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    II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter, valamint a pénzügyminiszter

8/2006. (I. 27.) FVM–PM
együttes rendelete

a borászati termékek egységes bizonylatolási,
nyilvántartási és elszámolási rendjérõl  szóló

52/2001. (VIII. 2.) FVM–PM együttes rendelet
módosításáról

A szõ lõ ter mesz tés rõl és a bor gaz dál ko dás ról  szóló
2004. évi XVIII. tör vény 57.  §-ának (2) be kez dé sé ben
 kapott fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren del jük el:

1.  §

A bo rá sza ti ter mé kek egy sé ges bi zony la to lá si, nyil ván -
tar tá si és el szá mo lá si rend jé rõl  szóló 52/2001. (VIII. 2.)
FVM–PM együt tes ren de let (a továb biak ban: R.) 1.  §-ának 
b) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(E ren de let al kal ma zá sa szem pont já ból)
„b) egy sze rû sí tett adó rak tár en ge dé lyes: aki a Jöt.

82.  §-a (1) be kez dé sé nek ren del ke zé se alá esõ te vé keny sé -
get vé gez;”

2.  §

Az R. 3.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(1) A szõ lõ bort az egy sze rû sí tett adó rak tár en ge dé lye -
se – a 4.  §-ban fog lal tak ki vé te lé vel – bel föl dön bor kí sé rõ
ok mánnyal, az Euró pai Unió tag ál la ma i ban a Jöt. sze rin ti
ter mék kí sé rõ ok mánnyal, egy sze rû sí tett kí sé rõ ok -
mánnyal, illetve a Jöt. 20.  § (4) be kez dé se sze rin ti eset ben
az ott meg je lölt ok mánnyal (a továb biak ban együtt: szál lí -
tá si ok mány) szál lít hat ja.”

3.  §

Az R. 3.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(3) A pin cé bõl köz vet le nül vég sõ fo gyasz tók nak ter -
me lõi bor ki mé rés ke re té ben ér té ke sí tett szõ lõ bor ra az egy -
sze rû sí tett adó rak tár en ge dé lye sé nek bor kí sé rõ ok mányt

kell ki ál lí ta nia. Az ér té ke sí tés nap ján egy bor kí sé rõ ok -
mányt kell ki ál lí ta ni a pa lac kos, egyet a kan nás ki sze re lés -
ben, to váb bá egyet a kós to lás ra és el vi tel re ki mért össze -
sen ér té ke sí tett szõ lõ bor ra.”

4.  §

Az R. 10.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) Az egy sze rû sí tett adó rak tár en ge dé lyes, valamint a
must elõ ál lí tó a 4. szá mú mel lék let sze rin ti pin ce köny vet
(a továb biak ban: szõ lõ bor-pin ce könyv) kö te les a 13.  §-ban
le ír tak nak meg fele lõen ve zet ni.”

5.  §

Az R. 11.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) Az egy sze rû sí tett adó rak tár en ge dé lyes szõ lõ -
bor-pin ce köny vét a szék he lye (lak he lye) sze rint ille té kes
vám hiva tal hi te le sí ti, és a hi te le sí tett pin ce köny vek rõl
nyil ván tar tást ve zet.”

6.  §

(1) Az R. 13.  §-ának (10) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(10) A ter mé sze tes sze mély egy sze rû sí tett adó rak tár
en ge dé lyes nek az adó men tes szõ lõ bor fo gyasz tá sát a Ter -
mék elõ ál lí tás nyil ván tar tó lap ve ze té se sze rin ti rész le te -
zés ben, a ha von ta el fo gyasz tott mennyi sé get össze sít ve,
egy-egy té tel ben kell a szõ lõ bor-pin ce könyv adó men tes
fo gyasz tás nyil ván tar tás ré szé be, a tárgy hó utol só nap já val 
be ve zet ni.”
 (2) Az R. 13.  §-ának (12) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(12) Az egy sze rû sí tett adó rak tár en ge dé lyes nek a pin -
cé bõl köz vet le nül vég sõ fo gyasz tó ré szé re ér té ke sí tett szõ -
lõ bor mennyi sé gét a szõ lõ bor-pin ce könyv Ter mék ér té ke -
sí tés/Vevõ nyil ván tar tás nyil ván tar tó ré szé be a 3.  § (3) be -
kez dé se sze rint ki ál lí tott bor kí sé rõ ok mány alap ján kell
be ve zet ni.”

(3) Az R. 13.  §-a (15) be kez dé sé nek i) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(15) A szõ lõ bor-pin ce könyv ben]

„i) a bo rá sza ti mel lék ter mé kek kü lön jog sza bály sze -
rint meg ha tá ro zott ellen õr zés mel let ti ki vo ná sát bor kí sé rõ
ok mánnyal,”

(kell iga zol ni.)
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(4) Az R. 13.  §-a (16) be kez dé sé nek elsõ mon da ta he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(16) A szõ lõ bor-pin ce köny vet az egy sze rû sí tett adó -
rak tár en ge dé lyes az adó rak tá rá ban vagy a vám hi va tal hoz
tett be je len tés alap ján a la kó he lyén, szá mí tó gé pes nyil ván -
tar tás ese tén az adó rak tá rá ban vagy a szék he lyén (a köz -
pon ti ügy ve ze tés he lyén) kö te les tar ta ni.”

7.  §

(1) Az R. 14.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A szõ lõ fel dol go zá sá nál figye lembe ve he tõ must ki -
nye ré si arány szám 65–75%. Ha a szõ lõ fel dol go zá sa so rán
a tény le ges lé ki ho za tal meg ha lad ja a 75%-ot, vagy ke ve -
sebb mint 65%, az egy sze rû sí tett adó rak tár en ge dé lye sé -
nek, valamint a must elõ ál lí tó nak az el té rés okát a bor elsõ
szár ma zá si bi zo nyít vá nyát ki adó hegy köz ség hegy bí ró já -
val iga zol tat nia kell.”
 (2) Az R. 14.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(5) A vám hiva tal szak ér tõi vé le ménnyel alá tá masz tott
ké re lem re en ge dé lyez he ti az e ren de let ben meg ha tá ro zott
vesz te ség nor mák tól el té rõ mér té kek al kal ma zá sát.”

8.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha -
tály ba.
 (2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti az R. 1.  §-ának c) pont ja, 13.  §-a (13) be kez dé sé nek
b) pont ja, valamint 15.  §-ának (3) be kez dé se, to váb bá a
bo rá sza ti ter mé kek egy sé ges bi zony la to lá si, nyil ván tar tá si 
és el szá mo lá si rend jé rõl  szóló 52/2001. (VIII. 2.)
FVM–PM együt tes ren de let mó do sí tá sá ról  szóló

136/2004. (IX. 18.) FVM–PM együt tes ren de let 9.  §-ának
(1) és (2) be kez dé se.

Pász to hy András s. k., Dr. Ve res Já nos s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si pénz ügy mi nisz ter
mi nisz té ri u mi po li ti kai ál lam tit kár

 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

A Magyar Szabadalmi Hivatal elnökének
2/2006. (MK 8.) MSZH

k ö z l e m é n y e

az „IDEA 2006” (Ötlet – Újdonság – Találmány)
nemzetközi kiállításon és vásáron bemutatásra kerülõ 
találmányok, védjegyek, formatervezési és használati

minták kiállítási kedvezményérõl, illetve kiállítási
elsõbbségérõl

Az 1995. évi XXXIII. tör vény 3.  §-ának b) pont ja, az
1997. évi XI. tör vény 53.  §-a (1) be kez dé sé nek c) pont ja, a
2001. évi XLVIII. tör vény 40.  §-a (1) be kez dé sé nek
c) pont ja és az 1991. évi XXXVIII. tör vény 36.  §-ának
(1) be kez dé se alap ján köz zé te szem, hogy a 2006. szep tem -
ber hó 7. és 9. nap jai kö zött Hód me zõ vá sár he lyen meg ren -
de zen dõ „IDEA 2006” (Öt let – Új don ság – Ta lál mány)
nem zet kö zi ki ál lí tá son és vá sá ron be mu ta tás ra ke rü lõ ta -
lál má nyo kat, véd je gye ket, for ma ter ve zé si és hasz ná la ti
min tá kat az em lí tett jog sza bá lyok ban meghatá rozott ki ál -
lí tá si ked vez mény, illetve ki ál lí tá si el sõbb ség il le ti meg.

Dr. Ben dzsel Mik lós s. k.,
a Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal el nö ke
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MEGJELENT

a

MAGYAR KÖZLÖNY TÁRGYMUTATÓJA

a 2005. december hó nap ban ki hir de tett jog sza bá lyok ról, illetve közzétett ha tá ro za tok ról
és köz le mé nyek rõl.

A tárgy mu ta tót a Ma gyar Köz löny 8. szá ma tar tal maz za.

A tárgy mu ta tó árát az elõ fi ze té si díj ma gá ban fog lal ja.
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

Kor mány ren de let fel ha tal ma zá sa alap ján je len te ti meg a
Mi nisz ter el nö ki Hi va tal a Ma gyar Köz löny mel lék le te ként
a HIVATALOS ÉRTESÍTÕT. A lap he tente, szerdánként,
te ma ti kus fõ ré szek ben hi te le sen köz li a leg fõbb ál la mi,
 önkormányzati, tár sa dal mi, gaz da sá gi szer vek, il let ve
szer ve ze tek sze mé lyi, szer ve ze ti, igaz ga tá si és kép zé si,
va la mint a hír köz lé si te vé keny ség (frek ven cia gaz dál ko -
dás, táv köz lés, pos ta ügy, in for ma ti ka) köz le mé nye it, to-
váb bá az üz le ti élet hí re it. Té rí té si díj el le né ben köz zé-
tesszük a Kincs tá ri Va gyo ni Igaz ga tó ság vagyonértéke-
sítési pá lyá za ta it, az ál la mi, tár sa dal mi, gaz da sá gi szer-
vezetek, par la men ti pár tok, ka ma rák, he lyi ön kor mány za-
tok, egy há zak, kü lön bö zõ kép vi se le tek köz le mé nye it.
 Fizetett hir de tés ként – akár szí nes ol da la kon is – he lyet
kap hat nak az Ér te sí tõ ben a gaz dál ko dó szer ve ze tek,
egye te mek, ala pít vá nyok, de ma gán sze mé lyek közér-
deklõdésre szá mot tar tó köz lé sei is.
Õszin tén re mél jük, hogy a hí rek, in for má ci ók, köz le mé -
nyek egy lap ban tör té nõ pon tos és rend sze re zett for-
mában va ló köz re adá sá val si ke rül ha té ko nyab bá és
 eredményesebbé ten ni elõ fi ze tõ ink tá jé ko zó dá sát a hi-
vatali és üz le ti élet ben. Az ér dek lõ dõk szá má ra egyéb
hasz nos in for má ci ó kat is nyújt a lap.

Az Eu ró pai Unió Hi va ta los Lap ja 2004. má jus 1-jé tõl az
Eu ró pai Unió hi va ta los nyel ve ként ma gya rul is meg je le -
nik. A hi vatalos lap L és C so rozatból áll.
Az L (Le gis la ti on) so ro zat ban ke rül nek ki adás ra az Eu ró -
pai Unió ha tá lyos jog sza bá lyai, az ún. el sõd le ges jog for rá -
sok (ala pí tó szer zõ dé sek, csat la ko zá si szer zõ dé sek, tár-
su lá si szer zõ dé sek), to váb bá az aláb bi jog for rá sok: ren-

de le tek, irány el vek, ha tá ro za tok.

Az EU Hi va ta los Lap já ban tör té nõ köz zé té telt kö ve tõ en
az év fo lyam és a kö tet szá má ra, va la mint a meg je le nés
dá tu má ra hi vat ko zás sal, cím sze rint, 2004. má jus 1-jé tõl
fo lya ma to san tá jé koz ta tást adunk a  hivatalos lap L ki adá -
sa i ban meg je le nõ jo gi ak tu sok ról a Ma gyar Köz löny mel-
lék le te ként meg je le nõ Hi va ta los Értesí tõben.
A lap elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los
Köz löny ki adó 1085 Bu da pest, Somog yi Bé la u. 6.
címén, le vélcím: 1394 Bu dapest 62., Pf. 357; faxszám:
318-6668.
2006. évi éves elõfizetési díja: 13 356 Ft  áfával.
A HIVATALOS ÉRTESÍTÕ egyes számai megvásárol-
hatók a ki adó köz löny bolt já ban (1085 Bu da pest,  Somogyi 
Béla u. 6. te lefon/fax: 267-2780) vagy a Köz löny Cent rum-
ban (1072 Bu dapest, Rá kóczi út 30., bejárat a Do hány u.
és Nyár u. sarkán, telefon: 321-5971, fax: 321-5275).

M E G R E N D E L Õ L A P

Meg ren de lem a HIVATALOS ÉRTESÍTÕ cí mû la pot ......... pél dányban, és kérem a kö vetkezõ címre kézbe -
síteni:

Meg ren de lõ ne ve: .....................................................................................................................................

cí me (vá ros/köz ség, irá nyí tó szám): .......................................................................................

ut ca, ház szám: ......................................................................................................................

Ügy in té zõ (te le fon szám): ...........................................................................................................................

2006. évi elõ fi ze té si díj fél év re 6678 Ft áfá val

egy év re 13 356 Ft áfá val

Szám lát ké rek a be fi ze tés hez.

Kér jük, a négy zet be tör té nõ X be je lö lés sel je lez ze az elõ fi ze tés idõ tar ta mát.

Kelt.: ..............................................................

                      ............................................................................
                             cég szerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A jog al ko tás ról szó ló 1987. évi XI. tör vény ren del ke zik – töb bek kö zött – a Ma gyar Köz tár sa ság  Kormánya hi va ta los
lap já nak, a Ha tá ro za tok Tá rának meg je len te té sé rõl.
A Ha tá ro za tok Tá rát szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel, éven te mint egy
60 al ka lom mal je le nik meg.
A Ha tá ro za tok Tá ra a Kor mány nak azo kat a ha tá ro za ta it (két ez res) köz li, ame lyek nek köz zé té te lét a Kor mány el-
ren del te, to váb bá tar tal maz za a mi nisz ter el nök ha tá ro za ta it, a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt  vezetõ mi nisz ter ha tá ro za ta it,
va la mint a mi nisz té ri u mok, az or szá gos ha tás kö rû szer vek, az ön kor mány za tok köz le mé nye it, hir det mé nye it, kü-
lön fé le tá jé koz ta tó it, to váb bá azo kat a köz le mé nye ket stb., ame lye ket a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
en ge dé lyez.

A Ha tá ro za tok Tá ra meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó cí mén (Bu da pest VIII., So mogyi Béla u. 6.;
postacím: 1394 Bu dapest 62, Pf. 357) vagy a 318-6668 fax számán.
Éves elõ fizetési dí ja 2006. év re: 20 664 Ft áfá val.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó köz löny bolt já ban (1085 Bu da pest, Somogy i Bé la u. 6., te l./fax: 267-2780)
vagy a Közlöny Cent rumban (1072 Bu dapest, Rá kóczi út 30., bejárat a Do hány u. és Nyár u. sar kán, te l.: 321-5971,
fax: 321-5275).

MEGRENDELÕLAP
Meg ren de lem a

HATÁROZATOK TÁRA

címû lapot .................  példányban.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...............................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ............................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...............................................................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ..................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ........................................................................................................

2006. évi elõ fi ze té si díj egy év re: 20 664 Ft  áfá val.

fél év re: 10 332 Ft  áfá val.

Csek ket ké rek a be fi ze tés hez

Kér jük, a négy zet be tör té nõ X be je lö lés sel je lez ze az elõ fi ze tés idõ tar ta mát!

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele után,
8 napo n be lül a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra át utal juk.

Kel te zés: .......................................................

                         ......................................................................
                               cég szerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI  FELHÍVÁS

A Mi nisz ter el nö ki Hi va tal és a Bel ügy mi nisz té ri um kö zös szer kesz té sé ben ha von ta meg je le nõ

ÖNKORMÁNYZATOK KÖZLÖNYE

az ön kor mány za tok szá má ra mû kö dé sük so rán hasz nos és nél kü löz he tet len tá jé ko zó dá si for rás.
A ki ad vány el sõ há rom ré sze az ön kor mány za to kat érin tõ, új on nan ki hir de tett jog sza bá lyo kat (tör-
vények, ren de le tek – ide ért ve az ön kor mány za ti ren de le te ket is –, al kot mány bí ró sá gi és egyéb
 határozatok) köz li. Ne gye dik fõ ré sze köz le mé nye ket, pá lyá za ti fel hí vá so kat és tá jé koz ta tá so kat (szak-
tár cák köz le mé nyei, az Ál la mi Szám ve võ szék aján lá sai, az ön kor mány za tok ál tal el nyer he tõ támoga-
tások pá lyá za ti fel té te lei, az ön kor mány za tok éves pénz ügyi be szá mo lói, ala pí tó ok ira tok stb.) tar tal-
maz.

Az Ön kor mány za tok Köz lö nye elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó
(1085 Bu da pest, So mogyi Bé la u. 6.) cí mén (pos tacím: 1394 Bu dapest 62. Pf. 357) vagy a 318-6668 fax -
szá mán.
2006. évi éves elõfizetés dí ja: 5040 Ft áfával; fél éves elõ fizetés: 2520 Ft áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó köz löny bolt já ban (1085 Bu da pest, So mogyi Bé la u. 6.,
 tel./fax:  267-2780) vagy a Köz löny Cent rumban (1072 Bu dapest, Rá kóczi út 30., bejárat a Do hány u. és
Nyár u. sar kán, tel.: 321-5971, fax: 321-5275).

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük az Ön kor mány za tok Köz lö nye címû la pot .................  példányban.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...........................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ........................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...........................................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ...............................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: .....................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez-
vétele után, 8 na pon be lül a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi
jel zõ szá má ra át utal juk.

Kel te zés: ………………………………………

                         ……………………………………………
                               cég szerû aláírás
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Szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztõbizottság közremûködésével.
A Szerkesztõbizottság elnöke: dr. Pulay Gyula. A szerkesztésért felelõs: dr. Müller György. Budapest V., Kossuth tér 1–3.
Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó. Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. Telefon: 266-9290.

Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadónál
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 318-6668.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a FÁMA Rt. közremûködésével. Telefon/fax: 266-6567.
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