)41 szaporítóanyag-felhasználás esetén a felhasznált szaporítóanyagra vonatkozó származási igazolás másolatát, nem 

Magyarországról származó szaporítóanyag esetén a kérelmező nevére kiállított, a felhasznált szaporítóanyag származását igazoló 

dokumentum (adás-vételét igazoló számla, szállítólevél, származási igazolás) és a certifikációs címke másolatát; 

d) amennyiben az egyéni tervhez mellékelt a tevékenység végrehajtására vonatkozó engedély módosult, úgy annak másolatát. 

(6) A támrendszerről készített vázrajzban fel kell tüntetni az oszlopok és karók méretét, távolságát, a huzalok átmérőjét és talajtól 

mért távolságukat, valamint a végoszlop rögzítés módját. 

(7)42 A támogatási kérelmeket a Kincstár által rendszeresített és honlapján közzétett, az adott borpiaci évre vonatkozó közlemény 

szerinti nyomtatványon kell benyújtani. 

(8) Az eljárás az ügyfél kérelmére nem függeszthető fel, továbbá a hiánypótlás teljesítésére rendelkezésre álló határidő nem 

hosszabbítható meg. 

(9) A 7. § (3) bekezdése szerinti végrehajtás esetén az első borpiaci évre benyújtott támogatási kérelemhez nem kell mellékelni 

az (5) bekezdés a) pontjában meghatározott dokumentumot. 

(10) Adott borpiaci évben egy kérelmező több támogatási kérelmet is benyújthat. 

13. A támogatási kérelem elutasítása 

17. §43 A Kincstár a támogatási kérelmet részben vagy egészében elutasítja, ha 

a) a kérelemben megjelölt tevékenység nem felel meg a jóváhagyott egyéni tervnek; 

b) a kérelem benyújtásakor a tevékenység befejezése még nem történt meg; 

c) a támogatható területnagyság kisebb, mint 0,2 hektár; 

d) a beállottság mértéke a 15. § (3) bekezdése szerinti esetben nem éri el a 90%-ot; 

e) a beállottság mértéke a 15. § (4) bekezdése szerinti esetben nem éri el a 95%-ot; 

f) a kérelmező nem a 15. § (1) bekezdésnek megfelelő szaporítóanyagot használt fel; 

g) az ültetvény telepítésekor a tevékenység végrehajtására vonatkozó engedély rendelkezéseitől eltérően jártak el; 

h) az ültetvény nem minősül az 1. § g) pontja szerinti ültetvénynek; 

i) a helyszíni ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a kérelmező használatában álló ültetvény nem a kérelemben megjelölt 

helyrajzi számú területen található; 

j) az ültetvényt nem érvényes vagy hatályos engedély alapján telepítették; 

k)44 a tevékenységet a 7. § (9) bekezdésében jelölt időszakon túl valósították meg; 

l)45 azt a jóváhagyott egyéni tervben megjelölt tevékenység végrehajtásának borpiaci évét követő borpiaci év után nyújtották be. 

14. A támogatási kérelem elbírálása 

18. § (1)46 A Kincstár a támogatási kérelmeket beérkezési sorrendben bírálja el. 

(2) A támogatási keret túligénylése esetén, az (1) bekezdésben meghatározottakra tekintettel, a keretkimerülés napján teljessé vált 

támogatási kérelmek közötti sorrend a támogatási kérelmekben szereplő területnagyság növekvő sorrendjével azonos. 

(3) A támogatási kérelem teljessé válásának időpontja 

a) azon támogatási kérelmek tekintetében, amelyek hiánytalanul érkeztek be, a támogatási kérelem beérkezésének időpontja, 

b) azon támogatási kérelmek tekintetében, amelyek hiányosan érkeztek be, az utolsó hiánypótlás beérkezésének időpontja. 

15. A támogatás kifizetése 

19. § (1) A támogatás kifizetésére akkor kerül sor, amikor a tevékenység megvalósulásának adminisztratív, valamint helyszíni 

ellenőrzése megtörtént. 

(2)47 Az egyes műveletek elvégzését, annak szakszerűségét, valamint az adott műveletre igényelt támogatási összegre való 

jogosultságot a Kincstár a helyszíni ellenőrzés alapján állapítja meg. 

(3)48 A (2) bekezdés szerinti helyszíni ellenőrzést a Kincstár a tevékenység megvalósításának elbírálására alkalmas időben, a 

tenyészidőszakon belül végzi el. 

(4)49 Támogatás abban az esetben fizethető ki, amennyiben a Kincstár helyszíni ellenőrzése megállapítja, hogy a támogatási 

kérelemben megjelölt egyes műveleteket teljes mértékben elvégezték. 
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(5) Nem, vagy szakszerűtlenül elvégzett művelet esetén, vagy ha az ültetvény nem felel meg a 1. § g) pontjában megfogalmazott 

követelményeknek, az adott műveletre támogatás nem fizethető. 

(6) A támogatás kifizetésének határideje a támogatási kérelem benyújtása szerinti pénzügyi év október 15-e. 

16. A támogatási keret kimerülése esetén alkalmazandó eljárás 

20. § Ha az adott pénzügyi év vonatkozásában az összesített támogatási igény az adott pénzügyi évre meghatározott keretösszeget 

meghaladja, úgy a keretösszegen felüli, jogos támogatási igényt tartalmazó támogatási kérelmek kapcsán a kifizetésre a támogatási 

kérelem benyújtását követő pénzügyi évre meghatározott keretösszeg terhére, a támogatási kérelem benyújtását követő pénzügyi 

évben kerül sor. 

20/A. §50 

17. Jogkövetkezmények 

21. § (1) A támogatással érintett ültetvényt a támogatás kifizetésétől számított 10. borpiaci év végéig művelési kötelezettség 

terheli. 

(2)51 A támogatást igénylő nyilatkozatban vállalja, hogy az (1) bekezdés alapján a támogatás kifizetésétől számított 10. borpiaci 

év végéig az ültetvényt rendeltetésszerűen műveli. A művelési kötelezettség ideje alatt az ültetvény beállottságának az első öt 

borpiaci évben el kell érnie a 90%-ot, az ezt követő öt borpiaci éves időszakban a 85%-ot. Amennyiben ennek nem tesz eleget, úgy 

az a támogatás jogosulatlan igénybevételének minősül. 

(3)52 Valamennyi művelési kötelezettséggel terhelt ültetvény esetében, ha az ültetvény használója bármilyen okból változik, az 

(1) bekezdés szerinti művelési kötelezettség átadását a Kincstár részére be kell jelenteni. A bejelentésnek tartalmaznia kell az átadó 

nevét és ügyfél-azonosítóját, a kötelezettséget átvállaló nevét és ügyfél-azonosítóját, az érintett terület adatait (helység, helyrajzi 

szám, területnagyság), az átadás dátumát, és az átadó, valamint az átvevő aláírását. 

(3a)53 Amennyiben a művelési kötelezettség átadása a (3) bekezdés szerint történik, abban az esetben a kötelezettség átadása nem 

minősül a művelési kötelezettség megszegésének. 

(4) A (3) bekezdés szerinti bejelentés elmulasztása esetén az (1) bekezdés szerinti kötelezettség elmulasztásából fakadó 

jogkövetkezmények a támogatást igénylőt terhelik. 

18. Záró rendelkezések 

22. § (1) Ez a rendelet a – (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetést követő nyolcadik napon lép hatályba. 

(2) E rendelet 16–21. §.-a, valamint 24. §-a 2013. december 31-én lép hatályba. 

23. § Ez a rendelet a következő közösségi előírások végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg 

a)54 a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi 

rendelkezésekről („az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet”) szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendelet 

103q. cikke, valamint 

b) a borpiac közös szervezéséről szóló 479/2008/EK tanácsi rendeletnek a támogatási programok, a harmadik országokkal 

folytatott kereskedelem, a termelési potenciál és borágazat ellenőrzése tekintetében történő végrehajtására vonatkozó részletes 

szabályok megállapításáról szóló, 2008. június 29-i 555/2008/EK bizottsági rendelet 6–10a. cikke. 

24. §55 A szőlőültetvények szerkezetátalakításához és -átállításához a 2012/2013 borpiaci évtől igényelhető támogatás feltételeiről 

szóló 142/2012. (XII. 27.) VM rendelet és a szőlőtermelési potenciálról szóló 38/2013. (V. 24.) VM rendelet módosításáról szóló 

12/2014. (II. 21.) VM rendelet (a továbbiakban: módosító rendelet) által módosított 3. melléklet 2.2. pontját 

a) a módosító rendelet hatálybalépését56 megelőzően már jóváhagyott borvidéki tervek alapján induló eljárásokban, valamint 

b) a módosító rendelet hatálybalépést57 követően jóváhagyandó borvidéki tervek vonatkozásában 

kell alkalmazni. 

25. §58 Az egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 30/2014. (IV. 3.) VM rendelet [a továbbiakban: 

30/2014. (IV. 3.) VM rendelet] által megállapított 21. § (3) és (3a) bekezdését 

a) a szőlőültetvények szerkezetátalakítására és -átállítására vonatkozó szabályozásról szóló 161/2008. (XII. 18.) FVM rendelet 

alapján indult, valamint 

b) e rendelet alapján indult, 

és a 30/2014. (IV. 3.) VM rendelet hatálybalépésekor59 folyamatban lévő, művelési kötelezettség átadásával kapcsolatos ügyekben 

is alkalmazni kell. 

1. melléklet a 142/2012. (XII. 27.) VM rendelethez60 

Szőlőültetvény szerkezetátalakítás és -átállítás esetén a beruházással kapcsolatban felmerülő költségek 

tekintetében támogatható összegek 

I.        Hektáronkénti támogatási összegek borvidéki tervben szereplő kiemelt fajták esetén, a világörökségről szóló 2011. évi 

LXXVII. törvény 2. § 5. pontja szerinti világörökségi területen kívül, a 2015/2016 borpiaci év végéig benyújtott 

egyéni terv szerint végrehajtott intézkedések esetében: 
 A B C D E F G H 
1. Hektáronkénti támogatási összegek 
2.     Borvidéki tervben szereplő kiemelt fajták 

esetén 
Borvidéki tervben szereplő kiemelt fajták 

esetén 
3.     FAJTAVÁLTÁS ÁTTELEPÍTÉS FAJTAVÁLTÁS ÁTTELEPÍTÉS 
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4.  A 

szaporítóanyag 

típusa 

A 

szaporítóanyag 

mennyisége 

A 

szaporítóanyag 

kategóriája 

Igénybe vehető 

maximális 

támogatási összegek 

konvergencia régió 

esetében (EUR/ha) 

Igénybe vehető 

maximális 

támogatási 

összegek 

konvergencia régió 

esetében (EUR/ha) 

Igénybe vehető 

maximális 

támogatási összegek 

nem konvergencia 

régió esetében 

(EUR/ha) 

Igénybe vehető 

maximális 

támogatási 

összegek nem 

konvergencia régió 

esetében (EUR/ha) 
5. 

ültetési munka 

oltvány 

5000 tő/ha és a 

felett 
bázis, 

certifikált 5085 4815 3390 3120 

6. standard 4448 4178 2963 2693 
7. 

5000 tő/ha alatt 
bázis, 

certifikált 4148 3878 2760 2490 
8. standard 3705 3435 2468 2198 

9. 

dugvány 

5000 tő/ha és a 

felett 
bázis, 

certifikált 4320 4050 2880 2610 
10. standard 3975 3705 2648 2378 
11. 

5000 tő/ha alatt 
bázis, 

certifikált 3615 3345 2408 2138 
12. standard 3443 3173 2295 2025 

13. 

támrendszer 

létesítés 5 huzal és 

annál több 

kialakításával (2,5 

m átlagos 

sortávolság felett) 

   3705 3435 2468 2198 

14. 

támrendszer 

létesítés 5 huzal és 

annál több 

kialakításával (2,5 

m átlagos 

sortávolság és az 

alatt) 

   4410 4140 2940 2670 

15. 

támrendszer 

létesítés  

5 huzalnál 

kevesebb 

kialakításával 

   2625 2355 1748 1478 

16. 

kiegészítő 

támogatás, ha a 

támogatással 

érintett terület 

átlagos lejtése 5% 

feletti és  

10% vagy az alatti 

   225 225 225 225 

17. 

kiegészítő 

támogatás, ha a 

támogatással 

érintett terület 

átlagos lejtése 10% 

feletti 

   450 450 450 450 

18. 

támogatás 

csökkentés, ha a 

telepítendő 

szaporítóanyag 

házi szőlőiskolából 

származik 

   413 413 413 413 

19. kompenzáció kieső 

termelés miatt    1350 1350 1350 1350 

II.        Hektáronkénti támogatási összegek borvidéki tervben szereplő egyéb támogatható fajták esetén, a világörökségről szóló 

2011. évi LXXVII. törvény 2. § 5. pontja szerinti világörökségi területen kívül, a 2015/2016 borpiaci év végéig 

benyújtott egyéni terv szerint végrehajtott intézkedések esetében: 
+ A B C D E F G H 
1. Hektáronkénti támogatási összegek 
2.     Borvidéki tervben szereplő egyéb 

támogatható fajták esetén 
Borvidéki tervben szereplő egyéb 

támogatható fajták esetén 
3.     FAJTAVÁLTÁS ÁTTELEPÍTÉS FAJTAVÁLTÁS ÁTTELEPÍTÉS 

4.  A 

szaporítóanyag 

típusa 

A 

szaporítóanyag 

mennyisége 

A 

szaporítóanyag 

kategóriája 

Igénybe vehető 

maximális 

támogatási összegek 

konvergencia régió 

esetében (EUR/ha) 

Igénybe vehető 

maximális 

támogatási 

összegek 

konvergencia régió 

esetében (EUR/ha) 

Igénybe vehető 

maximális 

támogatási összegek 

nem konvergencia 

régió esetében 

(EUR/ha) 

Igénybe vehető 

maximális 

támogatási 

összegek nem 

konvergencia régió 

esetében (EUR/ha) 

5. 

ültetési munka 

oltvány 

5000 tő/ha és a 

felett 
bázis, 

certifikált 4065 3795 2708 2438 
6. standard 3555 3285 2963 2693 
7. 

5000 tő/ha alatt 
bázis, 

certifikált 3315 3045 2760 2490 

8. standard 2963 2693 2468 2198 
9. 

dugvány 

5000 tő/ha és a 

felett 
bázis, 

certifikált 3450 3180 2295 2025 
10. standard 3180 2910 2648 2378 

11. 
5000 tő/ha alatt 

bázis, 

certifikált 2888 2618 2408 2138 
12. standard 2753 2483 1830 1560 

13. 

támrendszer 

létesítés 5 huzal és 

annál több 

kialakításával (2,5 

m átlagos 

sortávolság felett) 

   2963 2693 1973 1703 

14. támrendszer 

létesítés 5 huzal és 
   3525 3255 2348 2078 



 

 

annál több 

kialakításával (2,5 

m átlagos 

sortávolság és az 

alatt) 

15. 

támrendszer 

létesítés  

5 huzalnál 

kevesebb 

kialakításával 

   2100 1830 1395 1125 

16. 

kiegészítő 

támogatás, ha a 

támogatással 

érintett terület 

átlagos lejtése  

5% feletti és  

10% vagy az alatti 

   225 225 225 225 

17. 

a támogatási 

összeg 

növelésének 

mértéke tevékeny- 

ségenként, ha a 

támogatással 

érintett terület 

átlagos lejtése  

10% feletti 

   450 450 450 450 

18. 

támogatás 

csökkentés, ha a 

telepítendő 

szaporítóanyag 

házi szőlőiskolából 

származik 

   413 413 413 413 

19. kompenzáció kieső 

termelés miatt    1350 1350 1350 1350 

III.        Hektáronkénti támogatási összegek borvidéki tervben szereplő kiemelt fajták esetén, a világörökségről szóló 2011. évi 

LXXVII. törvény 2. § 5. pontja szerinti világörökségi területen, a 2015/2016 borpiaci év végéig benyújtott egyéni 

terv szerint végrehajtott intézkedések esetében: 
 A B C D E F G H 
1. Hektáronkénti támogatási összegek 

2.     Borvidéki tervben szereplő kiemelt fajták 

esetén 
Borvidéki tervben szereplő kiemelt fajták 

esetén 
3.     FAJTAVÁLTÁS ÁTTELEPÍTÉS FAJTAVÁLTÁS ÁTTELEPÍTÉS 

4.  A 

szaporítóanyag 

típusa 

A 

szaporítóanyag 

mennyisége 

A 

szaporítóanyag 

kategóriája 

Igénybe vehető 

maximális 

támogatási összegek 

konvergencia régió 

esetében (EUR/ha) 

Igénybe vehető 

maximális 

támogatási 

összegek 

konvergencia régió 

esetében (EUR/ha) 

Igénybe vehető 

maximális 

támogatási összegek 

nem konvergencia 

régió esetében 

(EUR/ha) 

Igénybe vehető 

maximális 

támogatási 

összegek nem 

konvergencia régió 

esetében (EUR/ha) 
5. 

ültetési munka 

oltvány 

5000 tő/ha és a 

felett 
bázis, 

certifikált 6780 6420 4520 4160 

6. standard 5930 5570 3950 3590 
7. 

5000 tő/ha alatt 
bázis, 

certifikált 5530 5170 3680 3320 
8. standard 4940 4580 3290 2930 

9. 

dugvány 

5000 tő/ha és a 

felett 
bázis, 

certifikált 5760 5400 3840 3480 
10. standard 5300 4940 3530 3170 
11. 

5000 tő/ha alatt 
bázis, 

certifikált 4820 4460 3210 2850 

12. standard 4590 4230 3060 2700 

13. 

támrendszer 

létesítés 5 huzal és 

annál több 

kialakításával (2,5 

m átlagos 

sortávolság felett) 

   4940 4580 3290 2930 

14. 

támrendszer 

létesítés 5 huzal és 

annál több 

kialakításával (2,5 

m átlagos 

sortávolság és az 

alatt) 

   5880 5520 3920 3560 

15. 

támrendszer 

létesítés  

5 huzalnál 

kevesebb 

kialakításával 

   3500 3140 2330 1970 

16. 

kiegészítő 

támogatás, ha a 

támogatással 

érintett terület 

átlagos lejtése 5% 

feletti és  

10% vagy az alatti 

   300 300 300 300 

17. 

kiegészítő 

támogatás, ha a 

támogatással 

érintett terület 

átlagos lejtése 10% 

feletti 

   600 600 600 600 

18. támogatás 

csökkentés, ha a 
   550 550 550 550 



 

 

telepítendő 

szaporítóanyag 

házi szőlőiskolából 

származik 
19. kompenzáció kieső 

termelés miatt    1800 1800 1800 1800 

IV.        Hektáronkénti támogatási összegek borvidéki tervben szereplő egyéb támogatható fajták esetén, a világörökségről szóló 

2011. évi LXXVII. törvény 2. § 5. pontja szerinti világörökségi területen, a 2015/2016 borpiaci év végéig benyújtott 

egyéni terv szerint végrehajtott intézkedések esetében: 
 A B C D E F G H 
1. Hektáronkénti támogatási összegek 
2.     Borvidéki tervben szereplő egyéb 

támogatható fajták esetén 
Borvidéki tervben szereplő egyéb 

támogatható fajták esetén 
3.     FAJTAVÁLTÁS ÁTTELEPÍTÉS FAJTAVÁLTÁS ÁTTELEPÍTÉS 

4.  A 

szaporítóanyag 

típusa 

A 

szaporítóanyag 

mennyisége 

A 

szaporítóanyag 

kategóriája 

Igénybe vehető 

maximális 

támogatási összegek 

konvergencia régió 

esetében (EUR/ha) 

Igénybe vehető 

maximális 

támogatási 

összegek 

konvergencia régió 

esetében (EUR/ha) 

Igénybe vehető 

maximális 

támogatási összegek 

nem konvergencia 

régió esetében 

(EUR/ha) 

Igénybe vehető 

maximális 

támogatási 

összegek nem 

konvergencia régió 

esetében (EUR/ha) 
5. 

ültetési munka 

oltvány 

5000 tő/ha és a 

felett 
bázis, 

certifikált 5420 5060 3610 3250 

6. standard 4740 4380 3950 3590 
7. 

5000 tő/ha alatt 
bázis, 

certifikált 4420 4060 3680 3320 
8. standard 3950 3590 3290 2930 

9. 

dugvány 

5000 tő/ha és a 

felett 
bázis, 

certifikált 4600 4240 3060 2700 
10. standard 4240 3880 3530 3170 
11. 

5000 tő/ha alatt 
bázis, 

certifikált 3850 3490 3210 2850 
12. standard 3670 3310 2440 2080 

13. 

támrendszer 

létesítés 5 huzal és 

annál több 

kialakításával (2,5 

m átlagos 

sortávolság felett) 

   3950 3590 2630 2270 

14. 

támrendszer 

létesítés 5 huzal és 

annál több 

kialakításával (2,5 

m átlagos 

sortávolság és az 

alatt) 

   4700 4340 3130 2770 

15. 

támrendszer 

létesítés  

5 huzalnál 

kevesebb 

kialakításával 

   2800 2440 1860 1500 

16. 

kiegészítő 

támogatás, ha a 

támogatással 

érintett terület 

átlagos lejtése  

5% feletti és  

10% vagy az alatti 

   300 300 300 300 

17. 

a támogatási 

összeg 

növelésének 

mértéke tevékeny- 

ségenként, ha a 

támogatással 

érintett terület 

átlagos lejtése  

10% feletti 

   600 600 600 600 

18. 

támogatás 

csökkentés, ha a 

telepítendő 

szaporítóanyag 

házi szőlőiskolából 

származik 

   550 550 550 550 

19. kompenzáció kieső 

termelés miatt    1800 1800 1800 1800 

V.        Hektáronkénti támogatási összegek borvidéki tervben szereplő kiemelt fajták esetén, a 2016/2017 borpiaci évben benyújtott 

egyéni terv szerint végrehajtott intézkedések esetében: 

  A B C D E F G H 

1. Hektáronkénti támogatási összegek 
2.     Borvidéki tervben szereplő kiemelt fajták 

esetén 
Borvidéki tervben szereplő kiemelt fajták 

esetén 
3.     FAJTAVÁLTÁS ÁTTELEPÍTÉS FAJTAVÁLTÁS ÁTTELEPÍTÉS 

4.  
A 

szaporítóanyag 

típusa 

A 

szaporítóanyag 

mennyisége 

A 

szaporítóanyag 

kategóriája 

Igénybe vehető 

maximális 

támogatási összegek 

konvergencia régió 

esetében (EUR/ha) 

Igénybe vehető 

maximális 

támogatási 

összegek 

konvergencia régió 

esetében (EUR/ha) 

Igénybe vehető 

maximális 

támogatási összegek 

nem konvergencia 

régió esetében 

(EUR/ha) 

Igénybe vehető 

maximális 

támogatási 

összegek nem 

konvergencia régió 

esetében (EUR/ha) 

5. ültetési munka oltvány 5000 tő/ha és a 

felett 
bázis, 

certifikált 4470 4240 2980 2750 



 

 

6. standard 3910 3680 2610 2370 

7. 
5000 tő/ha alatt 

bázis, 

certifikált 3650 3410 2430 2190 
8. standard 3260 3020 2170 1930 
9. 

dugvány 

5000 tő/ha és a 

felett 
bázis, 

certifikált 3800 3560 2530 2300 

10. standard 3500 3260 2330 2090 
11. 

5000 tő/ha alatt 
bázis, 

certifikált 3180 2940 2120 1880 
12. standard 3030 2790 2020 1780 

13. 

támrendszer 

létesítés 5 huzal és 

annál több 

kialakításával (2,5 

m átlagos 

sortávolság felett) 

   3260 3020 2170 1930 

14. 

támrendszer 

létesítés 5 huzal és 

annál több 

kialakításával (2,5 

m átlagos 

sortávolság és az 

alatt) 

   3880 3640 2590 2350 

15. 

támrendszer 

létesítés  

5 huzalnál 

kevesebb 

kialakításával 

   2310 2070 1540 1300 

16. 

kiegészítő 

támogatás, ha a 

támogatással 

érintett terület 

átlagos lejtése 5% 

feletti és  

10% vagy az alatti 

   200 200 200 200 

17. 

kiegészítő 

támogatás, ha a 

támogatással 

érintett terület 

átlagos lejtése 10% 

feletti 

   400 400 400 400 

18. 

támogatás 

csökkentés, ha a 

telepítendő 

szaporítóanyag 

házi szőlőiskolából 

származik 

   360 360 360 360 

19. kompenzáció kieső 

termelés miatt    1190 1190 1190 1190 

VI.        Hektáronkénti támogatási összegek borvidéki tervben szereplő egyéb támogatható fajták esetén, a 2016/2017 borpiaci évben 

benyújtott egyéni terv szerint végrehajtott intézkedések esetében: 

  A B C D E F G H 
1. Hektáronkénti támogatási összegek 
2.     Borvidéki tervben szereplő egyéb 

támogatható fajták esetén 
Borvidéki tervben szereplő egyéb 

támogatható fajták esetén 
3.     FAJTAVÁLTÁS ÁTTELEPÍTÉS FAJTAVÁLTÁS ÁTTELEPÍTÉS 

4.  A 

szaporítóanyag 

típusa 

A 

szaporítóanyag 

mennyisége 

A 

szaporítóanyag 

kategóriája 

Igénybe vehető 

maximális 

támogatási összegek 

konvergencia régió 

esetében (EUR/ha) 

Igénybe vehető 

maximális 

támogatási 

összegek 

konvergencia régió 

esetében (EUR/ha) 

Igénybe vehető 

maximális 

támogatási összegek 

nem konvergencia 

régió esetében 

(EUR/ha) 

Igénybe vehető 

maximális 

támogatási 

összegek nem 

konvergencia régió 

esetében (EUR/ha) 
5. 

ültetési munka 

oltvány 

5000 tő/ha és a 

felett 
bázis, 

certifikált 3580 3340 2380 2150 
6. standard 3130 2890 2610 2370 

7. 
5000 tő/ha alatt 

bázis, 

certifikált 2920 2680 2430 2190 
8. standard 2610 2370 2170 1930 
9. 

dugvány 

5000 tő/ha és a 

felett 
bázis, 

certifikált 3040 2800 2020 1780 

10. standard 2800 2560 2330 2090 
11. 

5000 tő/ha alatt 
bázis, 

certifikált 2540 2300 2120 1880 
12. standard 2420 2180 1610 1370 

13. 

támrendszer 

létesítés 5 huzal és 

annál több 

kialakításával (2,5 

m átlagos 

sortávolság felett) 

   2610 2370 1740 1500 

14. 

támrendszer 

létesítés 5 huzal és 

annál több 

kialakításával (2,5 

m átlagos 

sortávolság és az 

alatt) 

   3100 2860 2070 1830 

15. 
támrendszer 

létesítés  

5 huzalnál 

   1850 1610 1230 990 



 

 

kevesebb 

kialakításával 

16. 

kiegészítő 

támogatás, ha a 

támogatással 

érintett terület 

átlagos lejtése 5% 

feletti és  

10% vagy az alatti 

   200 200 200 200 

17. 

kiegészítő 

támogatás, ha a 

támogatással 

érintett terület 

átlagos lejtése 10% 

feletti 

   400 400 400 400 

18. 

támogatás 

csökkentés, ha a 

telepítendő 

szaporítóanyag 

házi szőlőiskolából 

származik 

   360 360 360 360 

19. kompenzáció kieső 

termelés miatt    1190 1190 1190 1190 

VII.        Az I–VI. pontokban megjelölt támogatások esetén: 

    1.    a terület nagyfokú lejtéséért járó kiegészítő támogatás kifizetése az ültetési munka művelet kifizetésével együtt történik, 

    2.    a pénzbeli kompenzáció kifizetése az ültetési munka művelet kifizetésével együtt történik, 

    3.    a házi szőlőiskolából származó szaporítóanyag telepítése esetén a táblázatban megjelölt összeg az ültetési munka műveletből 

kerül levonásra. 

2. melléklet a 142/2012. (XII. 27.) VM rendelethez 

Az 1083/2006/EK tanácsi rendelet értelmében konvergenciarégióba nem tartozó települések 

1. Albertirsa 

2. Bénye 

3. Budajenő 

4. Budakeszi 

5. Budapest 

6. Cegléd 

7. Ceglédbercel 

8. Csemő 

9. Dány 

10. Dömsöd 

11. Gomba 

12. Hernád 

13. Inárcs 

14. Kakucs 

15. Kerepes 

16. Kisnémedi 

17. Kóka 

18. Mogyoród 

19. Nagykőrös 

20. Nyársapát 

21. Ócsa 

22. Őrbottyán 

23. Örkény 

24. Páty 

25. Pilis 

26. Pilisborosjenő 

27. Ráckeve 

28. Szada 

29. Szigetcsép 

30. Szigetszentmárton 

31. Szigetújfalu 

32. Tápiószele 

33. Tápiószentmárton 

34. Telki 

35. Tóalmás 

36. Tök 



 

 

37. Tököl 

38. Újlengyel 

39. Üröm 

40. Vácegres 

41. Vác 

42. Vácrátót 

43. Veresegyház 

3. melléklet a 142/2012. (XII. 27.) VM rendelethez61 

Borvidéki szerkezetátalakítási és -átállítási terv 

................. Borvidék 

A 2012/2013 borpiaci évtől érvényes borvidéki követelményrendszer a szőlőültetvények szerkezetátalakítási és -átállítási 

támogatásához 

A borvidéki terv a hegyközségekről szóló törvény, a szőlőültetvények szerkezetátalakítására és -átállításához a 2012/2013 

borpiaci évtől igényelhető támogatás feltételeiről szóló 142/2012. (XII. 27.) VM rendelet, a borkészítésre alkalmas szőlőfajták 

osztályba sorolásáról szóló 98/2009. (VII. 30.) FVM rendelet, valamint a szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a 

származási bizonyítványok kiadásának rendjéről, továbbá a borászati termékek előállításáról, forgalomba hozataláról és jelöléséről 

szóló 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet alapján készült. 

1. Támogatható tevékenységek a borvidéken: 

- Fajtaváltás, 

- Ültetvény áttelepítése. 

2. Termőhelyi kataszteri feltételek 

2.1. Fajtaváltás 

Fajtaváltást csak a borvidék (I., II/1., II/2.) ...................... termőhelyi kataszteri besorolású területein lehet végrehajtani.  

2.2. Ültetvény áttelepítése 

Szőlőtermesztésre alkalmatlan, vagy termőhelyi kataszterbe nem sorolt területről ültetvényt áttelepíteni (I., II/1., II/2.) 

.................... termőhelyi kataszteri osztályú területre lehet. 

3. Támogatható szőlőfajták kategóriája: 

3.1. Kiemelt szőlőfajták: 

- 

- 

- 

3.2. Egyéb támogatható szőlő fajták: 

- 

- 

- 

4. Ültetvényszerkezet: 

- A tőkehelyek száma nem lehet alacsonyabb mint ...... db/ha. 

- A szerkezetátalakítás során kialakítható sortávolság nem lehet kevesebb mint ... méter, vagy több mint ... méter, 

- Kialakítható művelésmódok: 

= 

     

= 

     

= 

     

A 2012/2013 borpiaci évtől érvényes borvidéki szerkezetátalakítási és -átállási tervet a borvidék Hegyközségi Tanácsa .../2013. 

számú határozatával fogadta el. 

Helység, dátum ........................................................... 

................................................ ................................................ 

elnök titkár 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=157811.333683#foot61


 

 

4. melléklet a 142/2012. (XII. 27.) VM rendelethez62 

Hozzájáruló nyilatkozat 

Alulírott .................................................................................................................................................(név) 

(születési hely, idő: ..............................................., anyja születési neve: ...................................................), 

mint a ....................................... helység ..................... helyrajzi számú terület  

tulajdonosa / özvegyi joggal bíró jogosultja / haszonélvezeti joggal bíró jogosultja / 

végrehajtási joggal bíró jogosultja/ visszavásárlási joggal bíró jogosultja/ vételi joggal bíró jogosultja/ 

használati joggal bíró jogosultja 

hozzájárulok ahhoz, hogy .................................................................................................... ..................(név) 

........................................................................................................................................ (születési hely, idő), 

anyja születési neve: ..........................................................................................................................., 

................................................................................................................. (cím) alatti lakos (ügyfél-azonosító: 

.....................................), - aki a földterület használója - a fentebb meghatározott területen a szerkezetátalakítást végrehajtsa, 

valamint a szerkezetátalakítási támogatást igénybe vegye, valamint az ingatlant a művelésben tartási kötelezettsége lejártáig 

használhatja. 

Kelt: ....................................... (helység, dátum) 

  

..................................................... 

aláírás 

Tanú 1. Tanú 2. 

.......................................................................................... .......................................................................................... 

(név) (név) 

.......................................................................................... .......................................................................................... 

(cím) (cím) 

.......................................................................................... .......................................................................................... 

(sz. ig. sz.) (sz. ig. sz.) 

5. melléklet a 142/2012. (XII. 27.) VM rendelethez63 

Ültetvényleltár 

Ültetvény helye (helység, helyrajzi szám):      

Sortávolság:      méter 

Tőtávolság:      méter 

Művelésmód:      

Sorok száma 
Tőállomány 

A felhasznált fajta neve*** Elültetett szaporítóanyag* 

db 
Pótolt szaporítóanyag** 

db 
Tőkehelyek száma*** 

db 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

...         

Összesen:         

6. melléklet a 142/2012. (XII. 27.) VM rendelethez 
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A kiemelt összegű támogatásban részesíthető fajták maximális száma borvidéki bontásban 

  A B C 

1 

Borvidék 

területének 

nagysága 

Borvidék neve A kiemelt összegű 

támogatásban részesíthető 

fajták maximális száma 

(db) 

2 1 000 ha alatt Móri, Nagy-Somlói, Pannonhalmi, Pécsi 5 fajta 

3 

1 000 ha és a 

felett, de 5 000 

ha alatt 

Badacsonyi, Balatonboglári, Balaton-felvidéki, 

Balatonfüred-Csopaki, Bükki, Csongrádi, Etyek-

Budai, Hajós-Bajai, Neszmélyi, Soproni, 

Szekszárdi, Tolnai, Villányi, Zalai 

7 fajta 

4 

5 000 ha és a 

felett, de 10 000 

ha alatt 

Mátrai, Egri, Tokaji 9 fajta 

5 

10 000 ha és a 

felett, de 20 000 

ha alatt 

  11 fajta 

6 
20 000 ha és a 

felett 

Kunsági 13 fajta 

7. melléklet a 142/2012. (XII. 27.) VM rendelethez64 

Fenntartó nyilatkozat 

Alulírott ............................................................................ (név), ......................................... (ügyfél-azonosító) 

nyilatkozom, hogy a Kincstár által ............................. iktatószámon jogerősen, kizárólag a 142/2012. (XII. 27.) VM 

rendelet 11. § (4) bekezdése alapján keretkimerülés miatt érdemi vizsgálat nélkül elutasított egyéni tervemet az 

egyéni tervben szereplő valamennyi összefüggő terület tekintetében fenntartom. Tudomásul veszem, hogy 

amennyiben a Kincstár döntésével kapcsolatosan bírósági felülvizsgálat van folyamatban, úgy nem vagyok jogosult 

fenntartó nyilatkozatot benyújtani. 

Kelt: .................................................... (helység, dátum) 

.............................................................. 

aláírás1 

8. melléklet a 142/2012. (XII. 27.) VM rendelethez65 

Részben fenntartó nyilatkozat 

Alulírott ............................................................. (név), .............................................. ........ (ügyfél-azonosító) 

nyilatkozom, hogy a Kincstár által ………….……. iktatószámon jogerősen, kizárólag a 142/2012. (XII. 27.) VM 

rendelet 11. § (4) bekezdése alapján keretkimerülés miatt érdemi vizsgálat nélkül elutasított egyéni tervemet az 

alábbi összefüggő terület(ek) tekintetében fenntartom: 

Helység Helyrajzi szám A tevékenységgel érintett területnagyság  

(ha) 
    
    
    
    

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a Kincstár döntésével kapcsolatosan bírósági felülvizsgálat van folyamatban, 

úgy nem vagyok jogosult részben fenntartó nyilatkozatot benyújtani. 

Kelt: .................................................... (helység, dátum) 

.............................................................. 

aláírás2 

 
1 Az 1. § k) pontja a 12/2014. (II. 21.) VM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg. 
2 Az 1. § m) pontját a 22/2014. (III. 14.) VM rendelet 89. §-a iktatta be. 
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3 A 4. § (2) bekezdése a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 56. § a) pontja szerint módosított szöveg. 
4 A 4. § (3) bekezdése a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 56. § b) pontja szerint módosított szöveg.  
5 A 4. § (5) bekezdése a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 56. § c) pontja szerint módosított szöveg.  
6 A 6. § (3) bekezdése a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 55. §-ával megállapított szöveg. 
7 A 6. § (4) bekezdése a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 56. § c) pontja szerint módosított szöveg.  
8 A 7. § (4) bekezdése a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 56. § d) pontja szerint módosított szöveg.  
9 A 7. § (7) bekezdését a 72/2015. (XI. 3.) FM rendelet 13. § a) pontja hatályon kívül helyezte. 
10 A 7. § (9) bekezdését a 72/2015. (XI. 3.) FM rendelet 2. §-a iktatta be, szövege az 57/2016. (VIII. 24.) FM rendelet 1. §-ával 

megállapított szöveg. 
11 A 7. § (10) bekezdését az 57/2016. (VIII. 24.) FM rendelet 1. §-a iktatta be. 
12 A 8. § (1)–(2) bekezdését a 72/2015. (XI. 3.) FM rendelet 13. § b) pontja hatályon kívül helyezte. 
13 A 8. § (3) bekezdése az 57/2016. (VIII. 24.) FM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg. 
14 A 8. § (5) bekezdése a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 56. § d) pontja szerint módosított szöveg.  
15 A 8. § (8) bekezdése a 72/2015. (XI. 3.) FM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg. 
16 A 9. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 56. § d) pontja szerint módosított szöveg. 
17 A 9. § (1) bekezdés a) pontja a 12/2014. (II. 21.) VM rendelet 6. § a) pontja szerint módosított szöveg. 
18 A 9. § (2) bekezdés b) pontja a 12/2014. (II. 21.) VM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg. 
19 A 9. § (2) bekezdés d) pontja a 72/2015. (XI. 3.) FM rendelet 4. §-ával megállapított szöveg. 
20 A 10. § b) pontja az 57/2016. (VIII. 24.) FM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg. 
21 A 11. § (1) bekezdését a 72/2015. (XI. 3.) FM rendelet 13. § c) pontja hatályon kívül helyezte.  
22 A 11. § (2) bekezdése a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 56. § c) pontja szerint módosított szöveg. 
23 A 11. § (3) bekezdése az 57/2016. (VIII. 24.) FM rendelet 4. §-ával megállapított, a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 56. § c) 

pontja szerint módosított szöveg. 
24 A 11. § (4) bekezdése a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 56. § c) pontja szerint módosított szöveg. 
25 A 11. § (6) bekezdés nyitó szövegrésze a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 56. § d) pontja szerint módosított szöveg. 
26 A 12. § (11) bekezdését a 72/2015. (XI. 3.) FM rendelet 7. §-a iktatta be. 
27 A 12. § (12) bekezdését a 72/2015. (XI. 3.) FM rendelet 7. §-a iktatta be. 
28 A 12. § (13) bekezdését a 72/2015. (XI. 3.) FM rendelet 7. §-a iktatta be. 
29 A 12. § (14) bekezdését a 72/2015. (XI. 3.) FM rendelet 7. §-a iktatta be. 
30 A 13. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 56. § c) pontja szerint módosított szöveg. 
31 A 13. § (1) bekezdés f) pontja a 12/2014. (II. 21.) VM rendelet 6. § b) pontja szerint módosított szöveg. 
32 A 13. § (1) bekezdés h) pontját a 72/2015. (XI. 3.) FM rendelet 8. § (1) bekezdése iktatta be. 
33 A 13. § (2) bekezdés nyitó szövegrésze a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 56. § c) pontja szerint módosított szöveg. 
34 A 13. § (2) bekezdés f) pontja a 12/2014. (II. 21.) VM rendelet 6. § c) pontja szerint módosított szöveg.  
35 A 13. § (2) bekezdés h) pontját a 72/2015. (XI. 3.) FM rendelet 8. § (2) bekezdése iktatta be. 
36 A 13. § (2) bekezdés i) pontját az 57/2016. (VIII. 24.) FM rendelet 5. §-a iktatta be. 
37 A 16. § (1) bekezdése az 57/2016. (VIII. 24.) FM rendelet 6. §-ával megállapított, a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 56. § d) 

pontja szerint módosított szöveg. 
38 A 16. § (2) bekezdése a 72/2015. (XI. 3.) FM rendelet 9. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. 
39 A 16. § (3) bekezdése a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 56. § d) pontja szerint módosított szöveg. 
40 A 16. § (4) bekezdés a) pontja a 12/2014. (II. 21.) VM rendelet 6. § d) pontja szerint módosított szöveg.  
41 A 16. § (5) bekezdés c) pontja a 72/2015. (XI. 3.) FM rendelet 9. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. 
42 A 16. § (7) bekezdése a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 56. § d) pontja szerint módosított szöveg. 
43 A 17. § nyitó szövegrésze a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 56. § c) pontja szerint módosított szöveg.  
44 A 17. § k) pontját a 72/2015. (XI. 3.) FM rendelet 10. §-a iktatta be. 
45 A 17. § l) pontját az 57/2016. (VIII. 24.) FM rendelet 7. §-a iktatta be. 
46 A 18. § (1) bekezdése a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 56. § c) pontja szerint módosított szöveg. 
47 A 19. § (2) bekezdése a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 56. § d) pontja szerint módosított szöveg. 
48 A 19. § (3) bekezdése a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 56. § d) pontja szerint módosított szöveg. 
49 A 19. § (4) bekezdése a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 56. § d) pontja szerint módosított szöveg. 
50 A 20/A. §-t az 57/2016. (VIII. 24.) FM rendelet 8. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 57. §-

a. 
51 A 21. § (2) bekezdése a 72/2015. (XI. 3.) FM rendelet 11. §-ával megállapított szöveg. 
52 A 21. § (3) bekezdése a 30/2014. (IV. 3.) VM rendelet 6. § (1) bekezdésével megállapított, a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 56. 

§ d) és e) pontja szerint módosított szöveg. 
53 A 21. § (3a) bekezdését a 30/2014. (IV. 3.) VM rendelet 6. § (2) bekezdése iktatta be. 
54 A 23. § a) pontja az 57/2016. (VIII. 24.) FM rendelet 9. §-ával megállapított szöveg. 
55 A 24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette, újonnan a 12/2014. (II. 21.) VM rendelet 5. §-a 

iktatta be. 
56 A hatálybalépés időpontja 2014. február 22. 
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57 A hatálybalépés időpontja 2014. február 22. 
58 A 25. §-t a 30/2014. (IV. 3.) VM rendelet 6. § (3) bekezdése iktatta be. 
59 A hatálybalépés időpontja 2014. április 4. 
60 Az 1. melléklet az 57/2016. (VIII. 24.) FM rendelet 10. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. 
61 A 3. melléklet a 12/2014. (II. 21.) VM rendelet 6. § e) pontja és 7. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.  
62 A 4. melléklet a 12/2014. (II. 21.) VM rendelet 7. § (2) bekezdésével megállapított, a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 56. § f) 

pontja szerint módosított szöveg. 
63 Az 5. melléklet a 12/2014. (II. 21.) VM rendelet 7. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. 
* Az oszlop akkor töltendő, amikor az ültetési munka művelet elszámolása történik. 
** Az oszlop akkor töltendő, amikor a két borpiaci éves végrehajtás esetén a támrendszer létesítés művelet elszámolása történik. 
*** Az oszlop minden esetben töltendő! 
64 A 7. mellékletet az 57/2016. (VIII. 24.) FM rendelet 10. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 56. 

§ f) és g) pontja szerint módosított szöveg. 
1     Figyelem! A fenntartó nyilatkozat alapján az egyéni tervben a jóváhagyható összterület nagysága nem haladhatja meg a 10 hektárt. 
    Fenntartó nyilatkozat megtételére kizárólag az a kérelmező jogosult, akinek a 2015. november 16. és december 15. közötti időszakban benyújtott egyéni tervét 

–    az MVH a támogatási keret kimerülésére való tekintettel érdemi vizsgálat nélkül utasította el, valamint 
–    az érdemi vizsgálat nélküli elutasító végzés bírósági felülvizsgálata nincs folyamatban. 

65 A 8. mellékletet az 57/2016. (VIII. 24.) FM rendelet 10. § (3) bekezdése iktatta be, szövege a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 56. 

§ f) és g) pontja szerint módosított szöveg. 
2     Figyelem! A részben fenntartó nyilatkozat alapján az egyéni tervben jóváhagyható összterület nagysága nem haladhatja meg a 10 hektárt. 
    Részben fenntartó nyilatkozat megtételére kizárólag az a kérelmező jogosult, akinek a 2015. november 16. és december 15. közötti időszakban benyújtott egyéni tervét 

–     az MVH a támogatási keret kimerülésére való tekintettel érdemi vizsgálat nélkül utasította el, valamint 
–    az érdemi vizsgálat nélküli elutasító végzés bírósági felülvizsgálata nincs folyamatban. 
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56/2014. (IV. 30.) VM rendelet 
Hatályos: 2014.05.31 - 

56/2014. (IV. 30.) VM rendelet 

a borkészítésre alkalmas szőlőfajták osztályba sorolásáról 

A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 57. § (1) bekezdés c), e), g) pontjában, 

a 11. § tekintetében a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 57. § (1) bekezdés d) pontjában 

kapott felhatalmazás alapján – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről 

szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következőket rendelem el: 

1. Értelmező rendelkezések 

1. § E rendelet alkalmazásában: 

a) termesztési alkalmassági vizsgálat: olyan vizsgálatok összessége, amelyet az Európai Unió valamely tagállamában regisztrált 

szőlőfajta Magyarországon történő osztályba sorolása érdekében kell elvégezni; 

b) termesztési alkalmassági vizsgálat engedélyese: azon természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezet aki, vagy amely rendelkezik a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal által kiadott termesztési alkalmassági vizsgálat 

elvégzésre vonatkozó engedéllyel. 

2. A szőlőfajta termesztési alkalmassági vizsgálata 

2. § (1) Szőlőfajta termesztési alkalmassági vizsgálatához a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) 

termesztési alkalmassági vizsgálatra vonatkozó engedélye szükséges. A termesztési alkalmassági vizsgálatra vonatkozó engedély 

iránti kérelmet bármely természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet benyújthatja a NÉBIH 

részére. 

(2) A termesztési alkalmassági vizsgálatra vonatkozó engedély iránti kérelem formanyomtatványát a NÉBIH honlapján 

közzéteszi. A kérelem az alábbi adatokat tartalmazza: 

a) a kérelmező neve, 

b) az ügyfél-azonosító száma, 

c) a kapcsolattartásra vonatkozó adatok, 

d) érintett terület adatai (település neve, a terület helyrajzi száma, a tervezett ültetvény nagysága), 

e) vizsgálandó és az összehasonlító fajták neve, és 

f) a telepítendő ültetvény művelésmódja, térállása. 

(3) A termesztési alkalmassági vizsgálatra vonatkozó engedély tartalmazza azt is, hogy a termesztési alkalmassági vizsgálatba 

vont szőlőfajta neve a forgalomba hozott borászati terméken feltüntethető-e. 

(4) A NÉBIH azon szőlőfajta nevének feltüntetésére adhat engedélyt, amelynek neve vagy annak szinonim elnevezése az Európai 

Unió valamely tagállamában engedélyezettként regisztrálva van. 

(5) A NÉBIH a szőlőfajta nevének feltüntetését engedélyezi, ha az engedélyben szereplő fajta neve egy már osztályba sorolt 

szőlőfajta nevével részben sem azonos, valamint a szőlőfajta neve részben vagy egészben egy oltalom alatt álló eredetmegjelölés, 

vagy földrajzi jelzés nevét részben vagy egészben sem tartalmazza. 

(6) A termesztési alkalmassági vizsgálatra vonatkozó engedély jogerőre emelkedésétől számított 10. borpiaci év végéig érvényes. 

(7) A termesztési alkalmassági vizsgálatra vonatkozó engedély egy példányát a NÉBIH megküldi a kérelmező részére, a telepítés 

helye szerint illetékes hegybírónak és a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának (a továbbiakban: HNT). 

(8) A termesztési alkalmassági vizsgálat engedélyesének (a továbbiakban: engedélyes) a termesztési alkalmassági vizsgálatot a 

3. mellékletben meghatározott szempontok alapján kell elvégeznie. 

3. Adatszolgáltatás a termesztési alkalmassági vizsgálatok eredményeiről 

3. § (1) A termesztési alkalmassági vizsgálat eredményéről az engedélyesnek évente egy alkalommal, az adott borpiaci év végéig 

adatot kell szolgáltatnia a NÉBIH részére. 

(2) A vizsgálatba vont szőlőfajtából készített borászati termékből legalább 6 darab 0,75 liter űrtartalmú palack borászati termék 

mintát kell a szüret időpontja szerinti borpiaci év végéig a NÉBIH részére érzékszervi vizsgálatok céljából rendelkezésre bocsátani. 

(3) A 3. mellékletben meghatározott analitikai vizsgálatokat csak a Nemzetközi Szőlészeti és Borászati Szervezet vizsgálati 

módszereire akkreditált laboratóriumban lehet elvégeztetni. A vizsgálatok költségeit az engedélyes viseli. 

(4) A borászati termékek érzékszervi minősítését a NÉBIH végzi. A NÉBIH az érzékszervi minősítés elvégzésére az Országos 

Borszakértő Bizottságot (a továbbiakban: OBB) megbízhatja, amely a minősítésről szakvéleményt ad. Az érzékszervi minősítés 

költségeit a termesztési alkalmassági vizsgálat engedélyese viseli. 

(5) A NÉBIH az adatszolgáltatás elmaradása esetén a termesztési vizsgálatra kiadott engedélyt visszavonja. Az engedély 

visszavonásáról az engedélyest, az illetékes hegybírót és a HNT-t értesíteni kell. 

(6) Olyan szőlőfajtából készített borászati termékre, amelyre vonatkozóan a vizsgálatra vonatkozó engedélyt visszavonták, 

forgalomba hozatali engedély nem adható. 



 

 

(7) Azon ültetvényt, amelyre vonatkozóan a vizsgálatra vonatkozó engedélyt visszavonták, a visszavonástól számított 5 borpiaci 

éven belül ki kell vágni. 

(8) Amennyiben a vizsgálatba vont szőlőfajtát osztályba sorolják az adott szőlőfajtával telepített ültetvény tovább művelhető, 

terméséből készített borászati termék forgalomba hozható. 

(9) Azon ültetvényt, amelyre vonatkozóan a vizsgálat megállapítja, hogy a kísérletbe vont szőlőfajta nem sorolható osztályba, a 

NÉBIH erre vonatkozó döntésének közlésétől számított 5 borpiaci éven belül ki kell vágni. 

4. A termesztési alkalmassági vizsgálatok céljából telepített ültetvények nyilvántartása 

4. § (1) A hegybíró a termesztési alkalmassági vizsgálatok céljából telepített ültetvényt az ültetvényekről vezetett 

nyilvántartásában „Kísérleti ültetvény” megnevezéssel tartja nyilván. 

(2) A termesztési alkalmassági vizsgálatok céljából telepített ültetvény terméséről szőlőszármazási bizonyítványt kell kérelmezni. 

A hegybírónak a szőlőszármazási bizonyítványon az „Egyéb” kategória rovatba az alábbi szöveget fel kell tűntetnie „Kísérleti 

ültetvényről származó termés”. A szőlő származási bizonyítványra a fajta nevét rá kell írni. 

(3) A szőlő származási bizonyítvány másolatát az engedélyesnek a 3. § szerinti adatszolgáltatáshoz csatolnia kell. 

5. Az osztályba sorolásra irányuló eljárás 

5. § (1) A NÉBIH egy szőlőfajta termesztési alkalmassági vizsgálatának eredménye alapján, hiánytalan adatszolgáltatás esetén, a 

vizsgálat megindulását követő egymás utáni 5 termőévet követően ad javaslatot. 

(2) Egy szőlőfajta osztályba sorolására vonatkozó javaslatát a NÉBIH minden év szeptember 30-ig közli az agrárpolitikáért felelős 

miniszterrel (a továbbiakban: miniszter), és az engedélyessel. A javaslat tartalmazza a fajtanév szinonim nevét, valamint egyéb 

felhasználási módját. 

(3) A miniszter a borkészítésre alkalmas borszőlőfajtákat termesztési alkalmasság szerint engedélyezett és ideiglenesen 

engedélyezett kategóriába sorolja be. 

6. § (1) Az olyan szőlőfajtákat, amelyek esetében termesztési alkalmassági vizsgálat vagy állami elismerésre történő bejelentése 

alapján végzett vizsgálatok vannak folyamatban, a vizsgálat ideje alatt engedélyezettként osztályba sorolt szőlőfajtának kell 

tekinteni. 

(2) A borszőlőfajta állami elismerésre történő bejelentése alapján végzett vizsgálatokat a termesztési alkalmassági vizsgálattal 

egyenértékűnek kell tekinteni. 

(3) Állami elismerést kapott borszőlőfajtát a termesztési alkalmassági vizsgálat nélkül kell engedélyezett kategóriába sorolni. 

7. § (1) Az osztályba sorolt fajták jegyzékét az 1. melléklet, az 3. § (3) bekezdése szerinti termesztési alkalmassági vizsgálatokhoz 

használható összehasonlító fajták jegyzékét a 2. melléklet tartalmazza. 

(2) A NÉBIH a termesztési alkalmassági vizsgálatok alapján osztályba sorolt szőlőfajták kísérleti eredményeit az osztályba 

sorolást követően személyes adatok nélkül honlapján közzé teszi. 

(3) Az ideiglenesen engedélyezett kategóriába sorolt fajták telepítése nem engedélyezhető. 

6. Záró rendelkezések 

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba. 

9. § (1) A 2010. január 1. előtt kiadott termesztési alkalmassági vizsgálatra vonatkozó engedély alapján telepített szőlőültetvények 

terméséből készített borászati termékre – amennyiben a szőlőfajta osztályba sorolása még nem történt meg – legfeljebb 2020. július 

31-ig lehet forgalomba hozatali engedély iránti kérelmet benyújtani. E rendelet előírásait ezen ültetvények esetén is alkalmazni kell. 

(2) A 2010. január 1-jén vagy azt követően, e rendelet hatályba lépése előtt kiadott termesztési alkalmassági vizsgálatra vonatkozó 

engedély alapján telepített szőlőültetvények terméséből készített borászati terméket – amennyiben a szőlőfajta osztályba sorolása 

még nem történt meg – az engedély jogerőre emelkedése napjától számított 10. borpiaci év végéig lehet forgalomba hozni. E rendelet 

előírásait ezen ültetvények esetén is alkalmazni kell. 

10. § Ez a rendelet a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, 

az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-ei 

1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg. 

11–12. §1 

1. melléklet az 56/2014. (IV. 30.) VM rendelethez 

1. Borszőlőfajták osztályba sorolása 

  A B C 

1 Magyarország 

2 Fajtanév Osztályozás Egyéb felhasználás 

3   Engedélyezett Ideiglenesen 

engedélyezett Megjegyzés Csemege szőlő Földrajzi jelzéssel ellátott 

borpárlat Aszalásra Egyéb 

4 Fehérborszőlő-fajták 

5 Aletta e             

6 Aligoté   i           

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=169014.263393#foot1


 

 

7 Arany sárfehér e             

8 Bacchus e             

9 Bánáti rizling   i           

10 Bianca e             

11 Blauer Silvaner e             

12 Bouvier   i           

13 Budai e             

14 Chardonnay e             

15 Chasselas e             

16 Chenin blanc e             

17 Cirfandli e             

18 Csabagyöngye e             

19 Cserszegi fűszeres e             

20 Csillám e             

21 Csomorika e             

22 Demjén e             

23 Ehrenfelser   i           

24 Ezerfürtű e             

25 Ezerjó e             

26 Fehér tramini e             

27 Furmint e             

28 Generosa e             

29 Gesztus e             

30 Gohér   i           

31 Goldburger   i           

32 Göcseji zamatos e             

33 Gyöngyrizling   i           

34 Hárslevelű e             

35 Irsai Olivér e             

36 Jádorvány   i           

37 Jubileum 75 e             

38 Jubileumsrebe   i           

39 Juhfark e             

40 Heuréka   i           

41 Kabar e             

42 Karát e             

43 Kéknyelű e             

44 Kerner e             

45 Királyleányka e             

46 Kocsis Irma   i           

47 Korai piros veltelíni e             

48 Korona e             

49 Kövérszőlő e             

50 Kövidinka e             

51 Kunbarát   i           

52 Kunleány e             

53 Lakhegyi mézes   i           

54 Leányka e             



 

 

55 Mátrai muskotály e             

56 Melon   i           

57 Mézes   i           

58 Muscadelle   i           

59 Nektár e             

60 Nosztori rizling   i           

61 Odysseus e             

62 Olasz rizling e             

63 Oraniensteiner   i           

64 Orpheus e             

65 Ottonel muskotály e             

66 Palatina e             

67 Pátria e             

68 Pelso e             

69 Perlette   i           

70 Pinot blanc e             

71 Pintes e             

72 Piros bakator e             

73 Piros szlanka   i           

74 Piros tramini e             

75 Piros veltelíni e             

76 Pozsonyi fehér e             

77 Pölöskei muskotály e             

78 Rajnai rizling e             

79 Refrén e             

80 Rizlingszilváni e             

81 Rozália e             

82 Rózsakő e             

83 Sárfehér e             

84 Sárga muskotály e             

85 Sauvignon e             

86 Scheurebe   i           

87 Semillon e             

88 Szerémi zöld   i           

89 Szirén e             

90 Szürkebarát e             

91 Táltos   i           

92 Taurus e             

93 Tramini e             

94 Trilla e             

95 Úrréti   i           

96 Vértes csillaga   i           

97 Viktor e             

98 Viktória gyöngye e             

99 Villard blanc e             

100 Viognier e             

101 Vulcanus e             

102 Zalagyöngye e             



 

 

103 Zefír e             

104 Zengő e             

105 Zenit e             

106 Zervin e             

107 Zéta e             

108 Zeus e             

109 Zöld szagos e             

110 Zöld szilváni e             

111 Zöld veltelíni e             

112  

Vörösborszőlő-fajták 
              

113 Alibernet e             

114 Alicante boushet e             

115 Bíborfrankos e             

116 Bíbor kadarka e             

117 Blauburger e             

118 Blauer Frühburgunder e             

119 Cabernet dorsa e             

120 Cabernet franc e             

121 Cabernet sauvignon e             

122 Cot e             

123 Csókaszőlő e             

124 Domina e             

125 Dornfelder e             

126 Duna gyöngye e             

127 Gamay noir   i           

128 Fekete leányka   i           

129 Hamburgi muskotály e             

130 Kadarka e             

131 Kármin e             

132 Kékfrankos e             

133 Kék bakator   i           

134 Kékoportó e             

135 Kurucvér   i           

136 Magyar frankos   i           

137 Medina e             

138 Menoire e             

139 Merlot e             

140 Mészikadar e             

141 Nero e             

142 Pannon frankos e             

143 Pinot noir e             

144 Prokupac   i           

145 Rubintos e             

146 Sagrantino e             

147 Sangiovese e             

148 Syrah e             

149 Szentlőrinc   i           



 

 

150 Tannat e             

151 Titán   i           

152 Tizián   i           

153 Turán e             

154 Vranac   i           

155 Zweigelt e             

2. Az egyes fajták szinonim elnevezései 

2.1. Fehérborszőlő-fajták 

  A B 

1. Fehérborszőlő-fajták 

2. Arany sárfehér Izsáki, Izsáki sárfehér, Fehér dinka, Német dinka, Huszár 

szőlő 

3. Piros bakator Bakar rózsa, Bakator rouge, Bakatortraube 

4. Budai Budai zöld, Zöld budai, Zöldszőlő, Zöldfehér 

5. Chardonnay Chardonnay blanc, Kereklevelű, Morillon blanc, Ronci bilé 

6. Chasselas Chasselas blanc, Chasselas doré, Fehér gyöngyszőlő, Fehér 

Fábiánszőlő, Weisser Gutedel, Chasselas dorato, Fendant 

blanc, Saszla belaja, Chrupka belia 

7. Cirfandli Piros cirfandli, Késői piros, Cirifai, Zierfahndler, 

Zierfandler rouge, Zerjavina 

8. Csabagyöngye Perla Czabanska, Perla di Csaba, Perle di Csaba, Perle von 

Csaba, Zsemcsug Szaba, Vengerskii muskatnii rannüj, Pearl 

of Csaba 

9. Csomorika Csomor, Szederkényi fehér, Gyüdi fehér 

10. Ezerjó Korponai, Tausendachtgute, Tausendgute, Trummertraube, 

Szadocsina, Kolmreifler 

11. Furmint Zapfner, Szigeti, Som, Posipel, Moslavac bijeli, Mosler, 

Furmint bianco 

12. Gohér Guhér, Körteszőlő, Sárga gohér, Török gohér, Zöld gohér 

13. Hárslevelű Lindeblättrige, Lipovina, Feuilles de tilleul, Garszleveljü 

14. Irsai Olivér Irsai, Zolotis, Muskat Olivér, Zolotisztüj rannüj 

15. Juhfark Mohácsi, Fehérboros, Tarpai, Lämmerschwantz 

16. Kéknyelű Blaustängler 

17. Királyleányka Dánosi leányka, Erdei sárga, Feteasca regale, Galbena de 

Ardeal, Königstochter, Königliche Mädchentraube, Little 

Princess 

18. Korai piros 

veltelíni 

Kis veltelini, Piros malvazia, Eper szőlő, Frühroter 

Velteliner, Velteliner rouge précoce, Malvasia rossa, Crvena 

Babovina, Veltlinske cervené Skoré 

19. Kövérszőlő Grasa, Grasa de Cotnari 

20. Kövidinka Steinschiller, a Ruzsica, a Kamena dinka, a Dinka crvena, a 

Dinka mala, a Dinka rossa 

21. Leányka Leányszőlő, Mädchentraube, Dievcenske hrozno, Feteasca 

alba 

22. Olasz rizling Welschriesling, Taljanska grasevina, Grasevina, Riesling 

Italien, Rizling Vlassky, Nemes rizling, Olaszrizling 

23. Ottonel 

muskotály 

Muscat Ottonel, Muskat Ottonel, Miszket Otonel 

24. Palatina Augusztusi muskotály, Prim 

25. Pinot blanc Fehér burgundi, Weisser Burgunder, Pinot bianco, Pinot 

beluj 

26. Piros veltelíni Nagyságos, Somszőlő, Fleischtraube, Velteliner rouge, 

Veltlinszki rozovij, Veltlinské cervené 

27. Pozsonyi fehér Czétényi, Czétényi fehér 



 

 

28. Rajnai rizling Weisser Riesling, Rizling ryzsky, Riesling blanc, Riesling 

renano bianco, Riesling d’Rhia, Johannisberger, Riesling, 

Rhine Riesling, Rheinriesling 

29. Rizlingszilváni Müller Thurgau, Rizvanac, Müller Thurgau blanc, Müller 

Thurgau bijeli, Rivaner 

30. Sárga 

muskotály 

Muscat Lunel, Muscat de Lunel, Muscat blanc, Muscat de 

Frontignan, Muscat bélüj, Muskat weisser, Muscat zlty, 

Moscato bianco,Weiler, Muscat Sylvaner, Weisser 

31. Sauvignon Sauvignon, Sauvignon bianco, Sovinjon, Sauvignon bijeli, 

Sauvignon Blanc 

32. Semillon Semillon weisser, Semillon blanc, Semillon bianco, Petit 

Semillon 

33. Szürkebarát Pinot gris, Ruländer, Auvergans gris, Pinot grigio, Burgundi 

szürke, Graumönch 

34. Tramini Roter traminer, Tramin cervené, Savagnin rose, Traminer 

rosso, Traminer, Gewürtztraminer 

35. Zöld szagos Zöld muskotály, Decsi szagos 

36. Zöld szilváni Grüner Sylvaner, Sylvánske zelené, Sylvaner verde, 

Silvanec zeleni 

37. Zöld veltelíni Grüner Muskateller, Veltlinské zelené, Grüner Veltliner, 

Zöldveltelíni 

2.2. Vörösborszőlő-fajták 

  A. B. 

1. Vörösborszőlő-fajták 

2. Cabernet franc Carbenet, Carbonet, Carmenet, Gros Cabernet, Gros Vidur, 

Kaberne fran 

3. Cot Malbec 

4. Hamburgi 

muskotály 

Miszket hamburgszki, Muscat de Hambourg, Muscat de 

Hamburg, Moscato d’Amburgo, Muszkat gamburgszkij 

5. Kadarka Fekete budai, Jenei fekete, Kadar, Törökszőlő, Gamza, 

Csetereska, Szkadarka, Kadarka nera, Negru moale 

6. Kékfrankos Blaufränkisch, Blauer Limberger vagy Lemberger, 

Limberger, Franconia, Frankovka, Frankovka modra, 

Moravka 

7. Kékoportó Portugizer, Blauer Portugieser, Porthogese, Portugalske 

modré, Modry Portugal, Portugais bleu 

8. Pinot noir Kék burgundi, Kék kisburgundi, Kék rulandi, Blauer 

Burgunder, Pino csernüj, Pinot cernii, Pinot nero, Pignola, 

Pinot Tinto, Rulandski modre, Savagnin noir, Spätburgunder 

9. Syrah Shiraz, Marsanne noir, Serine noir, Blauer Syrah, Sirac 

10. Szentlőrinc Saint Laurent 

11. Zweigelt Rotburger, Zweigeltrebe, Blauer Zweigeltrebe 

2. melléklet az 56/2014. (IV. 30.) VM rendelethez 

Szőlőfajta kísérletek összehasonlító fajtáinak jegyzéke 

  A. B. C. 

1. Szőlő 

fajtacsoport 

Választék 

szerkezete 
Összehasonlító fajta 

2. Fehérborszőlő 2.1. vinifera 

fajták 

Arany sárfehér, Budai, Chardonnay, Cserszegi fűszeres, Ezerjó, Furmint, Hárslevelű, 

Irsai Olivér, Juhfark, Királyleányka, Kövidinka, Leányka, Olasz rizling, Ottonel 

muskotály, Pinot blanc, Rajnai rizling, Rizlingszilváni, Sauvignon, Sárga muskotály, 

Szürkebarát, Tramini, Zenit, Zöld veltelíni 

2.2. 

rezisztens 

fajták 

Bianca, Csillám, Kunleány, Zalagyöngye 



 

 

3. Vörösborszőlő 3.1. vinifera 

fajták 

Bíborkadarka, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Kadarka, Kékfrankos, Kékoportó, 

Merlot, Pinot noir, Turán, Zweigelt 

3.2. 

rezisztens 

fajták 

Duna gyöngye, Medina 

3. melléklet az 56/2014. (IV. 30.) VM rendelethez 

Borkészítésre alkalmas szőlőfajták osztályba sorolásához szükséges 

termesztési alkalmasságának vizsgálati módszere 

A kísérlet célja, hogy termesztés-alkalmassági vizsgálatokkal megteremtse a szőlőfajták osztályba sorolásának objektív 

lehetőségét. A kísérletek a céloknak akkor felelnek meg, ha biztosítják az eredmények összehasonlíthatóságát és a kísérleti célra 

megfelelő mennyiségű termés betakarítását. 

I. Kísérleti ültetvények létesítése 

1. Általános feltételek: 

A létesítendő fajtakísérleti ültetvénynek fajtánként (vizsgálatba vont fajta) legalább 0,2 ha-osnak kell lennie. 

2. Telepítési rendszer: 

Az alkalmazott tőkeformát a vizsgálatba vont, illetve az összehasonlító fajta igényeinek megfelelően kell megválasztani. 

Hektáronkénti tőkeszám 3500–6200 tő/ha. 

2.1. Alkalmazható művelésmódok: 

a)    fejművelés; 

b)    középmagas kordon (törzsmagasság 60-120 cm); 

c)    Guyot-művelés; 

d)    ernyőművelés; 

e)    Moser kordon (törzsmagasság 120-140 cm); 

f)    Sylvoz-kordon (törzsmagasság 130-150 cm); 

g)    egyesfüggöny-művelés (törzsmagasság 160-180cm) 

3. Összehasonlító fajta: 

A vizsgálatokba vont fajta termesztés-alkalmassági vizsgálatához a kísérleti ültetvény 20%-át kitevő, de legalább 0,1 ha 

nagyságrendben összehasonlító fajtát is telepíteni kell, a vizsgálatba vont fajtával azonos feltételek mellett úgy, hogy a kísérleti 

fajtának az összehasonlító fajtával egyik oldalon érintkeznie kell. 

Több kísérleti fajta egyidejű telepítése esetén a kísérleti és összehasonlító fajtákról elrendezési vázrajzot kell készíteni. 

4. Szaporítóanyag biztosítása: 

Telepítésre igazolt származású, ellenőrzött, lehetőleg tesztelten vírusmentes szaporítóanyag használható fel. 

5. Telepítés-előkészítés, telepítés: 

Amennyiben a területen az ültetvény létesítését megelőzően meliorációs beavatkozásra van szükség, azt a vonatkozó előírásoknak 

megfelelően elkészített meliorációs terv alapján kell elvégezni. 

A telepítés előtti alaptrágyázásnál a talajvédelmi terv javaslatai alapján kell eljárni. A leendő kísérleti ültetvény 

növényállományának kiegyenlítettnek kell lennie. 

6. Telepítések ápolása termőkorig, támrendszerépítés: 

A művelésmódra jellemző termőalapoknak a telepítést követő 4. év végére teljes mértékben kialakíthatóaknak kell lenniük. A 

támrendszer építést úgy kell ütemezni, hogy a szőlőnövények nevelését, a termőfelület kialakítását mielőbb lehetővé tegyék. 

A kiválasztott művelési rendszernek megfelelő támrendszert úgy kell megépíteni, hogy a funkcióját az ültetvény teljes élettartama 

alatt lássa el. 

A fiatal ültetvény éves ápolásánál fokozott gondossággal kell eljárni. Az évente esetlegesen felmerülő tőkehiányokat fajtaazonos 

szaporítóanyaggal pótolni kell. A sorközök gyommentességét a teljes vegetációs idő alatt mechanikai műveléssel (kultivátorozás) 

biztosítani kell. A mély termőréteg kialakítása és a csapadék jobb megtartása érdekében ősszel egy mélyebb művelést is végezni 

kell. 

A soraljak gyommentesen tartása az integrált szőlőtermesztés elveinek megfelelően kell végezni. 

A növényvédelmet az integrált növényvédelmi technológia elveinek megfelelően kell elvégezni már a nem termő korban is. 

A fiatalkorú ültetvényeken a metszést és a zöldmunkákat a kiválasztott művelésmódnak megfelelően, megkülönböztetett 

gondossággal kell elvégezni úgy, hogy azok 4 éves korukra termőképesek legyenek és a fajtaértékelés kezdetét vehesse. 

II. A kísérleti ültetvények termőkorú ápolása 

A tőkénkénti rügyterhelést a vizsgálatba vont fajta sajátosságainak megfelelően, a tenyészterület figyelembevételével kell 

megállapítani. Ugyanazt a rügyterhelést kell alkalmazni az összehasonlító fajta esetében is. Az összehasonlíthatóság miatt egyazon 

vizsgálatba vont fajta minden kísérletében azonos vagy közel azonos terhelést kell alkalmazni. A kísérleti parcellák szüretét minden 

esetben kézzel kell elvégezni. A szüret időpontját a kísérlet jellege határozza meg. 

III. A fajtakísérlet keretében vizsgált paraméterek 

1. Fenológiai megfigyelések: 

a) a fakadás kezdete; 



 

 

b) a virágzás kezdete; 

c) a virágzás vége; 

d) a kötődés mértéke (szöveges feljegyzés a fürttisztulás után); 

e) a zsendülés kezdete. 

2. Szüreti adatok: 

a) a szüret időpontja; 

b) a fürttermés mennyisége (kg/m2); 

c) a must cukortartalma (magyar mustfokban és g/l-ben megadva, szabvány szerinti módszerrel meghatározva); 

d) a must titrálható savtartalma (g/l); 

e) rothadási százalék (becsült érték). 

3. Egyéb adatfelvételezések: 

a) Viszonylagos fagytűrés (fagykáros években ismétlésenként 10 db vessző rügyeinek átvágásával megállapított, a főrügyekre 

megállapított %-os érték); 

b) a tőkék egészségi állapotára, a betegségekkel, kártevőkkel szembeni érzékenységre vonatkozó szöveges feljegyzések. 

A szüreti paramétereket vizsgálatba vont, illetve összehasonlító fajtánként külön-külön, kísérleti szüret keretében határozzuk meg. 

Mezovinifikációs borkészítésre fajtánként 500 kg szőlőt kell külön-külön szüretelni és feldolgozni. 

IV. Borkészítési eljárás meghatározása 

A borkészítési eljárást az első szüretet megelőzően kell rögzíteni, és lehetőség szerint, a kísérlet teljes időtartama alatt azonosan 

kell végezni. 

A borok második fejtése után kell a szükséges analitikai vizsgálatok: 

a) alkoholtartalom, 

b) összes extrakt, 

c) cukor, 

d) cukormentes extrakt, 

e) titrálható sav, 

f) illósav, 

g) szabad- és összes SO2, 

h) összes polifenoltartalom, 

i) pH-érték, 

j) borkősav, 

k) almasav, 

l) tejsav; 

vörösboroknál továbbá 

m) színintenzitás (E420 nm + E520 nm), 

n) színárnyalat (E420 nm/E520 nm), 

o) antocianin tartalom, 

p) diglükozid tartalom. 

Érzékszervi bírálat: a Nemzetközi Szőlészeti és Borászati Szervezet szerinti 100 pontos rendszer szabályai alapján. 

 
1 A 11–12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette. 
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9/2017. (III. 6.) FM rendelet 
Hatályos: 2017.04.01 - 

9/2017. (III. 6.) FM rendelet 

a borszőlő telepítésére és kivágására vonatkozó szabályokról 

A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 57. § (1) bekezdés d), j) és k) pontjában, 

a 21. § tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 17. és 20. 

pontjában kapott felhatalmazás alapján, 

a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 16.) Korm. rendelet 65. § 1. és 2. pontjában meghatározott 

feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el: 

1. Értelmező rendelkezések 

1. § E rendelet alkalmazásában 

a) engedélyes: borszőlőültetvény telepítésére vonatkozó engedéllyel rendelkező természetes személy és jogi személy; 

b) telepítés: a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Btv.) 2. § 18–20. pontja 

szerinti új telepítési engedély, újratelepítési engedély, és átváltott telepítési engedély alapján végrehajtott telepítés, valamint az 

ültetvénynek a Btv. 7. § (1) bekezdése szerinti, más fajtára történő cseréje. 

2. Nyilvántartások és jelentések 

2. § (1) A 2015/561/EU bizottsági végrehajtási rendelet 11. cikk (1) bekezdés a) és e) pontjában meghatározott adatokat a 

Hegyközségek Nemzeti Tanácsa (a továbbiakban: HNT) állítja össze. 

(2) A HNT az (1) bekezdésben meghatározott adatokat a borpiaci évet követő év január 31-ig megküldi az agrárpolitikáért felelős 

miniszternek (a továbbiakban: miniszter), aki azt minden év március 1-jéig továbbítja az Európai Bizottsághoz. 

(3) A HNT szeptember 30-ig megküldi a miniszter részére a 2015/561/EU bizottsági végrehajtási rendelet 11. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott tartalmú és formájú jelentéseket. 

3. § A HNT nyilvántartást vezet az engedély nélkül telepített, valamint az engedély nélküli újratelepítéssel érintett ültetvények 

adatairól, amelyről a borpiac közös szervezéséről szóló 479/2008/EK tanácsi rendeletnek a támogatási programok, a harmadik 

országokkal folytatott kereskedelem, a termelési potenciál és borágazat ellenőrzése tekintetében történő végrehajtására vonatkozó 

részletes szabályok megállapításáról szóló, 2008. június 27-i 555/2008/EK bizottsági rendelet XIII. mellékletében foglalt 1. és 3. 

táblázat felhasználásával jelentést készít. A jelentést a HNT a borpiaci évet követő év január 31-ig megküldi a miniszter részére. 

3. Új telepítési engedély 

4. § (1) A miniszter minden év február 25-ig a HNT véleményének beszerzését követően meghatározza az adott naptári évben az 

új telepítések számára engedélyezhető terület nagyságát. 

(2) A miniszter az új telepítések számára engedélyezhető terület nagyságáról minden év február 28-ig tájékoztatót tesz közzé a 

miniszter által vezetett minisztérium hivatalos lapjában és honlapján. 

(3) A HNT meghatározza és honlapján minden év március 1-ig közzéteszi – az 1. melléklet szerinti formában – a 2015/560/EU 

felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet II. melléklet F. pontjában meghatározott feltételnek megfelelő szőlőfajták listáját. 

(4) Borvidékenként legfeljebb három fajta szerepelhet a (3) bekezdés szerinti listán. Kiválasztani olyan fajtát lehet, amely esetében 

az alábbi feltételek közül legalább kettő teljesül: 

a) a fajta termésének felvásárlási ára az előző három borpiaci év mindegyikében meghaladta a borvidékre érvényes átlagos 

felvásárlási árat; 

b) a fajta az adott borvidéken növeli a termésbiztonságot, a borvidékre jellemző talaj- és éghajlati adottságokhoz jobban 

alkalmazkodik; 

c) a fajta a borvidék valamely oltalom alatt álló eredetmegjelölésű borászati termékének minőségi javulásához járul hozzá. 

(5) A HNT honlapján közzéteszi a (3) bekezdés szerinti listán szereplő fajták (4) bekezdésben foglalt szempontoknak való 

megfelelésének értékelését. 

5. § (1) Az új telepítési engedély iránti kérelmet minden év április 1. és április 30. között lehet benyújtani az illetékes hegybíróhoz. 

(2) A benyújtott kérelmeket május 30-ig a HNT összesíti, és a 2015/560/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet II. 

melléklet F., G. és H. pontjának alkalmazásával, a 2015/561/EU bizottsági végrehajtási rendelet I. melléklet B. pontja szerinti 

feltételek figyelembevételével az alábbi szempontok szerint rangsorolja: 

a) a 2015/560/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet II. melléklet F. pontban meghatározott feltételnek a kérelmező 

akkor felel meg, ha a kérelemben olyan szőlőfajta telepítését jelölte meg, amely a 4. § (3) bekezdése szerinti listán szerepel; 

b) a 2015/560/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet II. melléklet G. pontban meghatározott feltételnek a kérelmező 

akkor felel meg, ha a telepítést olyan földterületen kívánja végrehajtani, ahol a földterület borszőlő termőhelyi kataszter pontszáma 

meghaladja a 2. mellékletben meghatározott borvidéki átlagot; 

c) a 2015/560/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet II. melléklet H. pontban meghatározott kisméretű üzem feltételnek 

a kérelmező akkor felel meg, ha a benyújtott földhasználati összesítő alapján a kérelmezés napján legalább 0,5 hektár, de legfeljebb 

20 hektár földterülettel rendelkezik; 



 

 

d) a 2015/560/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet II. melléklet H. pontban meghatározott közepes méretű üzem 

feltételnek a kérelmező akkor felel meg, ha a benyújtott földhasználati összesítő alapján a kérelmezés napján 20 hektárnál több, de 

legfeljebb 50 hektár földterülettel rendelkezik. 

(3) A rangsor kialakítása során, amennyiben a kérelem megfelel 

a) a (2) bekezdés a) vagy b) pontjában foglalt feltételnek, 1-1 pont, 

b) a (2) bekezdés c) pontjában foglalt feltételnek, 0,6 pont, 

c) a (2) bekezdés d) pontjában foglalt feltételnek, 0,4 pont 

adható. Több feltétel együttes teljesülése esetén a pontszámokat össze kell adni. 

4. A kivágás bejelentése 

6. § (1) A kivágás tényét be kell jelenteni a hegybírónak. A kivágás bejelentésének a következő adatokat kell tartalmaznia: 

a) a bejelentő neve, lakcíme; 

b) a bejelentőnek a szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának rendjéről, továbbá 

a borászati termékek előállításáról, forgalomba hozataláról és jelöléséről szóló 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet 3. §-ában 

meghatározott gazdasági akta száma (a továbbiakban: gazdasági akta száma); 

c) a művelettel érintett ingatlanok adatai (település neve, helyrajzi szám, parcellaazonosító, területnagyság). 

(2) A bejelentéshez mellékelni kell 

a) közös tulajdonban lévő ingatlan esetén valamennyi tulajdonostársnak, a saját vagy közös tulajdonban lévő, de özvegyi vagy 

haszonélvezeti joggal terhelt ingatlan esetén a haszonélvezőnek, illetve az özvegyi joggal rendelkező személynek, valamint 

használatot biztosító jogviszony fennállása esetén a használatba adónak a kivágásra vonatkozó, teljes bizonyító erejű 

magánokiratban adott hozzájáruló nyilatkozatát eredeti példányban, és 

b) a kivágással érintett terület földterületen történő elhelyezkedéséről készített vázrajzot, amennyiben a kivágás nem a teljes 

földterületre terjed ki. 

(3) A hozzájáruló nyilatkozatnak tartalmaznia kell 

a) valamennyi tulajdonos, haszonélvező, özvegyi joggal rendelkező, és használatba adó 

aa) természetes személy nevét és születési nevét, születési helyét és idejét, anyja nevét, lakcímét, 

ab) jogi személy cégnevét, székhelyét, adószámát, 

b) a kérelmező nevét, címét és 

c) az érintett földterület fekvése szerinti település nevét és az ingatlan helyrajzi számát. 

5. Újratelepítési engedély 

7. § (1) Újratelepítési engedély iránti kérelmet az nyújthat be, aki borszőlőültetvényt vágott ki, és a kivágás megtörténtét a 

hegybíró igazolta. 

(2) Az újratelepítési engedélyt a kivágott ültetvénnyel legfeljebb megegyező nagyságú területre lehet igényelni. Az újratelepítési 

engedélyt ugyanabban a mezőgazdasági üzemben kell felhasználni, amelyben a borszőlőültetvényt kivágták. 

(3) Az újratelepítési engedély iránti kérelmet postai úton vagy személyesen a HNT által rendszeresített és honlapján közzétett 

nyomtatványon kell benyújtani a kérelemben megjelölt, kivágott terület fekvése szerinti hegybíró részére, a kivágás időpontja 

szerinti borpiaci évet követő második borpiaci év végéig. 

(4) Az újratelepítési engedély iránti kérelemnek tartalmazni kell 

a) a kérelmező gazdasági akta számát, 

b) a kérelmező nevét, lakcímét, 

c) a kérelmet megalapozó, kivágott ültetvény adatait (település neve, helyrajzi szám, parcellaazonosító, területnagyság). 

(5) A kivágás alapján kérelmezhető újratelepítési engedélyt a kivágás tényének bejelentését követően a jogosult gazdasági 

aktájának részeként kell nyilvántartani. 

(6) A mezőgazdasági igazgatási szervnél családi gazdaságként nyilvántartásba vett mezőgazdasági üzem esetén a gazdálkodó 

család tagjainak gazdasági aktáit ugyanazon mezőgazdasági üzemhez tartozónak kell tekinteni. 

(7) Ugyanazon földrészleten a meglévő borszőlő ültetvénnyel legalább azonos nagyságú borszőlő telepítés esetén az újratelepítési 

engedély kérelmezése esetén a kivágás tényének bejelentése nem szükséges. 

6. Átváltott telepítési engedély 

8. § (1) Az újratelepítési joggal rendelkező természetes személy, jogi személy az újratelepítési jog érvényességi idejének lejártáig, 

de legkésőbb 2020. december 31-ig kérelmezheti az újratelepítési jog telepítési engedélyre történő átváltását. Az újratelepítési 

jogtartalékból 2015. december 31-ig kiadott telepítési jog a vásárlás borpiaci évét követő második borpiaci év végéig érvényes. 

(2) Az átváltott telepítési engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell az átváltás alapját képező újratelepítési jogról szóló 

határozat számát. 

(3) A nem saját jogon keletkezett újratelepítési jognak – az örökölt újratelepítési jog kivételével – engedélyre történő átváltása 

esetén a hegybíró csak oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel vagy oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel rendelkező bor előállítására 

alkalmas szőlő telepítésére adhat engedélyt. 

7. Kísérleti borszőlőültetvény, törzsültetvény telepítése 



 

 

9. § A kísérleti borszőlőültetvény és törzsültetvény telepítésére e rendeletben a telepítésre vonatkozó engedély általános szabályai 

irányadóak. 

8. A telepítésre vonatkozó engedély általános szabályai 

10. § (1) Az 1. § b) pontjában meghatározott telepítésre vonatkozó engedélyt (a továbbiakban: telepítési engedély) az a 

természetes személy vagy jogi személy kaphat, aki 

a) rendelkezik gazdasági akta számmal, és 

b) a kérelemben feltüntetett ingatlan tulajdonosa vagy az ingatlant érvényes jogcím alapján használja. 

(2) A telepítési engedély iránti kérelmet postai úton vagy személyesen, a HNT által rendszeresített és honlapján közzétett 

nyomtatványon kell benyújtani a kérelemben megjelölt terület fekvése szerint illetékes hegybíró részére. A kérelemnek tartalmaznia 

kell 

a) kérelmező gazdasági akta számát, 

b) kérelmező nevét, lakcímét, 

c) az érintett ingatlanok adatait (település neve, helyrajzi szám, parcellaazonosító), 

d) a kérelemmel érintett földterület nagyságát, 

e) új telepítési engedély iránti kérelem esetén a telepítendő szőlőfajta megnevezését. 

11. § (1) A telepítési engedély iránti kérelemhez – kivéve az ugyanazon földrészleten a meglévő borszőlőültetvénnyel azonos 

nagyságú borszőlővel megvalósuló telepítést, valamint az ültetvény más fajtára történő cseréjét – mellékelni kell a talajvédelmi 

hatáskörben eljáró járási hivatalnak a talajvédelmi terv jóváhagyásáról szóló jogerős határozatának másolatát, amely – saját gyökerű 

szaporítóanyag felhasználása esetén – tartalmazza az érintett terület talaj immunitására vonatkozó rendelkezést is. 

(2) A telepítési engedély iránti kérelemhez mellékelni kell közös tulajdonban lévő ingatlan esetén valamennyi tulajdonostársnak, 

a saját vagy közös tulajdonban lévő, de özvegyi vagy haszonélvezeti joggal terhelt ingatlan esetén a haszonélvezőnek, illetve az 

özvegyi joggal rendelkező személynek, valamint használatot biztosító jogviszony fennállása esetén a használatba adónak a 

telepítésre vonatkozó, teljes bizonyító erejű magánokiratban adott hozzájáruló nyilatkozatát eredeti példányban. 

(3) A hozzájáruló nyilatkozatnak tartalmaznia kell 

a) valamennyi tulajdonos, haszonélvező, özvegyi joggal rendelkező, és használatba adó 

aa) természetes személy nevét és születési nevét, születési helyét és idejét, anyja nevét, lakcímét, 

ab) jogi személy cégnevét, székhelyét, adószámát, 

b) a kérelmező nevét, címét és 

c) az érintett földterület fekvése szerinti település nevét és az ingatlan helyrajzi számát. 

(4) Az új telepítési engedély iránti kérelemhez mellékelni kell a kérelmező használatában lévő összes földterületre vonatkozó  

földhasználati összesítőt. 

9. A telepítési engedély tartalma, módosítása és visszavonása 

12. § (1) A telepítési engedély az alábbi adatokat tartalmazza: 

a) a kérelmező neve, lakcíme; 

b) a kérelmező gazdasági akta száma; 

c) a művelettel érintett ingatlanok adatai (település neve, helyrajzi szám, parcellaazonosító, területnagyság, telepítés esetén a 

terület termőhelyi kataszteri osztálya, pontérték); 

d) telepítési jog átváltása esetén a telepítési engedélyre vonatkozóan a kérelmező birtokában lévő telepítési jog adatai; 

e) az engedély időbeli hatálya; 

f) a telepítéshez tartozó talajvédelmi tervet jóváhagyó határozat iktatószáma. 

(2) A telepítést a jóváhagyott talajvédelmi tervben foglaltak szerint kell végrehajtani. 

13. § (1) A hegybíró által kiadott telepítési engedély annak érvényességi ideje alatt módosítható. 

(2) A 2012. augusztus 1-jétől kiadott telepítési engedély esetében az engedélyben szereplő telepített fajták arányának, vagy a sor- 

és tőtávolságnak a 10%-ot meg nem haladó mértékű megváltoztatásához nem szükséges az engedély módosítása. 

(3) Kérelemre a hegybíró visszavonja a kiadott érvényes telepítési, pótlási, 2012. július 31-ig kiadott fajtaváltási engedély alapján 

megvalósuló fajtaváltási engedélyeket (a továbbiakban: fajtaváltás). 

14. § (1) A telepítés elvégzésének tényét az engedélyesnek a végrehajtást követő 15 napon belül írásban be kell jelentenie a 

hegybíró részére. A bejelentés adattartalmát és formátumát a HNT honlapján teszi közzé. A bejelentéshez mellékelni kell az 

ültetvényleltárt és a szőlő szaporítóanyag származási igazolvány másolati példányát. 

(2) A hegybíró az engedélyes által tett bejelentés kézhezvételét követően ellenőrzi a telepítés és a fajtaváltás végrehajtását, 

legkésőbb a bejelentést követő vegetációs időszak végéig. 

(3) Amennyiben a hegybíró az ellenőrzése során megállapítja, hogy a telepített szőlőültetvény mérete az engedélyben szereplő 

területnagyságot – a területmérésre alkalmazott eszköz és módszer tűréshatárát is figyelembe véve – meghaladja, a ténylegesen mért 

területnagyság és az engedélyben szereplő területnagyság különbsége eredményeként kapott területnagyságot engedély nélkül 

végzett telepítésnek minősíti. Az engedély nélkül végzett telepítés tényének megállapításáról a hegybíró – az ellenőrzési 

jegyzőkönyv másolatának megküldésével – értesíti a borászati hatóságként eljáró járási hivatalt (a továbbiakban: járási hivatal). 

(4) Amennyiben a Pest Megyei Kormányhivatal a szőlőültetvények szerkezetátalakítási és átállítási támogatás felhasználása 

keretében végzett telepítést ellenőrizte, a hegybíró a Pest Megyei Kormányhivatal ellenőrzési jegyzőkönyvének jogsegély keretében 

történő bekérésével is teljesítheti az ellenőrzést. 



 

 

10. Az új telepítési engedély vagy újratelepítési engedély fel nem használása esetén alkalmazandó szankció 

15. § Amennyiben az új telepítési engedéllyel vagy újratelepítési engedéllyel rendelkező engedélyes az engedély érvényességi 

idején belül nem végzi el a telepítést – az ültetvény más fajtára történő cseréje és a fajtaváltás kivételével –, az engedélyes új 

telepítési engedély iránti kérelmet a lejárt engedély lejárati napjától számított két naptári éven belül nem nyújthat be. 

16. § A hegybíró a tudomására jutott, engedély nélküli borszőlőültetvény telepítést 10 napon belül bejelenti a járási hivatal részére. 

A bejelentést a hegybíró megküldi a HNT részére. 

17. § (1) A járási hivatal a telepítési engedély nélküli telepítés esetén – az ültetvény más fajtára történő cseréje kivételével – 

határidő tűzésével felszólítja az ültetvény használóját a szőlőültetvény kivágására, és a Btv. 43/D. § (2) bekezdésében foglaltak 

alapján bírság megfizetésére kötelezi a használót. A járási hivatal az eljárásáról tájékoztatja a hegybírót. 

(2) Amennyiben az (1) bekezdés szerint telepített ültetvényen termés található, a termés megsemmisítéséről az ültetvény 

használójának saját költségén kell gondoskodnia. 

(3) Amennyiben az engedély nélkül telepített ültetvény terméséből borászati terméket készítettek, a használó a kivágás 

elrendeléséről szóló határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül köteles az ültetvényről származó termésből készített 

borászati termék lepárlásáról szerződést kötni olyan lepárlóüzemmel, amely 80 térfogatszázalékot meghaladó alkohol készítését 

végzi. A szerződésben legalább a járási hivatal által kiállított hatósági bizonyítványon szereplő mennyiségnek kell szerepelnie. Az 

eredeti szerződést a megkötésétől számított 15 napon belül a járási hivatal részére meg kell küldeni. 

18. § (1) A lepárlóüzem a 17. § (3) bekezdése szerinti szerződés alapján beszállított termés lepárlását követő második hónap 

végéig köteles a járási hivatal részére az alábbi dokumentumokat benyújtani: 

a) a szerződésbe foglalt termés átvételi bizonylatainak másolatát, 

b) a jövedéki adóról szóló törvény végrehajtási rendelete szerinti adóraktári nyilvántartás Általános adatainak és Termékkészlet 

elszámolás adatainak másolatát azokra a hónapokra vonatkozóan, amelyekben az adott termék lepárlásra került, 

c) az előállított alkoholra vonatkozó, a járási hivatal által kiállított minősítési bizonyítványt tételenként. 

(2) A lepárlással kapcsolatban felmerült összes költség az ültetvény használóját terheli. 

11. Záró rendelkezések 

19. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

(2) A 18. § 2017. április 1-jén lép hatályba. 

20. § A 4. § (3) bekezdésében meghatározott kötelezettségének a 2017. évben a HNT e rendelet hatálybalépését követő 15 napon 

belül tesz eleget. 

21. § E rendelet 

a) a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK, a 234/79/EGK, az 1037/2001/EK és az 

1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi 

rendelet I. cím III. fejezete, 

b) az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szőlőtelepítésekre vonatkozó engedélyezési rendszer tekintetében 

történő kiegészítéséről szóló, 2014. december 15-i 2015/560/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet, valamint 

c) az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szőlőtelepítésekre vonatkozó engedélyezési rendszer tekintetében 

történő alkalmazásával kapcsolatos szabályok megállapításáról szóló, 2015. április 7-i 2015/561/EU bizottsági végrehajtási rendelet 

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg. 

22–23. §1 

1. melléklet a 9/2017. (III. 6.) FM rendelethez 

A 2015/560/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet II. melléklet F. pontjában meghatározott feltételnek 

megfelelő, borvidéki és nem borvidéki területekre vonatkozó szőlőfajták 

  A B 

1. Borvidék neve Szőlőfajták neve 

2. Csongrádi   

3. Hajós-Bajai   

4. Kunsági   

5. Neszmélyi   

6. Badacsonyi   

7. Balatonfüred-Csopaki   

8. Balaton-felvidéki   

9. Etyek-Budai   

10. Móri   

11. Pannonhalmi   
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12. Nagy-Somlói   

13. Soproni   

14. Balatonboglári   

15. Pécsi   

16. Szekszárdi   

17. Villányi   

18. Bükki   

19. Egri   

20. Mátrai   

21. Tokaji   

22. Zalai   

23. Tolnai   

24. A nem borvidéki területek   

2. melléklet a 9/2017. (III. 6.) FM rendelethez 

Borvidékek és a nem borvidéki területek átlagos borszőlő termőhelyi kataszteri pontértéke 

  A B 

1. Borvidék neve Átlagos termőhelyi pontérték 

2. Csongrádi 233 

3. Hajós-Bajai 227 

4. Kunsági 219 

5. Neszmélyi 311 

6. Badacsonyi 300 

7. Balatonfüred-Csopaki 333 

8. Balaton-felvidéki 329 

9. Etyek-Budai 304 

10. Móri 320 

11. Pannonhalmi 312 

12. Nagy-Somlói 290 

13. Soproni 324 

14. Balatonboglári 306 

15. Pécsi 310 

16. Szekszárdi 296 

17. Villányi 293 

18. Bükki 332 

19. Egri 326 

20. Mátrai 311 

21. Tokaji 327 

22. Zalai 291 

23. Tolnai 296 

24. A nem borvidéki területekre érvényes pontérték 274 

 
1 A 22–23. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette. 
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