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II. rész JOGSZABÁLYOK
A Kormány tagjainak
rendeletei
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 szõlõtermesztésrõl és a borgazdálkodásról szóló
2004. évi XVIII. törvény 57. §-ának (2) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján a következõket rendeljük el:

1. §
A borászati termékek egységes bizonylatolási, nyilvántartási és elszámolási rendjérõl szóló 52/2001. (VIII. 2.)
FVM–PM együttes rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-ának
b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazása szempontjából)
„b) egyszerûsített adóraktár engedélyes: aki a Jöt.
82. §-a (1) bekezdésének rendelkezése alá esõ tevékenységet végez;”

2. §
Az R. 3. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A szõlõbort az egyszerûsített adóraktár engedélyese – a 4. §-ban foglaltak kivételével – belföldön borkísérõ
okmánnyal, az Európai Unió tagállamaiban a Jöt. szerinti
termékkísérõ okmánnyal, egyszerûsített kísérõ okmánnyal, illetve a Jöt. 20. § (4) bekezdése szerinti esetben
az ott megjelölt okmánnyal (a továbbiakban együtt: szállítási okmány) szállíthatja.”

3. §
Az R. 3. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A pincébõl közvetlenül végsõ fogyasztóknak termelõi borkimérés keretében értékesített szõlõborra az egyszerûsített adóraktár engedélyesének borkísérõ okmányt
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kell kiállítania. Az értékesítés napján egy borkísérõ okmányt kell kiállítani a palackos, egyet a kannás kiszerelésben, továbbá egyet a kóstolásra és elvitelre kimért összesen értékesített szõlõborra.”

4. §
Az R. 10. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) Az egyszerûsített adóraktár engedélyes, valamint a
mustelõállító a 4. számú melléklet szerinti pincekönyvet
(a továbbiakban: szõlõbor-pincekönyv) köteles a 13. §-ban
leírtaknak megfelelõen vezetni.”

5. §
Az R. 11. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) Az egyszerûsített adóraktár engedélyes szõlõbor-pincekönyvét a székhelye (lakhelye) szerint illetékes
vámhivatal hitelesíti, és a hitelesített pincekönyvekrõl
nyilvántartást vezet.”

6. §
(1) Az R. 13. §-ának (10) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(10) A természetes személy egyszerûsített adóraktár
engedélyesnek az adómentes szõlõbor fogyasztását a Termék elõállítás nyilvántartó lap vezetése szerinti részletezésben, a havonta elfogyasztott mennyiséget összesítve,
egy-egy tételben kell a szõlõbor-pincekönyv adómentes
fogyasztás nyilvántartás részébe, a tárgyhó utolsó napjával
bevezetni.”
(2) Az R. 13. §-ának (12) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(12) Az egyszerûsített adóraktár engedélyesnek a pincébõl közvetlenül végsõ fogyasztó részére értékesített szõlõbor mennyiségét a szõlõbor-pincekönyv Termék értékesítés/Vevõ nyilvántartás nyilvántartó részébe a 3. § (3) bekezdése szerint kiállított borkísérõ okmány alapján kell
bevezetni.”
(3) Az R. 13. §-a (15) bekezdésének i) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:
[(15) A szõlõbor-pincekönyvben]
„i) a borászati melléktermékek külön jogszabály szerint meghatározott ellenõrzés melletti kivonását borkísérõ
okmánnyal,”
(kell igazolni.)
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(4) Az R. 13. §-a (16) bekezdésének elsõ mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(16) A szõlõbor-pincekönyvet az egyszerûsített adóraktár engedélyes az adóraktárában vagy a vámhivatalhoz
tett bejelentés alapján a lakóhelyén, számítógépes nyilvántartás esetén az adóraktárában vagy a székhelyén (a központi ügyvezetés helyén) köteles tartani.”

7. §
(1) Az R. 14. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) A szõlõ feldolgozásánál figyelembe vehetõ mustkinyerési arányszám 65–75%. Ha a szõlõ feldolgozása során
a tényleges lékihozatal meghaladja a 75%-ot, vagy kevesebb mint 65%, az egyszerûsített adóraktár engedélyesének, valamint a mustelõállítónak az eltérés okát a bor elsõ
származási bizonyítványát kiadó hegyközség hegybírójával igazoltatnia kell.”
(2) Az R. 14. §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(5) A vámhivatal szakértõi véleménnyel alátámasztott
kérelemre engedélyezheti az e rendeletben meghatározott
veszteségnormáktól eltérõ mértékek alkalmazását.”

8. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti az R. 1. §-ának c) pontja, 13. §-a (13) bekezdésének
b) pontja, valamint 15. §-ának (3) bekezdése, továbbá a
borászati termékek egységes bizonylatolási, nyilvántartási
és elszámolási rendjérõl szóló 52/2001. (VIII. 2.)
FVM–PM együttes rendelet módosításáról szóló
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136/2004. (IX. 18.) FVM–PM együttes rendelet 9. §-ának
(1) és (2) bekezdése.
Pásztohy András s. k.,

Dr. Veres János s. k.,

földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
minisztériumi politikai államtitkár

pénzügyminiszter

VI. rész

KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

A Magyar Szabadalmi Hivatal elnökének
2/2006. (MK 8.) MSZH
közleménye
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. törvény 3. §-ának b) pontja, az
1997. évi XI. törvény 53. §-a (1) bekezdésének c) pontja, a
2001. évi XLVIII. törvény 40. §-a (1) bekezdésének
c) pontja és az 1991. évi XXXVIII. törvény 36. §-ának
(1) bekezdése alapján közzéteszem, hogy a 2006. szeptember hó 7. és 9. napjai között Hódmezõvásárhelyen megrendezendõ „IDEA 2006” (Ötlet – Újdonság – Találmány)
nemzetközi kiállításon és vásáron bemutatásra kerülõ találmányokat, védjegyeket, formatervezési és használati
mintákat az említett jogszabályokban meghatározott kiállítási kedvezmény, illetve kiállítási elsõbbség illeti meg.
Dr. Bendzsel Miklós s. k.,
a Magyar Szabadalmi Hivatal elnöke
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MEGJELENT
a

MAGYAR KÖZLÖNY TÁRGYMUTATÓJA
a 2005. december hónapban kihirdetett jogszabályokról, illetve közzétett határozatokról
és közleményekrõl.
A tárgymutatót a Magyar Közlöny 8. száma tartalmazza.
A tárgymutató árát az elõfizetési díj magában foglalja.
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS
Kormányrendelet felhatalmazása alapján jelenteti meg a
Miniszterelnöki Hivatal a Magyar Közlöny mellékleteként
a HIVATALOS ÉRTESÍTÕT. A lap hetente, szerdánként,
tematikus fõrészekben hitelesen közli a legfõbb állami,
önkormányzati, társadalmi, gazdasági szervek, illetve
szervezetek személyi, szervezeti, igazgatási és képzési,
valamint a hírközlési tevékenység (frekvenciagazdálkodás, távközlés, postaügy, informatika) közleményeit, továbbá az üzleti élet híreit. Térítési díj ellenében közzétesszük a Kincstári Vagyoni Igazgatóság vagyonértékesítési pályázatait, az állami, társadalmi, gazdasági szervezetek, parlamenti pártok, kamarák, helyi önkormányzatok, egyházak, különbözõ képviseletek közleményeit.
Fizetett hirdetésként – akár színes oldalakon is – helyet
kaphatnak az Értesítõben a gazdálkodó szervezetek,
egyetemek, alapítványok, de magánszemélyek közérdeklõdésre számot tartó közlései is.
Õszintén reméljük, hogy a hírek, információk, közlemények egy lapban történõ pontos és rendszerezett formában való közreadásával sikerül hatékonyabbá és
eredményesebbé tenni elõfizetõink tájékozódását a hivatali és üzleti életben. Az érdeklõdõk számára egyéb
hasznos információkat is nyújt a lap.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004. május 1-jétõl az
Európai Unió hivatalos nyelveként magyarul is megjelenik. A hivatalos lap L és C sorozatból áll.
Az L (Legislation) sorozatban kerülnek kiadásra az Európai Unió hatályos jogszabályai, az ún. elsõdleges jogforrások (alapító szerzõdések, csatlakozási szerzõdések, társulási szerzõdések), továbbá az alábbi jogforrások: rendeletek, irányelvek, határozatok.
Az EU Hivatalos Lapjában történõ közzétételt követõen
az évfolyam és a kötet számára, valamint a megjelenés
dátumára hivatkozással, cím szerint, 2004. május 1-jétõl
folyamatosan tájékoztatást adunk a hivatalos lap L kiadásaiban megjelenõ jogi aktusokról a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenõ Hivatalos Értesítõben.
A lap elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos
Közlönykiadó 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.
címén, levélcím: 1394 Budapest 62., Pf. 357; faxszám:
318-6668.
2006. évi éves elõfizetési díja: 13 356 Ft áfával.
A HIVATALOS ÉRTESÍTÕ egyes számai megvásárolhatók a kiadó közlönyboltjában (1085 Budapest, Somogyi
Béla u. 6. telefon/fax: 267-2780) vagy a Közlöny Centrumban (1072 Budapest, Rákóczi út 30., bejárat a Dohány u.
és Nyár u. sarkán, telefon: 321-5971, fax: 321-5275).

MEGRENDELÕLAP
Megrendelem a HIVATALOS ÉRTESÍTÕ címû lapot ......... példányban, és kérem a következõ címre kézbesíteni:
Megrendelõ neve: .....................................................................................................................................
címe (város/község, irányítószám): .......................................................................................
utca, házszám: ......................................................................................................................
Ügyintézõ (telefonszám): ...........................................................................................................................
2006. évi elõfizetési díj fél évre

6678 Ft áfával

egy évre 13 356 Ft áfával
Számlát kérek a befizetéshez.

Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát.
Kelt.: ..............................................................

............................................................................
cégszerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS
A jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény rendelkezik – többek között – a Magyar Köztársaság Kormánya hivatalos
lapjának, a Határozatok Tárának megjelentetésérõl.
A Határozatok Tárát szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal a Szerkesztõbizottság közremûködésével, évente mintegy
60 alkalommal jelenik meg.
A Határozatok Tára a Kormánynak azokat a határozatait (kétezres) közli, amelyeknek közzétételét a Kormány elrendelte, továbbá tartalmazza a miniszterelnök határozatait, a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter határozatait,
valamint a minisztériumok, az országos hatáskörû szervek, az önkormányzatok közleményeit, hirdetményeit, különféle tájékoztatóit, továbbá azokat a közleményeket stb., amelyeket a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
engedélyez.
A Határozatok Tára megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó címén (Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6.;
postacím: 1394 Budapest 62, Pf. 357) vagy a 318-6668 faxszámán.
Éves elõfizetési díja 2006. évre: 20 664 Ft áfával.
Példányonként megvásárolható a kiadó közlönyboltjában (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6., tel./fax: 267-2780)
vagy a Közlöny Centrumban (1072 Budapest, Rákóczi út 30., bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán, tel.: 321-5971,
fax: 321-5275).

MEGRENDELÕLAP
Megrendelem a

HATÁROZATOK TÁRA
címû lapot ................. példányban.
A megrendelõ (cég) neve: ...............................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): ............................................................................................................................
Utca, házszám: ...............................................................................................................................................
Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ..................................................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ........................................................................................................
2006. évi elõfizetési díj egy évre: 20 664 Ft áfával.
fél évre: 10 332 Ft áfával.
Csekket kérek a befizetéshez
Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát!
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után,
8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára átutaljuk.
Keltezés: .......................................................
......................................................................
cégszerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS
A Miniszterelnöki Hivatal és a Belügyminisztérium közös szerkesztésében havonta megjelenõ

ÖNKORMÁNYZATOK KÖZLÖNYE
az önkormányzatok számára mûködésük során hasznos és nélkülözhetetlen tájékozódási forrás.
A kiadvány elsõ három része az önkormányzatokat érintõ, újonnan kihirdetett jogszabályokat (törvények, rendeletek – ideértve az önkormányzati rendeleteket is –, alkotmánybírósági és egyéb
határozatok) közli. Negyedik fõrésze közleményeket, pályázati felhívásokat és tájékoztatásokat (szaktárcák közleményei, az Állami Számvevõszék ajánlásai, az önkormányzatok által elnyerhetõ támogatások pályázati feltételei, az önkormányzatok éves pénzügyi beszámolói, alapító okiratok stb.) tartalmaz.
Az Önkormányzatok Közlönye elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó
(1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.) címén (postacím: 1394 Budapest 62. Pf. 357) vagy a 318-6668 faxszámán.
2006. évi éves elõfizetés díja: 5040 Ft áfával; féléves elõfizetés: 2520 Ft áfával.
Példányonként megvásárolható a kiadó közlönyboltjában (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.,
tel./fax: 267-2780) vagy a Közlöny Centrumban (1072 Budapest, Rákóczi út 30., bejárat a Dohány u. és
Nyár u. sarkán, tel.: 321-5971, fax: 321-5275).

MEGRENDELÕLAP
Megrendeljük az Önkormányzatok Közlönye címû lapot ................. példányban.
A megrendelõ (cég) neve: ...........................................................................................................
Címe (város, irányítószám): ........................................................................................................
Utca, házszám: ...........................................................................................................................
Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ...............................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: .....................................................................................
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi
jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………
……………………………………………
cégszerû 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.
Információ: tel.: 317-9999, 266-9290/245, 357 mellék.
Példányonként megvásárolható a kiadó Budapest VIII., Somogyi B. u. 6. (tel./fax: 267-2780) szám alatti közlönyboltjában vagy a
Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275),
illetve megrendelhetõ a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
2006. évi éves elõfizetési díj: 90 216 Ft. Egy példány ára: 207 Ft 16 oldal terjedelemig, utána +8 oldalanként +184 Ft.
A kiadó az elõfizetési díj évközbeni emelésének jogát fenntartja.
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