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Kormányrendeletek

A Kormány 207/2009. (IX. 29.) Korm. rendelete
a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság
szervezetérõl és ille té kességérõl szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a hozzátartozók közötti erõszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló 2009. évi LXXII. törvény 18. § (1) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõ
rendeletet alkotja:
1. §

A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetérõl és
illetékességérõl szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a következõ új 1/A. §-sal egészül ki:
„1/A. § A Kormány a hozzátartozók közötti erõszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló törvény szerinti
családvédelmi koordinációért felelõs szervként a városi gyámhivatalt jelöli ki.”

2. §

Ez a rendelet 2009. október 1-jén lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.
Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 208/2009. (IX. 29.) Korm. rendelete
az igazságügyi szakértõi névjegyzékbe való felvételi eljárás során szükséges szakhatósági
állásfoglalás kiadásának eljárási szabályairól
A Kormány a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdése
a) pontjában és b) pontjának bb) alpontjában foglalt felhatalmazás alapján, valamint az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében
megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a következõket rendeli el:
1. §

A Kormány az igazságügyi szakértõi névjegyzékbe (a továbbiakban: névjegyzék) való felvételi eljárásban az
igazságügyi szakértõi tevékenység folytatásához szükséges szakmai gyakorlat szakirányú jellegének elbírálása
kérdésében e rendelet 1. mellékletében írt területeken bejegyezhetõ igazságügyi szakértõi szakterületekhez
kapcsolódóan az ott meghatározott hatóságot szakhatóságként jelöli ki.

2. §

A szakmai gyakorlat szakirányú jellegérõl szóló szakhatósági állásfoglalás (a továbbiakban: szakhatósági állásfoglalás)
iránti megkereséshez csatolni kell az alábbi iratokat:
a) az igazságügyi szakértõi személyi lap,
b) az elõírt képesítés meglétét tanúsító okirat másolata,
c) a szakmai mûködés részletes leírása,
d) a szakmai gyakorlati idõ meglétének vagy a tudományos tevékenység végzésének igazolására a munkáltató,
megbízó, gazdasági társaság, igazságügyi szakértõi intézmény vagy más foglalkoztató által kiállított, egyéni
vállalkozó esetén pedig a tevékenységi kör megkezdésének idõpontjára vonatkozó igazolás,
e) a kérelmezõ korábbi foglalkoztatójának jogutód nélküli megszûnése esetén a szakmai gyakorlat idõtartamát
alátámasztó szerzõdést vagy – amennyiben a szerzõdésbõl nem állapítható meg a jogviszony megszûnésének
idõpontja, vagy a szakmai gyakorlat idõtartama – a szerzõdést, illetve a munkaviszony vagy munkavégzésre
irányuló egyéb jogviszony megszüntetését vagy megszûnését igazoló okirat másolatát.
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3. §

(1) A szakhatósági állásfoglalás kialakítása során a kérelmezõ által megjelölt szakterületen az elõírt képesítés
megszerzésétõl a névjegyzékbe való felvételi kérelem benyújtásáig végzett tényleges gyakorlati vagy tudományos
tevékenységet kell figyelembe venni. A különbözõ idõpontokban szerzett gyakorlati idõket össze kell adni.
(2) A szakmai gyakorlati idõbe – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – nem számítható be a megszakítás nélkül hat
hónapot meghaladó fizetés nélküli és rendkívüli szabadság, a szülési szabadság, a gyermekgondozási díj
és – a gyermekgondozási segély folyósítása alatt végezhetõ keresõ tevékenység kivételével – a gyermekgondozási
segély folyósításának idõtartama.
(3) Környezetvédelem, természetvédelem és vízügy területein bejegyezhetõ szakterületek esetében a szakmai gyakorlat
megkezdése után a fizetés nélküli és a rendkívüli szabadság, a munkaviszony szünetelése, a katonai szolgálat, a szülési
szabadság, a gyermekgondozási díj, a gyermekgondozási segély és a táppénz, valamint az ösztöndíj folyósításának
idejét összesen legfeljebb három hónap, az egyetemi doktori (PhD) képzés idejét legfeljebb tizenkét hónap tartamáig
lehet a gyakorlat idejébe beszámítani.

4. §

A szakhatósági állásfoglalás tartalmazza
a) a kérelmezõ által megjelölt szakterület megnevezését,
b) azt, hogy a kérelmezõ a bejegyezni kért szakterületen szakirányú szakmai gyakorlati idõvel rendelkezik-e, és ha
igen, ez milyen mértékû,
c) a szakirányú szakmai gyakorlattal igazolt igazságügyi szakértõi szakterületen fennálló terület megnevezését, ha
van olyan terület, amelyen a kérelmezõ kiemelkedõ gyakorlattal rendelkezik.

5. §

E rendelet 2009. október 1-jén lép hatályba.

6. §

Az igazságügyi szakértõi tevékenység folytatásához szükséges szakmai gyakorlat szakirányúságáról e rendelet
hatálybalépéséig kérelmezett vagy kiadott hatósági bizonyítvány a névjegyzékbe való felvételi eljárásban 2010.
október 1-jéig felhasználható.

7. §

(1) A Kormány a névjegyzékbe vétel feltételei fennállásának az igazságügyi szakértõi tevékenységrõl szóló törvény
szerinti felülvizsgálata során az igazságügyi szakértõ által igazolt egyetemi vagy fõiskolai szintû alapképzésben
szerzett végzettség szakterületnek megfelelõ szakirányú jellege elbírálásnak kérdésében e rendelet 2. mellékletében
meghatározott hatóságot az ott írt feltételek fennállása esetén szakhatóságként jelöli ki.
(2) Az (1) bekezdés szerinti szakhatósági állásfoglalás (a továbbiakban: képesítés szakirányúságáról szóló szakhatósági
állásfoglalás) iránti megkereséshez csatolni kell az igazságügyi szakértõ által igazolt végzettségrõl szóló okirat
másolatát.
(3) A képesítés szakirányúságáról szóló szakhatósági állásfoglalás kiadására irányadó ügyintézési határidõ tizenöt
munkanap.

8. §

(1) E rendelet 6. §-a 2011. október 2. napján hatályát veszti.
(2) A 7. §, a 2. melléklet és e § 2011. december 31. napján hatályát veszti.

9. §

(1) Az állami vezetõk és az államigazgatási szervek köztisztviselõi számára biztosított juttatásokról és azok feltételeirõl
szóló 136/2006. (VI. 26.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdésében az „ , ellátmányként, költségtérítés” szövegrész helyébe a
„költségtérítés, valamint az ideiglenes külföldi kiküldetés napidíjának összegérõl és kifizetésérõl szóló
kormányrendelet szerinti napidíj” szöveg lép, valamint hatályát veszti a 7. § (2) bekezdés a) pontja.
(2) Hatályát veszti az állami vezetõk külföldi napidíjáról szóló 6/2009. (VI. 12.) KüM rendelet.
(3) A tartós külszolgálatot teljesítõ köztisztviselõk és munkavállalók alapellátmányának, illetve ideiglenes külföldi
kiküldetése napidíjának összegérõl és azok kifizetésérõl szóló 7/2009. (VI. 26.) KüM rendelet módosításáról szóló
8/2009. (IX. 18.) KüM rendelet rendelkezéseit – ha az az érintett személy számára kedvezõbb – 2009. július 1-jétõl
alkalmazni kell.
(4) Hatályát veszti a Szervezett Bûnözés Elleni Koordinációs Központról szóló 305/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. §-a és az
azt megelõzõ alcím.
Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet a 208/2009. (IX. 29.) Korm. rendelethez
Az igazságügyi szakértõi tevékenység folytatásához szükséges szakmai gyakorlat
szakirányú jellegének elbírálása kérdésében kijelölt szakhatóságok
A területek megjelölése, amelyeken az igazságügyi szakértõi
szakterületek bejegyezhetõk a névjegyzékben

1. tûzvédelmi vagy ipari baleset-megelõzési terület
2. egészségügyi terület
3. munkabiztonsági terület
4. mezõ- és erdõgazdálkodási, valamint élelmiszer-ipari
területek

5. közlekedési terület

6. közlekedéssel kapcsolatos sajátos építményfajtákra
vonatkozó terület
7. ipari terület

8. informatikai terület
9. hírközlési terület
10. környezetvédelem és természetvédelem területei
11. vízügyi terület
12. kulturális terület
13. gyógypedagógiai, munka- és
szervezetpszichológiai, valamint pedagógiai
pszichológiai területek
14. közgazdaság, vám- és egyes pénzügyi területek
15. idegenforgalmi terület
16. lakásügyi terület
17. építésügyi terület

Szakhatóság

Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság
Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Fõfelügyelõség
agrárpolitikáért, élelmiszerlánc-felügyeletért,
élelmiszeriparért, erdõgazdálkodásért, térképészetért,
földügyért, vadgazdálkodásért és halgazdálkodásért
felelõs miniszter
a) a b) pontban foglalt kivétellel a Nemzeti Közlekedési
Hatóság Kiemelt Ügyek Igazgatósága
b) az ejtõernyõ, függõvitorlázó, helikopter, repülõgép,
siklóernyõ és vitorlázógép légi üzemeltetése; az
ejtõernyõ, függõvitorlázó, siklóernyõ és vitorlázógép
tervezése, gyártása, javítása, karbantartása;
a helikopter és repülõgép mûszaki üzemben tartása,
karbantartása; a légiforgalmi szolgálatok
szakterületeken a Nemzeti Közlekedési Hatóság
Légiközlekedési Igazgatósága
az a területi mérnöki kamara, melynek a kérelmezõ
a tagja
a) a b) és c) pontban foglalt kivétellel a Magyar
Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal területileg
illetékes mérésügyi és mûszaki biztonsági hatósága
b) a bányászat és a szénhidrogén termelés, -kutatás,
-szállítás szakterületeken a Magyar Bányászati és
Földtani Hivatal területileg illetékes
bányakapitánysága
c) a vendéglátóipar szakterületen a Magyar
Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
informatikáért felelõs miniszter
elektronikus hírközlésért felelõs miniszter
Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Fõfelügyelõség
Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Fõfelügyelõség
kultúráért felelõs miniszter
oktatásért felelõs miniszter

adópolitikáért, pénz-, tõke- és biztosítási piac
szabályozásáért felelõs miniszter
turizmusért felelõs miniszter
lakásgazdálkodásért és lakáspolitikáért felelõs miniszter
a) a b) és c) pontban foglalt kivétellel az a területi
mérnöki kamara, melynek a kérelmezõ a tagja
b) az építészet; a táj- és kertépítészet;
a településrendezés és a területrendezés
szakterületeken az a területi építész kamara, melynek
a kérelmezõ a tagja
c) a beruházás, beruházás lebonyolítás, építésgazdaság,
építésszervezés; az építéstechnológia; az épületfizika;
az épületszerkezet és az épületenergetika
szakterületeken az a területi építész vagy mérnöki
kamara, melynek a kérelmezõ a tagja
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személy- és vagyonvédelemi területek
kriminalisztikai terület
audiovizuális média területe
titokvédelmi terület

Szakhatóság

rendészetért felelõs miniszter
rendészetért felelõs miniszter
audiovizuális politikáért felelõs miniszter
minõsített adatok védelmének szakmai felügyeletéért
felelõs miniszter

2. melléklet a 208/2009. (IX. 29.) Korm. rendelethez
A névjegyzékbe vétel feltételei fennállásának felülvizsgálata során a képesítés szakirányúságának
elbírálása kérdésében kijelölt szakhatóság
A szakhatósági közremûködés feltétele

Ha az igazságügyi szakértõ gépjármûvekkel kapcsolatos
közlekedési szakterülete a gépjármû-közlekedési
mûszaki (javítás, karbantartás, jármûértékelés); a közúti
szállítás, fuvarozás; a közúti jármû vizsgálat; a közúti
jármûtervezés mûszaki; a közúti közlekedési forgalmi,
tároló és fenntartó létesítmények technológiai
tervezése, fenntartása; a mobil rakodógép,
rakodásgépesítés szakterületek valamelyikének
megfelel.
Ha az igazságügyi szakértõ környezetvédelmi vagy
természetvédelmi szakterülete a környezetvédelem
vagy természetvédelem területein bejegyezhetõ
szakterületek valamelyikének megfelel.
Ha az igazságügyi szakértõ vízügyi szakterülete a vízügyi
területen bejegyezhetõ szakterületek valamelyikének
megfelel.
Ha az igazságügyi szakértõ informatikai szakterülete az
informatikai területen bejegyezhetõ szakterületek
valamelyikének megfelel.
Ha az igazságügyi szakértõ hírközlési szakterülete
a hírközlési területen bejegyezhetõ szakterületek
valamelyikének megfelel.

Szakhatóság

közlekedésért felelõs miniszter

környezetvédelemért és természetvédelemért felelõs
miniszter

vízügyért felelõs miniszter

informatikáért felelõs miniszter

elektronikus hírközlésért felelõs miniszter

A Kormány 209/2009. (IX. 29.) Korm. rendelete
a zálogtárgyak bírósági végrehajtáson kívüli értékesítésének szabályairól szóló
12/2003. (I. 30.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény 258. §-ának (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az
Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli:
1. §

A zálogtárgyak bírósági végrehajtáson kívüli értékesítésének szabályairól szóló 12/2003. (I. 30.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„2. § (1) A zálogjogosult köteles a zálogkötelezettet írásban értesíteni arról, hogy a megállapodásban foglaltaknak
megfelelõen kielégítési jogát gyakorolni, a zálogtárgyat értékesíteni kívánja (elõzetes értesítés). Az elõzetes értesítés
megtörténte és az értékesítés között legalább 30 napnak kell eltelnie.
(2) Az elõzetes értesítésnek tartalmaznia kell:
a) a zálogszerzõdés és – ha nem ebben történt – az értékesítésre vonatkozó megállapodás,
b) az értékesíteni kívánt zálogtárgy, ingatlan esetében annak közigazgatási címe és helyrajzi száma szerinti,
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c) a kielégítési jog gyakorlásával érvényesíteni kívánt összeg és annak járulékai,
d) a kielégítési jog megnyíltának oka és idõpontja
megjelölését.
(3) Ha a zálogtárgy a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 147. §-ának (4) bekezdése szerinti lakóingatlan
(a továbbiakban: lakóingatlan) az elõzetes értesítésnek utalnia kell arra is, hogy az ingatlan fekvése szerinti települési
önkormányzatot az értékesítés során a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes
szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Lt.) 85/F. § (2) bekezdése alapján és az abban
meghatározott feltételek szerint elõvásárlási jog (a továbbiakban: elõvásárlási jog) illeti meg.
(4) A zálogkötelezett az elõzetes értesítés kézhezvételétõl számított 8 napon belül köteles a jogosultnak megnevezni
mindazon személyt, akinek – az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogokon és tényeken kívül – a zálogtárgyon
további zálogjoga vagy más olyan joga áll fenn, amely a vevõ tulajdonszerzését akadályozza vagy tulajdonjogát
korlátozza.
(5) A jogosult az értékesítést megelõzõ legalább 15 nappal, a (3) bekezdésben foglalt esetben (a továbbiakban:
lakóingatlan értékesítése) pedig legalább 30 nappal, írásban értesíti a zálogkötelezettet az értékesítés választott
módjáról, helyérõl és idõpontjáról. A Ptk. 257. §-ának (3) bekezdése szerinti megállapodás esetén az értesítésben az
értékesítéssel megbízott személyt is meg kell jelölni, illetve – ha az értesítés a megbízottól származik – csatolni kell
a zálogjogosult ilyen tartalmú nyilatkozatát.
(6) Az elõzetes és az (5) bekezdésben foglalt értesítés – lakóingatlan értékesítése kivételével – egyidejûleg (egy iratban)
is teljesíthetõ, ebben az esetben az (1)–(2), valamint a (4)–(5) bekezdésben foglalt szabályokat értelemszerûen erre az
értesítésre vonatkozóan kell alkalmazni. Gyorsan romló dolog esetén az értékesítés idõpontját a jogosult az (1) és az
(5) bekezdésben elõírt idõtartamra tekintet nélkül is meghatározhatja.
(7) Lakóingatlan értékesítését megelõzõen legalább 30 nappal a jogosult az ingatlan azonosításra alkalmas adatai
(közigazgatási címe és helyrajzi száma) feltüntetésével az (5) bekezdésben foglaltaknak megfelelõen az ingatlan
fekvése szerinti települési önkormányzatot is értesíteni köteles. Az értesítésben – az alkalmazandó értékesítési módra
tekintettel – tájékoztatni kell az önkormányzatot arról is, hogy elõvásárlási jogát milyen eljárás keretében és hogyan
gyakorolhatja.
(8) Több jogosult által történõ elõzetes vagy (6) bekezdés szerinti értesítés esetén a zálogkötelezett a vele kötött
megállapodásban foglalt, illetve az e rendelet szerinti kötelezettségeit – a zálogjogosultak ettõl eltérõ együttes
rendelkezéséig vagy ennek hiányában – annak a jogosultnak az irányában köteles teljesíteni, akinek értesítése
a zálogkötelezetthez elsõként érkezett. Egyidejûleg (azonos napon) érkezett értesítések esetén az értesítést küldõ
jogosultak közül az követelheti a teljesítést, akinek kielégítési joga elõbb nyílt meg.
(9) Közös értékesítés esetén a zálogkötelezett a sikeres értékesítés elõmozdítása érdekében a zálogjogosulttal
együttmûködni köteles.”
2. §

Az R. 3. §-a a következõ új (4) bekezdéssel egészül ki, a jelenlegi (4)–(5) bekezdés számozása pedig (5)–(6) bekezdésre
változik:
„(4) A (3) bekezdés szerinti esetben a zálogkötelezettet a birtokba bocsátásra azzal a tájékoztatással kell felhívni, hogy
ha bemutatja a települési önkormányzat Lt. 85/F. § (3) bekezdése szerinti írásbeli kötelezettségvállalását
(a továbbiakban: önkormányzati kötelezettségvállalás), úgy a lakóingatlan kiürítésére a felhívásban megjelölt, de attól
a naptól számított legalább 30 nappal válik kötelezetté, hogy a jogosulttól olyan írásbeli értesítést kapott, amely
szerint az értékesítés során az ingatlan tulajdonjogát nem az önkormányzat szerezte meg. Önkormányzati
kötelezettségvállalás esetén a jogosult a lakóingatlant a zálogkötelezett által elõbbiek szerint vállalt kiürítési
kötelezettség terhével bocsátja értékesítésre.”

3. §

(1) Az R. 8. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Ha az értékesítés nem üzletszerû kereskedelmi forgalomban az erre irányadó szabályok szerint történik,
a jogosultnak az értékesítés olyan módját kell választania, amely lehetõvé teszi, hogy az érintett zálogtárgy
tekintetében az adott körülmények között vevõként ésszerûen számításba vehetõ személyek az értékesítésrõl
tudomást szerezhessenek és egymással versengõ ajánlatot tehessenek. Lakóingatlan értékesítése csak a nyilvánosság
által megismerhetõ módon és olyan formában történhet, amelynek során az ingatlanra azonos feltételek mellett bárki
ajánlatot tehet (nyilvános pályázat, árverés, versenytárgyalás meghirdetése stb.).”
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(2) Az R. 8. §-a a következõ (5)–(7) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Lakóingatlan értékesítése esetén a (2) bekezdés szerint választott nyilvános formának megfelelõen biztosítani kell,
hogy a lakóingatlan fekvése szerinti, önkormányzati kötelezettségvállalással érintett települési önkormányzat
a) a kapott legkedvezõbb ajánlatot megismerhesse, és legalább 30 napon belül nyilatkozhasson arra vonatkozóan,
hogy annak alapján élni kíván-e elõvásárlási jogával, vagy
b) az értékesítés folyamatában maga is részt vehessen, és a más által tett ajánlatot – elõvásárlási jogát
gyakorolva – a maga ajánlataként is fenntarthassa.
(6) A (4) bekezdésben foglaltak lakóingatlan esetén csak abban az esetben alkalmazhatók, ha a zálogkötelezett az
elõzetes értesítést követõen legkésõbb az értékesítés meghirdetéséig, illetve az (5) bekezdés szerint megkísérelt
értékesítés sikertelensége esetén az ettõl számított 15 napon belül megjelöli az ingatlan vevõjét és egyben kéri, hogy
az ingatlant a bírósági végrehajtás mellõzésével való értékesítésre irányuló megállapodásban meghatározott
legalacsonyabb eladási áron, illetve az annak számítási módja szerint megállapított vételáron vagy reá nézve ennél
kedvezõbb feltételek mellett az általa megjelölt és az ingatlant megvásárolni szándékozó személynek értékesítsék.
(7) Az értékesítést végzõ jogosult köteles nyilvános hirdetmény formájában közzétenni a lakóingatlan értékesítésére
vonatkozó eljárási rendjét, és errõl vagy ennek elérhetõségérõl, valamely feltételtõl függõen választható eljárási rend
esetén pedig az adott ingatlan tekintetében alkalmazni kívánt eljárási rendrõl is, a zálogkötelezettet, illetve az
elõvásárlásra jogosult települési önkormányzatot tájékoztatni [2. § (5) és (7) bekezdés]. Ezt a rendelkezést az
értékesítésbe bekapcsolódott zálogjogosultak tekintetében is alkalmazni kell.”
4. §

Az R. 9. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezõ lép:
„(1) Az értékesítés sikertelen, ha a zálogkötelezettel kötött megállapodás szerinti határidõben és feltételek mellett
a zálogtárgy értékesítése nem vezet eredményre. A kiürített állapotban értékesítésre kerülõ [Ptké. 48. § (3) bekezdés],
illetve kiürítési kötelezettség terhével értékesítésre bocsátott lakóingatlan értékesítése ezen felül akkor is
sikertelennek tekintendõ, ha a lakóingatlan vételára az értékesítésre meghirdetést megelõzõ hat hónapnál nem
régebbi szakértõ-becsüs által megállapított beköltözhetõ forgalmi érték 70%-ának megfelelõ összeget nem éri el,
feltéve, hogy a zálogkötelezett az elõzetes értesítését [2. § (1) bek.] megelõzõ legalább hat hónap óta folyamatosan
ebben az ingatlanban lakik, és más lakóingatlannal nem rendelkezik.”

5. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 3. napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit nem kell alkalmazni, ha az
értékesítést végzõ zálogjogosult a zálogkötelezettet a zálogtárgy értékesítésének idejérõl, helyérõl és módjáról
e rendelet hatálybalépése elõtt már értesítette, feltéve, hogy az értékesítést az értesítésben foglalt feltételeknek
megfelelõen folytatja le.
(2) Az R. 7. §-ának (4) bekezdésében a ,,(4) bekezdésében” szövegrész helyébe az „(5) bekezdésében” szövegrész lép.
(3) Az 1–4. § és a (2) bekezdés e rendelet hatálybalépését követõ napon hatályát veszti. Ez a bekezdés e rendelet
hatálybalépését követõ második napon hatályát veszti.

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány tagjainak rendeletei

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 125/2009. (IX. 29.) FVM rendelete
az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezõgazdasági utak fejlesztéséhez
nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl
A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes
kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a földmûvelésügyi és
vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

A támogatás célja
1. §

A támogatás célja mezõgazdasági utak építése, felújítása, bõvítése, szélesítése a borvidékek megközelítése és a tanyák
elérhetõségének biztosítása érdekében.

Értelmezõ rendelkezések
2. §

(1) E rendelet alkalmazásában
a) szilárd burkolatú út: az aszfalt, az aszfaltmakadám, az itatott makadám, a beton és a kockakõ burkolattal ellátott út,
b) felújítás: a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény 3. § (4) bekezdés 8. pontjában ekként meghatározott fogalom,
c) tanya: az ingatlan-nyilvántartásban tanyaként bejegyzett terület,
d) borvidék: a szõlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának rendjérõl,
továbbá a borászati termékek elõállításáról, forgalomba hozataláról és jelölésérõl szóló FVM rendelet 1. számú
melléklete szerinti területek,
e) mezõgazdasági út: szám nélküli, csak helyrajzi számmal ellátott, szilárd burkolatú külterületi út,
f) bõvítés: további forgalmi sáv létrehozása,
g) zöldség-gyümölcs termelõi csoport: a zöldség-gyümölcs termelõi csoportok és termelõi szervezetek nemzeti
szabályozásáról szóló 67/2009. (VI. 9.) FVM rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott csoport,
h) logisztikailag fontos út: az az út, melyet az Országos Kutatási és Szaktanácsadó Intézet Non-profit Zrt.
agrárlogisztikai szempontok alapján annak minõsít,
i) szélesítés: az út szélességének növelése további forgalmi sáv létrehozása nélkül.
(2) Az (1) bekezdésben nem szereplõ, az e rendeletben használt fogalmakat az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési
Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.)
FVM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) szerint kell értelmezni. Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a
Vhr.-ben foglaltak az irányadók.

A támogatás jellege
3. §

(1) E rendelet alapján vissza nem térítendõ támogatás vehetõ igénybe
a) borvidékeken belüli utak eléréséhez (1. célterület), ennek keretében
aa) mezõgazdasági út építéséhez, bõvítéséhez, felújításához, szélesítéséhez,
ab) az aa) alpontban meghatározott beruházással érintett mezõgazdasági úthoz közvetlenül kapcsolódó árkok,
padkák, rézsûk, hidak, átereszek, a csapadékvíz elvezetését biztosító egyéb létesítmények építéséhez,
felújításához;
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b)

tanyák eléréséhez (2. célterület), ennek keretében
ba) mezõgazdasági út építéséhez, bõvítéséhez, felújításához, szélesítéséhez,
bb) a ba) alpontban meghatározott beruházással érintett mezõgazdasági úthoz közvetlenül kapcsolódó árkok,
padkák, rézsûk, hidak, átereszek, a csapadékvíz elvezetését biztosító egyéb létesítmények építéséhez,
felújításához.
(2) Az (1) bekezdés a) pont ab) alpontjában meghatározott beavatkozások önállóan nem, csak az (1) bekezdés a) pont
aa) alpontjában meghatározott beruházással együtt támogathatóak.
(3) Az (1) bekezdés b) pont bb) alpontjában meghatározott beavatkozások önálóan nem, csak az (1) bekezedés b) pont
ba) alpontjában meghatározott beruházással együtt támogathatóak.

A támogatás igénybevételének feltételei
4. §

(1) Támogatás igénybevételére jogosult
a) a mezõgazdasági termelõ, ha a mezõgazdasági üzemének mérete meghaladja a 4 európai méretegységet
(EUME),
b) a zöldség-gyümölcs termelõi csoport,
c) a termelõi csoport,
d) a helyi önkormányzat,
e) a helyi önkormányzatok társulásairól és együttmûködésérõl szóló 1997. évi CXXXV. törvény 16. §-ában
meghatározott, önálló jogi személyiséggel rendelkezõ önkormányzati társulás, valamint a települési
önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló törvény alapján létrehozott többcélú kistérségi társulás,
f) a hegyközségekrõl szóló törvény értelmében létrehozott hegyközségek és hegyközségi tanácsok
(a továbbiakban a)–f) pontok együtt: ügyfél).
(2) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott üzemméretre vonatkozó feltétel nem vonatkozik az induló vállalkozás
ügyfélre. Ha az ügyfél induló vállalkozás, a támogatás igénybevételére csak akkor jogosult, ha a támogatási kérelem
benyújtásával egyidejûleg nyilatkozatban vállalja, hogy legkésõbb a beruházás befejezését követõ elsõ naptári évben
megfelel az (1) bekezdés a) pontjában foglalt feltételnek.
(3) A támogatással érintett (számozatlan) mezõgazdasági utaknak közvetlenül vagy közvetetten (egy szilárd burkolatú
úton keresztül) legalább egyik végpontján kapcsolódniuk kell számozott közúthoz.
(4) A 3. §-ban meghatározott célterületekre irányuló tevékenységek esetén az üzemeltetési kötelezettség az utolsó
kifizetési határozat jogerõre emelkedésétõl számított öt év.
(5) A Vhr. 10. §-ában meghatározott kötelezettségátvállalás a támogatási jogcím tekintetében csak a teljes
mezõgazdasági útra vonatkozóan lehetséges.

A támogatás mértéke, elszámolható kiadások
5. §

(1) Nem támogatható az a támogatási kérelem, amelyben a jóváhagyható támogatás összege nem éri el a 4000 eurónak
megfelelõ forintösszeget.
(2) E rendelet alapján jóváhagyható támogatás összege támogatási kérelmenként legfeljebb 735 000 eurónak megfelelõ
forintösszeg.
(3) E rendelet alapján a támogatás mértéke az elszámolható kiadások 75%-a.
(4) E rendelet alapján elszámolható kiadások a következõk:
a) az építési normagyûjteményben (a továbbiakban: ÉNGY) beazonosítható építés, bõvítés, felújítás, szélesítés,
b) a Vhr. 31. §-ában meghatározottak szerinti egyéb elszámolható kiadások.
(5) E rendelet alapján saját munkavégzés nem számolható el.
(6) A jóváhagyott elszámolható kiadások mértéke nem haladhatja meg
a) az ÉNGY-ben szereplõ tételekre vonatkozóan az ÉNGY szerinti referenciaárat,
b) a (4) bekezdés b) pontjában meghatározott kiadások vonatkozásában összesen a Vhr. 31. §-ában meghatározott
mértéket.
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A támogatási kérelem benyújtása
6. §

(1) A támogatási kérelmet évente október 1. és 31. között postai úton lehet benyújtani a Mezõgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatalhoz (a továbbiakban: MVH) az MVH honlapján közzétett formanyomtatványon.
(2) A támogatási kérelem tartalmi elemei legalább az alábbiak:
a) az ügyfél azonosító adatai,
b) a beruházás megnevezése,
c) a beruházás helye helyrajzi számmal megadva,
d) a beruházás mûszaki tartalma munkanemenként és tételenként,
e) az elszámolni kívánt kiadások részletes bontásban,
f) az ügyfél aláírása.
(3) A támogatási kérelemhez mellékelni kell
a) a pénzügyi tervet,
b) a számozott közút fenntartójának igazolását arra vonatkozóan, hogy a támogatással megvalósítani tervezett
mezõgazdasági út teljesíti a 4. § (3) bekezdésében foglaltakat,
c) ha a támogatás a 2. célterületre irányul, a támogatással megvalósítani tervezett mezõgazdasági út által elért tanya
30 napnál nem régebbi hiteles tulajdoni lap másolatát,
d) az 1. mellékletben meghatározott értékelési szempontokhoz szükséges dokumentumokat, igazolásokat,
e) a mûszaki tervdokumentáció hiteles másolatát, amely tartalmazza a felmért és tervezett forgalmi adatokat,
a helyszínrajzot és egyéb mûszaki rajzokat,
f) 4. § (1) bekezdés d) és e) pontjában meghatározott ügyfelek esetén az érintett önkormányzat
képviselõ-testületének vagy az érintett társulási tanácsnak a beruházás megvalósításáról szóló határozatának
a kivonatát,
g) 4. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott ügyfél esetén a bírósági nyilvántartásba vételt igazoló okirat hiteles
másolatát.
(4) E rendelet alapján egy ügyfél egy támogatási kérelem benyújtási idõszakban egy támogatási kérelmet nyújthat be.
(5) A Vhr. 25. § (1) bekezdésétõl eltérõen a támogatási kérelemben szereplõ mûveletek a támogatási kérelem befogadását
megelõzõen nem kezdhetõk meg.
(6) Ha az ügyfél a benyújtott támogatási kérelemben nem határozza meg
a) a beruházás megvalósítási helyét (település névvel, helyrajzi számmal),
b) a beruházás mûszaki tartalmát az ÉNGY alapján, munkanemenkénti bontásban, valamint
c) az elszámolható kiadásokat,
akkor hiánypótlásnak helye nincs.
(7) A Vhr. 27. § (3) bekezdésében foglaltaktól eltérõen a ,,Kommunikációs terv” és „A vállalkozás társadalmi
felelõsségvállalása” dokumentumok benyújtása esetén többletpont nem adható.

A támogatási kérelem elbírálása
7. §

A támogatási kérelmeket az MVH az e rendeletben meghatározott feltételek szerint bírálja el, valamint az
1. mellékletben meghatározott pontozási rendszer alapján végzett értékeléssel, és a mezõgazdasági,
agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes
kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény 32. § (1) bekezdés c) pontja szerinti rangsor állításával döntést hoz.

Kifizetési kérelem
8. §

(1) A kifizetési kérelmet a 2010. évtõl kezdõdõen évente
a) május 1–31.,
b) november 1–30.
között lehet benyújtani az MVH-hoz.
(2) Ha a beruházás építésiengedély-köteles, akkor
a) az elsõ kifizetési kérelemhez mellékelni kell a jogerõs építési engedély hiteles másolatát, valamint vízi
létesítményhez történõ csatlakozás esetén a létesítési vízjogi engedély hiteles másolatát,
b) az utolsó kifizetési kérelemhez mellékelni kell a forgalomba helyezési engedély hiteles másolatát.
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Jogkövetkezmények
9. §

Ha az induló vállalkozás ügyfél a 4. § (2) bekezdésében foglalt nyilatkozata ellenére a beruházás befejezését követõ
elsõ naptári évben nem felel meg a 4. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt feltételnek, akkor köteles a már felvett
támogatási összeget a jogosulatlanul igénybe vett támogatásra vonatkozó szabályok szerint visszafizetni, és a
támogatáshoz való joga megszûnik.

Záró rendelkezés
10. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

11. §

A Vhr. 1. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

12. §

Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott
alapszolgáltatások körében az integrált közösségi és szolgáltató tér kialakítására és mûködtetésére igénybe vehetõ
támogatások részletes feltételeirõl szóló 112/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) A támogatási kérelmet 2009. szeptember 1. és 2009. október 15. között lehet benyújtani a Mezõgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) megvalósítás helye szerint illetékes kirendeltségéhez az MVH
honlapján közzétett formanyomtatványon.”

13. §

A 11. §, a 12. §, a 2. melléklet az e rendelet hatálybalépését követõ napon hatályát veszti. Ez a § az e rendelet
hatálybalépését követõ második napon hatályát veszti.

Az Európai Unió jogának való megfelelés
14. §

Ez a rendelet az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról
szóló, 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet 30. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket
állapítja meg.

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

1. melléklet a 125/2009. (IX. 29.) FVM rendelethez

Értékelés
Mezõgazdasági utak fejlesztése
Értékelési szempont megnevezése

Szakmai szempontok
A kérelemben szereplõ összes
tervezett beruházás logisztikailag
fontos úthoz csatlakozik
A kérelemben szereplõ összes
tervezett út a közforgalom számára
használható
A kérelemben szereplõ összes útárok
vízi létesítményhez csatlakozik
Az ügyfél maga hegyközség, illetve
hegyközség vagy szakmai szervezet
tagja

Értékelés módja
(Ellenõrzés módja)

Értékeléshez rendelhetõ maximális pontszám

Országos Kutatási és Szaktanácsadó
Intézet Non-profit Zrt. minõsítése
alapján
Mûszaki tervdokumentáció

8

14

Mûszaki tervdokumentáció

5

Hegyközség vagy Magyar
Agrárkamara igazolása

7
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Értékelési szempont megnevezése

A kérelemben szereplõ összes
tervezett út kerékpáros turisztikai
funkciók ellátására is alkalmas
Szakmai szempontok összesen:
Horizontális szempontok
A kérelem benyújtását megelõzõ
12 hónap átlaglétszámának szinten
tartása (legalább 1 fõ)
A kérelem benyújtását megelõzõ
12 hónap átlaglétszámához képest
a foglalkoztatottak számának
bõvítése a fejlesztés hatására

Értékelés módja
(Ellenõrzés módja)

Helyi vagy országos turisztikai
egyesület igazolása

Pénzügyi terv valóságtartalom
vizsgálata

6

3

Jóváhagyható támogatás összege/új
munkahelyek száma

Az ügyfél részt vesz az
agrár-környezetgazdálkodási
programban (a 2009. évi
kérelembenyújtási idõszakban
támogatási kérelmet nyújtott be)
Teljes beruházás hátrányos helyzetû
térségben valósul meg
Összesen:
Pénzügyi terv a 4. § (1) bekezdés
a) pontja szerinti ügyfél esetén
A vállalkozás pénzügyi tervének
koherenciája

11
10
9
8
7
6
4
2
2

6
22

Befektetett eszközök változása
Saját tõke változása a beruházás
idõtartama alatt
Értékcsökkenés változása
Saját tõke változása a mûködtetési
idõszak alatt
A vállalkozás pénzügyi táblájában
feltüntetett bázis adatainak
összevetése a referencia adatokkal
Termelési érték
Adózás elõtti eredmény
Termelési értékarányos
jövedelmezõség
Pénzügyi tábla adatainak
összevetése a referencia adatokkal
a mûködtetés alatt
Termelési érték
Adózás elõtti eredmény
Termelési értékarányos
jövedelmezõség

2009. évi 137. szám

Értékeléshez rendelhetõ maximális pontszám

max. 40

0–25 000 000 Ft/új munkahely
25 000 001–50 000 000 Ft/új
munkahely
50 000 001–75 000 000 Ft/új
munkahely
75 000 001–100 000 000 Ft/új
munkahely
100 000 001–125 000 000 Ft/új
munkahely
125 000 001–150 000 000 Ft/új
munkahely
150 000 001–175 000 000 Ft/új
munkahely
175 000 001 Ft/új munkahely felett

Vállalatértékelés

•

1
2
2
2

4
4
4

2
2
2
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Értékelés módja
(Ellenõrzés módja)

Értékelési szempont megnevezése

Pénzügyi terv
üzemeltetési-hatékonysági
vizsgálata

Az üzem által a bázis évhez képest
a támogatási határozatot követõ
4. évre vállalt mezõgazdasági terület
nõ, akkor 5 százalékpontonkénti
növekedésre 1 pont adható, de
maximum 5 pont

Összesen:
Pénzügyi terv a 4. § (1) bekezdés
d)–f) pontjai szerinti ügyfelek esetén
1. Bázisadatok értékelése
a) Felhalmozási kiadások
Ha a felhalmozási kiadások aránya
meghaladja a

5

30

max. 4 pont
13%-ot
9%-ot
5%-ot

b) Saját bevételek aránya
Ha a saját bevételek aránya
meghaladja a

4
2
1
max. 4 pont

13%-ot
9%-ot
5%-ot
c) Pénzügyi stabilitás
Ha a mûködési bevételek fedezik
a mûködési kiadásokat
2. Terv adatok értékelése
a) Ha a felhalmozási kiadások aránya
meghaladja a

4
2
1
4

max. 4 pont
15%-ot
10%-ot

b) Saját bevételek aránya
Ha a saját bevételek aránya
meghaladja a

4
2
max. 4 pont

15%-ot
10%-ot
c) Pénzügyi stabilitás
Ha a mûködési bevételek fedezik
a mûködési kiadásokat
3. Üzemeltetési vizsgálat
A személyi jellegû kifizetések
növekménye a bázis évhez képest
a benyújtást követõ 4. évre

Összesen:
Pénzügyi terv 4. § (1) bekezdés b) és
c) pontjai szerinti ügyfelek esetén
A vállalkozás pénzügyi tervének
koherenciája

Értékeléshez rendelhetõ maximális pontszám

4
2
4

max. 6 pont

25% felett
20% felett
15% felett
10% felett
5% felett

6
4
3
2
1
30

Befektetett eszközök változása

2

Saját tõke változása a beruházás
idõtartama alatt
Értékcsökkenés változása
Saját tõke változása a mûködtetési
idõszak alatt

2
2
2
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Értékelési szempont megnevezése

Vállalatértékelés

Pénzügyi terv
üzemeltetési-hatékonysági
vizsgálata

Értékelés módja
(Ellenõrzés módja)

A vállalkozás bázis évében az
árbevétel értéke meghaladja a
8 millió forintot, akkor 2 pont, ha a
12 millió forintot, akkor 3 pont, ha
a 16 millió forintot, akkor 6 pont.
Induló termelõi csoport esetében
a számítást a támogatási kérelem és
az azt követõ 2 év terv adatai alapján
kell elvégezni.
Ha a vállalkozás árbevétele
a benyújtástól számított 4. évre
nézve benyújtás évéhez képest több
mint 10%-kal bõvül, akkor 1 pont, ha
több mint 20%-kal, akkor 2 pont.
Induló termelõi csoport esetében, ha
eléri az árbevétel a 8,8 millió forintot,
akkor 1 pont, ha a 9,6 millió forintot,
akkor 2 pont.
Ha a vállalkozásnak a kérelem
benyújtását követõ 3. évre tervezett
árbevételének növekménye
a benyújtás évében (bázis év)
tervezett árbevételéhez képest eléri
a támogatás 1,2-szeresét, akkor
2 pont, ha az 1,4-szeresét, akkor
4 pont.

Összesen:
Ha az ügyfél nem természetes
személy
Esélyegyenlõség, roma felzárkóztatás Helyi/Megyei/Országos Cigány
Önkormányzat támogató
nyilatkozata
Nõk foglalkoztatása
A foglalkoztatottak számának több
mint 50%-a nõ
A foglalkoztatottak számának
20–50%-a nõ
A foglalkoztatottak számának
kevesebb mint 20%-a nõ
Csökkent munkaképességû
foglalkoztatása
Ha az ügyfél természetes személy
Az ügyfél nõ
Esélyegyenlõség, roma felzárkóztatás Helyi/Megyei/Országos Cigány
Önkormányzat támogató
nyilatkozata
Az ügyfél csökkent munkaképességû
Horizontális szempontok összesen:
Mindösszesen:

•
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Értékeléshez rendelhetõ maximális pontszám

10

4

8

30

3

3
2
1
2

3
3

2
60
max. 100
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2. melléklet a 125/2009. (IX. 29.) FVM rendelethez
„1. számú melléklet a 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelethez

A tesztüzemi rendszer adatbázisa alapján kialakított SFH értékek listája
A magyarországi SFH
SFH számítás
Kód

D01
D02
D03
D04
D05
D06
D07
D08
D09E
D09F
D09G
D10
D11
D12
D23
D24
D25
D26
D27
D28
D29
D30
D31
D32
D33
D34
D35
D14A
D14B
D15
D16
D17
D18A
D18B1
D18B3
D19
D20
D21
D22
E
F01
F02
G01A

Megnevezés

Mértékegység

Közönséges búza és tönköly
Durum búza
Rozs
Árpa
Zab
Szemeskukorica
Rizs
Egyéb gabonafélék
Száraz hüvelyesek: borsó, száraz bab, csillagfürt
Száraz hüvelyesek: lencse, csicseri borsó, bükkönyfélék
Száraz hüvelyesek, egyéb
Burgonya
Cukorrépa
Takarmánygyökerek és -káposzták
Dohány
Komló
Gyapot
Káposztarepce és réparepce
Napraforgó
Szója
Olajlen
Egyéb olajosmagvú növények
Rostlen
Rostkender
Egyéb rostnövények
Illóolaj-, gyógy- és fûszernövények
Egyéb ipari növények, egyéb
Friss zöldségfélék, dinnye, szamóca – szabadföldi és alacsony
takarás alatt, szántóföldi vetésforgóban
Friss zöldségfélék, dinnye, szamóca – szabadföldi és alacsony
takarás alatt, kertészeti vetésforgóban
Friss zöldségfélék, dinnye, szamóca – járható takarás
(üvegház, fóliasátor) alatt
Virágok – szabadföldi és alacsony takarás (síkfólia, fóliaalagút,
hollandiágy)
Virágok – járható takarás (üvegház, fóliasátor) alatt
Takarmánynövények – idõszaki gyep
Takarmánynövények – egyéb zöldtakarmányok, silókukorica
Takarmánynövények – egyéb zöldtakarmányok, egyéb
Szántóföldi szaporítóanyag (magvak és palánták)
Egyéb szántóföldi növények
Parlag, ugar támogatás nélkül
Parlag, ugar támogatással (set-aside)
Konyhakert
Belterjes (intenzív) gyep (rét és legelõ)
Külterjes (extenzív) gyep (rét és legelõ)
Gyümölcsültetvények, mérsékelt égövi friss

Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha

SFH

127 223
108 835
82 926
107 639
91 764
172 473
155 984
101 618
163 676
137 791
115 229
853 313
365 787
94 730
725 117
749 691
–
115 866
135 618
119 333
99 210
112 743
83 634
191 475
–
403 536
67 095
505 736

Ft/ha

627 796

Ft/ha

10 802 990

Ft/ha

5 435 819

Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha

19 109 790
49 551
182 688
98 082
112 677
102 936
–
–
799 108
52 529
46 558
583 157
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Kód

G01B
G01C
G02
G03A
G03B
G04A
G04B
G04C
G04D
G05
G06
G06A
G06B
G06C
G07
I01
I02
J01
J02A
J02B
J03
J04
J05
J06
J07
J08
J09A
J09B
J10A
J10B
J11
J12
J13
J14
J15
J16A
J16B
J16C
J16D
J17
J18
V01
V02
V03

Megnevezés

Gyümölcsültetvények, szubtrópusi friss
Gyümölcsültetvények, héjasok
Citrus-ültetvények
Olajfa ültetvények – étkezési olíva
Olajfa ültetvények – olajtermelésre
Minõségi borszõlõ ültetvények
Egyéb borszõlõ ültetvények
Csemegeszõlõ ültetvények
Mazsolaszõlõ ültetvények
Faiskolák
Egyéb ültetvények
Sarjaztatásos fás szárú energiaültetvény
Energiafû
Energianád
Járható takarás (üvegház, fóliasátor) alatti ültetvények
Másodvetésû növények összesen
Gomba
Lófélék
Egy évesnél fiatalabb szarvasmarha, hímivarú
Egy évesnél fiatalabb szarvasmarha, nõivarú
Egy és két év közötti szarvasmarha, hímivarú
Egy és két év közötti szarvasmarha, nõivarú
Kétéves és idõsebb szarvasmarha, hímivarú
Kétéves és idõsebb szarvasmarha, üszõ
Kétéves és idõsebb szarvasmarha, tejhasznú tehén
Kétéves és idõsebb szarvasmarha, egyéb tehén
Juh, tenyész nõivarú (anyajuh)
Juh, egyéb
Kecske, tenyész nõivarú (anyakecske)
Kecske, egyéb
Sertés, malacok 20 kg alatt
Sertés, tenyészkoca 50 kg felett
Sertés, egyéb
Pecsenyecsirke
Tojótyúk
Pulyka
Kacsa
Liba
Egyéb baromfi
Nyúl (tenyész nõivarú) (anyanyúl)
Méhcsaládok száma
Vaddisznó
Dámszarvas
Gímszarvas

* Egyedi adatgyûjtés alapján”

Mértékegység

Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/ha
Ft/100 m2
Ft/állat
Ft/állat
Ft/állat
Ft/állat
Ft/állat
Ft/állat
Ft/állat
Ft/állat
Ft/állat
Ft/állat
Ft/állat
Ft/állat
Ft/állat
Ft/állat
Ft/állat
Ft/állat
Ft/100 db állat
Ft/100 db állat
Ft/100 db állat
Ft/100 db állat
Ft/100 db állat
Ft/100 db állat
Ft/állat
Ft/kaptár
Ft/állat
Ft/állat
Ft/állat

•

2009. évi 137. szám

SFH

–
283 088
–
–
–
452 433
354 800
445 607
–
1 954 306
–
95 000
70 000
230 000
9 702 008
326 824
1 502 860
49 722
24 443
13 419
30 246
18 776
36 665
16 354
275 526
16 103
4 375
7 545
17 551
9 330
3 272
50 708
13 928
46 247
143 041
135 039
148 441
206 929
143 305
12 445
14 298
68 056*
59 025*
130 575*
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A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 126/2009. (IX. 29.) FVM rendelete
az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kedvezõtlen adottságú területeken történõ
gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatások részletes szabályairól szóló
25/2007. (IV. 17.) FVM rendelet módosításáról
A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes
kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a földmûvelésügyi és
vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:
1. §

(1) Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kedvezõtlen adottságú területeken történõ gazdálkodáshoz
nyújtandó kompenzációs támogatások részletes szabályairól szóló 25/2007. (IV. 17.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.)
2. § 2. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E rendelet alkalmazásában:]
„2. mezõgazdasági parcella: az 1782/2003/EK tanácsi rendelet és a 73/2009/EK tanácsi rendelet által elõírt kölcsönös
megfeleltetés, moduláció, valamint integrált igazgatási és ellenõrzési rendszer végrehajtására, valamint a
479/2008/EK tanácsi rendelet által elõírt kölcsönös megfeleltetés végrehajtására vonatkozó részletes szabályok
megállapításáról szóló, 2004. április 21-i 796/2004/EK bizottsági rendelet 2. cikk 1a. pontja szerinti terület;”
(2) Az R. 2. § 4. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E rendelet alkalmazásában:]
„4. Helyes Mezõgazdasági és Környezeti Állapot (a továbbiakban: HMKÁ): az egységes területalapú támogatások és
egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendõ „Helyes Mezõgazdasági és Környezeti Állapot”
fenntartásához szükséges feltételrendszer, valamint az állatok állategységre való átváltási arányának
meghatározásáról szóló 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet 1. számú melléklete szerinti elõírások összessége;”
(3) Az R. 2. § 7. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E rendelet alkalmazásában:]
„7. gazdálkodási napló: az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási
támogatások igénybevételének részletes feltételeirõl szóló 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 21. számú melléklete szerinti
formanyomtatvány;”
(4) Az R. 2. §-a a következõ 10. ponttal egészül ki:
[E rendelet alkalmazásában:]
„10. tábla: a mezõgazdasági parcellán belüli, azonos hasznosítású, összefüggõ földterület, amelyen egy földhasználó
egy növényfajt termeszt, beleértve a takarmánykeverékeket is.”

2. §

Az R. 9. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(1) Az ügyfélnek a helyszíni ellenõrzés során igazolnia kell, hogy
a) a kérelemben megjelölt táblák hasznosítására jogosult, és
b) szántóföldi termesztés esetén a kérelemben megjelölt táblákat takarmánytermõ szántóterületként hasznosította.
(2) Ha az ügyfél területalapú támogatásra vagy a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezõgazdasági termelõk
részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezõgazdasági
termelõk részére meghatározott egyes támogatási rendszerek létrehozásáról, az 1290/2005/EK, a 247/2006/EK és
a 378/2007/EK rendelet módosításáról, valamint az 1782/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezésérõl szóló, 2009.
január 19-i 73/2009/EK tanácsi rendelet III. címében meghatározott támogatásra jogosult az R. 19. cikk vagy 20. cikk
szerinti KAT lehatárolt terület vonatkozásában, akkor a 6. § b) pontjában foglalt kötelezettséget az adott év
vonatkozásában teljesítettnek kell tekinteni.”
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(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ harmadik napon lép hatályba.
(2) Az egyszerûsített területalapú támogatások és a vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendõ „Helyes
Mezõgazdasági és Környezeti Állapot”, illetve a ,,Helyes Gazdálkodási Gyakorlat” feltételrendszerének
meghatározásáról szóló 4/2004. (I. 13.) FVM rendelet 5. számú mellékletében szereplõ gazdálkodási naplóba 2009.
szeptember 1. és az e rendelet hatálybalépése közötti idõszakban bejegyzett adatokat át kell vezetni az Európai
Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének
részletes feltételeirõl szóló 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 21. számú melléklete szerinti formanyomtatványba.
(3) Ez a rendelet 2010. december 31-én hatályát veszti.

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelete
a szõlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának
rendjérõl, továbbá a borászati termékek elõállításáról, forgalomba hozataláról és jelölésérõl
A szõlõtermesztésrõl és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 57. § (1) bekezdés b), e), g), h), i), j), m), valamint
a hegyközségekrõl szóló 1994. évi CII. törvény 65. § b) és c) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, a földmûvelésügyi és
vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva, a következõket rendelem el:

Fogalommeghatározások
1. §

E rendelet alkalmazásában:
a) adatszolgáltatással kapcsolatos fogalmak:
1. gazdasági akta: a 479/2008/EK tanácsi rendeletnek a szõlõkataszter, a kötelezõ bejelentések, a piaci felügyelethez
szükséges információgyûjtés, a borászati termékek fuvarozásához szükséges kísérõokmányok, valamint
a borágazatban vezetendõ nyilvántartás tekintetében történõ alkalmazására vonatkozó részletes szabályok
megállapításáról szóló, 2009. május 26-i 436/2009/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: 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;
2. gazdasági aktát vezetõ hegybíró: az a hegybíró, aki az adatszolgáltató szõlõültetvénye, illetve borászati üzeme
szerint illetékes hegybírója által nyilvántartott adatok összesítésével összeállítja, nyilvántartja, kezeli az
adatszolgáltatóra vonatkozó gazdasági aktát;
3. hegyközségi kód: az adatszolgáltatót borvidék, hegyközség, illetve személy szerint egyértelmûen beazonosító,
a hegybíró által kiadott számsor;
4. integrált szõlészeti és borászati nyilvántartó rendszer: a szõlõ-bor ágazat nyilvántartással, adatszolgáltatással,
ellenõrzéssel kapcsolatos közösségi és tagállami kötelezettségek teljesítését támogató informatikai rendszer.
b) a terület azonosításával kapcsolatos fogalmak:
1. blokkhatár fedvény: a Mezõgazdasági 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 domborzatmodellbõl
levezetett, a felszín egységes méretû, szabályos alakú részeire vonatkoztatott, tengerszint feletti magassági,
égtáji kitettség-, valamint lejtõszög kategória értékeket szolgáltató téradatbázis;
3. dûlõ fedvény: a Földmérési és Távérzékelési Intézet (a továbbiakban: FÖMI) földrajzinév-rendezési programjából
származó, a dûlõhatárokat tartalmazó digitális térkép;
4. fedvény: a térinformatikai rendszerben szereplõ, egy logikai egységet képezõ digitális térképréteg;
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földrajzi név termõhelye fedvény: az oltalom alatt álló földrajzi nevekhez tartozó meghatározott szõlõültetvények
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 domborzatmodellbõl
levezetett, a terület dõlési irányait ábrázoló fedvény;
9. lejtõkategória fedvény: az 1:10 000 méretarányú topográfiai térkép alapján készült nagyfelbontású digitális
domborzatmodellbõl levezetett, a terület dõlésszögeit ábrázoló fedvény;
10. magasságintervallum fedvény: az 1:10 000-es topográfiai térkép alapján készült nagyfelbontású digitális
domborzatmodellbõl 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 megfelelõ pontosságú, méretek és
területek meghatározására alkalmas, térképszerûen átdolgozott légifelvétel, amely a szõlõültetvények vektoros
határainak meghatározásában is felhasználható;
13. szõlõültetvény: olyan szõlõültetvény-felület a hegyközség szõlõültetvény kataszterében, amely legalább helyrajzi
szám szerint nyilvántartott, és a szõlõ mûvelésmódjára, valamint fajtájára vonatkozó adatok azonosak;
14. szõlõültetvény fedvény: szõlõültetvények 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. termõhelyi kataszteri fedvény: a Budapesti Corvinus Egyetem Szõlészeti és Borászati Kutató Intézete Kecskemét
(a továbbiakban: SZBKI) által vezetett termõhelyi kataszteri térképek digitális másolata;
18. topográfiai fedvény: az 1:10 000-es és 1:100 000-es méretarányú digitális állami topográfiai térképek.
c) laboratóriumi vizsgálatokkal kapcsolatos fogalmak:
1. átlagminta: több tartályból álló tétel esetén az egyes tartályokból, azok térfogatának arányában elkülönített és
összekevert termékbõl vett minta;
2. biológiai üledékek: élõ és holt élesztõgombasejtek, baktériumsejtek vagy sejthalmazok, valamint
penészgombafonalak;
3. borüledékek: mindazok a mikrobiológiai, kémiai és fizikai eredetû részecskék, amelyek a stabilizált, szûrt borban
szaporodás, kicsapódás vagy utószennyezõdés útján nemkívánatos elváltozást (opálosság, porosság, zavarosság)
okoznak, függetlenül attól, hogy a részecskék a borban leülepednek vagy lebegve maradnak;
4. ellenminta: a halmazból, tételbõl a mintával azonos idõben és módon vett és lezárt minta, mely a mintaadónál
marad;
5. fizikai üledékek: a tiszta borba technológiai szennyezõdés útján bekerült oldhatatlan részecskék;
6. húzott minta: a tartályban lévõ tétel minden rétegébõl, a mintavételhez használt eszköz egyenletes mozgatásával,
húzásával vett minta;
7. kémiai üledékek: a bor természetes oldott anyagainak környezeti hatásokra bekövetkezõ kicsapódásai, kristályos
vagy amorf részecskék formájában;
8. minta: a halmazból, tételbõl minõsítés céljára elkülönített termékmennyiség, az elemi minták összessége;
9. palackállóság: palackálló az a bor, amely szakszerû szállítási, tárolási és fogyasztási körülmények mellett
a vonatkozó elõírásokban meghatározottak szerint tiszta és üledékmentes marad, érzékszervi tulajdonságai
hátrányosan nem változnak meg;
10. vizsgálat: a megmintázott termékhalmaz az Európai Unió által elfogadott módszerrel történõ – érzékszervi, fizikai,
kémiai, kiszerelési, jelölési, mikrobiológiai, toxikológiai, radiológiai – vizsgálata a fogyaszthatóság,
forgalmazhatóság engedélyezésének érdekében.
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A borvidékekbe tartozó települések listája
2. §

Az egyes borvidékekbe tartozó települések listáját az 1. számú melléklet tartalmazza.

ELSÕ RÉSZ
A SZÕLÉSZETI ÉS BORÁSZATI ADATSZOLGÁLTATÁS RENDJE
I. Fejezet
A GAZDASÁGI AKTA VEZETÉSE
3. §

(1) A szõlõültetvény vagy borászati üzem helye szerint illetékes hegybíró a szõlõtermesztésrõl és a borgazdálkodásról
szóló 2004. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Btv.) 56. § (1) bekezdése szerinti adatszolgáltatónak (a továbbiakban:
adatszolgáltató) a névjegyzékbe vagy nyilvántartásba történõ felvétellel egyidejûleg a 2. számú melléklet szerinti
adatlapok alapján, 5 munkanapon belül hegyközségi kódot ad ki, és ezzel nyilvántartásba veszi. A hegybíró
adatszolgáltatóként a szõlõültetvény 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
meggyõzõdik a bejelentkezéskor szolgáltatott adatok valódiságáról. A hegybíró a nyilvántartásba vételrõl hatósági
bizonyítványt állít ki.
(3) A Btv. vagy a hegyközségekrõl szóló 1994. évi CII. törvény (a továbbiakban: Htv.) által hegyközségi hatáskörbe utalt
közigazgatási ügyekben a nem hegyközségi településekre is kiterjedõ hatásköröket a 3. számú melléklet szerinti
illetékességi szabályok alapján látják el a hegyközségek hegybírói.
(4) Az adatszolgáltató a gazdasági akta hegybíró által vezetett részének összeállítása céljából a névjegyzékbe vagy
nyilvántartásba történõ felvételt követõ 15 napon belül az általa kiválasztott – valamely szõlõültetvénye vagy
borászati üzeme szerint illetékes – hegybíróval közli a hegyközségi kódját (kódjait) és, hogy mely hegyközségeknek
adatszolgáltatója.
(5) A gazdasági aktát vezetõ hegybíró a nyilvántartásba vételrõl kiállított hatósági bizonyítvány(ok) alapján rögzíti az
adatszolgáltató azonosító adatait (név, lakcím/székhely, adószám/adóazonosító jel, hegyközségi kódszám), hogy
mely hegyközségeknek tagja, a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) által adott
regisztrációs számát, és az adatszolgáltató részére a gazdasági akta azonosítását szolgáló azonosítószámot ad ki.

4. §

(1) Az adatszolgáltató a hegyközségi kódját (kódjait) és a gazdasági akta azonosítószámát minden kérelemnél, illetve
jelentésnél (minden adatlapon) köteles feltüntetni.
(2) Az adatokban történõ változást az adatszolgáltató a 2. számú melléklet szerinti adatlapnak az adatszolgáltató
azonosítását szolgáló és az adatváltozást érintõ részek kitöltésével 15 napon belül köteles a szõlõültetvény vagy
borászati üzem helye szerint illetékes hegybírónak bejelenteni.
(3) Ha a borászati hatóság ellenõrzése során megállapítja, hogy a borászati üzemre vonatkozó adatok nem egyeznek meg
a gazdasági aktában rögzített adatokkal, a borászati üzemet határidõ megjelölésével felszólítja a hegybíró részére
történõ adatszolgáltatásra. Az adatszolgáltatásra felszólító határozatot a hegybíróval is közölni kell.
(4) A gazdasági aktát vezetõ hegybíró a gazdasági aktában nyilvántartott adatok valódiságát a szõlõültetvény vagy
borászati üzem helye szerint illetékes hegybíró és – a borászati üzemre vonatkozó adatok esetében – a borászati
hatóság együttmûködésével legalább 5 évente köteles ellenõrizni. Amennyiben az ellenõrzés eredménye alapján
a hegybíró eltérést talál, abban az esetben az adatszolgáltatót fel kell szólítani a nyilvántartott adatainak
helyesbítésére, illetve kiegészítésére.
(5) A felszólításnak a jogerõre emelkedéstõl számított 8 munkanapon belül kell eleget tenni.

5. §

(1) A hegybíró az adatszolgáltató tevékenységének megszûnésérõl tett nyilatkozata alapján a gazdasági aktát
10 munkanapon belül törli nyilvántartásából. A törölt gazdasági akta adatait a törlést követõ 5. borpiaci év végéig meg
kell õrizni.
(2) Az adatszolgáltató, amennyiben gazdasági aktájának vezetésére másik szõlõültetvénye vagy borászati üzeme helye
szerinti hegybírót választ, ezt évente május 1. és május 31. között kell bejelenteni az újonnan választott hegybírónak.
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(3) A hegybíró a bejelentéstõl számított 10 munkanapon belül értesíti az adatszolgáltató gazdasági aktáját vezetõ
hegybíróját a bejelentés tényérõl.
(4) A gazdasági aktát vezetõ hegybíró az értesítéstõl számított 10 munkanapon belül megküldi az adatszolgáltató
gazdasági aktáját a gazdasági akta vezetésére kiválasztott hegybíró részére és törli a gazdasági aktájának a számát.
(5) A gazdasági akta vezetésére kiválasztott hegybíró a megküldött gazdasági aktának 5 munkanapon belül új
nyilvántartási számot ad és a gazdasági akta áttételének tényét és a törölt gazdasági akta számát a gazdasági aktában
rögzíti.

II. Fejezet
ADATSZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEK TELJESÍTÉSE
6. §

(1) A borászati üzem
a) a természetes alkohol tartalom növelése;
b) a must és a bor savtartalmának növelése;
c) a must és a bor savtartalmának csökkentése;
d) a bor édesítése
mûvelet végzését köteles írásban bejelenteni a mûvelet végrehajtási helye szerint illetékes hegybíró részére.
(2) A természetes alkoholtartalom növelésének borászati évben elsõ alkalommal történõ végzését a 479/2008/EK tanácsi
rendeletnek a szõlõbõl készült termékek kategóriái, a borászati eljárások és az azokhoz kapcsolódó korlátozások
tekintetében történõ végrehajtására vonatkozó egyes szabályok megállapításáról szóló, 2009. július 10-ei
606/2009/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: 606/2009/EK bizottsági rendelet) 12. cikk (1) és (2) bekezdés szerint
kell bejelenteni, a mûvelet megkezdése elõtt legalább két munkanappal. A bejelentés több mûveletre, illetve valamely
meghatározott idõszakra is kiterjedhet. Ebben az esetben a 606/2009/EK bizottsági rendelet 12. cikk (3) bekezdés
szerint kell a nyilvántartást vezetni.
(3) A must és a bor savtartalmának növelését és csökkentését a 606/2009/EK bizottsági rendelet 13. cikk (1) és (2) bekezdés
szerint kell bejelenteni.
(4) A bor 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 mûveletet, a bejelentést több mûveletre vagy
meghatározott idõszakra 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) Az (1) bekezdésben felsorolt mûveletek bejelentésének másolatát, a bejelentés elküldésének igazolásával a borászati
üzem pincekönyvének mellékleteként meg kell õrizni.
(6) Az (1) bekezdésben felsorolt mûveleteket a pincekönyvbe a mûvelet elvégzését követõ 1 napon belül be kell jegyezni.

7. §

(1) A gazdasági aktát vezetõ hegybíró az integrált informatikai rendszerben rögzített származási bizonyítványok
adattartalma alapján a 4. számú melléklet szerint nyomtatott formában összeállítja az adatszolgáltató részére
a szüretet követõ év január 15-ig:
a) a szõlõtermésérõl és a bor elõállításáról seprõs újborban kifejezve,
b) a felvásárolt szõlõrõl
szóló adatokat.
(2) Az adatszolgáltató az elkészített jelentéseket aláírja.
(3) A tokaji borkülönlegességek és a november 30-át követõen szüretelt szõlõbõl készült borászati termékek elõállítására
vonatkozó adatok a borászati üzem által adott becslés alapján is megadhatók. A borászati üzem a becsült adatokat
legkésõbb március 10-ig köteles a pincekönyv alapján helyesbíteni.
(4) A hegybíró az adatszolgáltató által benyújtott bizonylatok alapján jegyzõkönyvben rögzíti, ha az adatszolgáltató
(1) bekezdés a)–b) pontjai szerinti jelentéseket módosítja.
(5) Az adatszolgáltató a gazdasági aktát vezetõ hegybíró részére augusztus 15-ig az elõzõ borpiaci évben forgalomba
hozott bor mennyiségérõl az 5. számú melléklet szerint szolgáltat adatot.
(6) Az adatszolgáltató a gazdasági aktát vezetõ hegybíró részére készleteirõl a 6. számú melléklet szerint az elõzõ borpiaci
évrõl augusztus 15-ig szolgáltat adatot.
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(7) Az adatszolgáltató a keletkezett borászati melléktermékek készletérõl, leadásáról a 7. számú melléklet szerint évente
kétszer, a július 31-i állapot szerint augusztus 15-ig, a november 30-i állapot szerint december 15-ig a borászati üzem
helye szerint illetékes hegybírónak szolgáltat adatot.
8. §

(1) 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 borászati hatóság részére nyújtja be a július 31-én birtokában
lévõ szõlõmust-, szõlõmustsûrítmény-, finomított szõlõmustsûrítmény- és borkészletekrõl minden év szeptember
10-ig.
(2) A borászati hatóság az agrárpolitikáért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter) részére a beérkezett jelentések
alapján összesített jelentést készít október 30-ig, amelyet másolatban megküld a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa
(a továbbiakban: HNT) részére is.

9. §

(1) A szõlõterület vagy borászati üzem szerint illetékes hegybíró megküldi a hegyközségi tanácsnak:
a) az adott borpiaci évre várható szõlõ- és bortermés mennyiségérõl készített becslését szõlõfajtánkénti bontásban
augusztus 15-ig,
b) a Hegyközségi Információs Rendszer (a továbbiakban: HEGYIR) program szerint összesített, az elõzõ borpiaci évre
vonatkozóan a szõlészeti és borászati tevékenységet végzõk létszámáról, a szõlõterület nagyságáról, a terület
változásáról, a szõlõterület fajtánkénti megoszlásáról és a borászati kapacitásról évente, július 31-i állapot szerint
augusztus 25-ig,
c) a kiadott származási bizonyítványok adattartalma alapján az adott borpiaci évre vonatkozóan a szõlõtermelésrõl,
a szõlõfelvásárlásról, a feldolgozott szõlõ mennyiségérõl, valamint a bor elõállításról január 30-ig,
borvidékbe sorolt és borvidéken kívüli bontásban megküldi a hegyközségi tanácsnak elektronikus formában.
(2) A gazdasági aktát vezetõ hegybíró az elõzõ borpiaci évre vonatkozóan a borforgalmazásról, borkészletrõl oltalom alatt
álló eredetmegjelölést viselõ borászati termékenként (a továbbiakban: OEM-bor), oltalom alatt álló földrajzi jelzést
viselõ borászati termékenként (a továbbiakban: OFJ-bor), földrajzi jelzést nem viselõ borászati termékenként
(a továbbiakban: FN-bor), és tárolás helye (hegyközség) szerint augusztus 25-ig összesíti az adatokat.
(3) A szõlõültetvény szerint illetékes hegybíró a Htv. 38. § f) pontjában meghatározott adatokat a tárgyévet követõ január
31-ig adja át a vámhatóságnak.

10. §

(1) A hegyközségi tanács a 9. § (1) bekezdése szerinti az adott borpiaci évre várható szõlõ- és bortermés mennyiségérõl
készített becslését szõlõfajtánkénti bontásban augusztus 25-ig, összesítve megküldi a HNT részére.
(2) A hegyközségi tanács a Borvidéki Információs Rendszer (BORIR) program szerint a 9. § (1) és (2) bekezdésben
meghatározott adatokat OEM-boronként, OFJ-boronként, FN-boronként összesíti és
a) a szõlészeti és borászati tevékenységet végzõk létszámára, a szõlõterület nagyságára, a terület változására,
a szõlõterület fajtánkénti megoszlására és a borászati kapacitásra vonatkozó adatokat szeptember 15-ig,
b) a szõlõtermelésre, a szõlõfelvásárlásra, a feldolgozott szõlõ mennyiségére, valamint a bor elõállításra vonatkozó
adatokat február 28-ig,
c) az elõzõ borpiaci évre vonatkozóan a borforgalmazásra, borkészletre vonatkozó adatokat szeptember 15-ig
elektronikus úton továbbítja a HNT részére.

11. §

(1) A HNT a 10. § (1) bekezdése szerinti adatok összesítését megküldi a miniszter részére az adott borpiaci évre várható
szõlõ- és bortermés mennyiségérõl készített becslését szõlõfajtánkénti bontásban szeptember 5-ig.
(2) A HNT a 10. § (2) bekezdésben meghatározott, a hegyközségi tanácsoktól érkezett adatokat összesíti és
a) a szõlészeti és borászati tevékenységet végzõk létszámára, a szõlõterület nagyságára, a terület változására,
a szõlõterület fajtánkénti megoszlására és a borászati kapacitásra vonatkozó adatokat szeptember 30-ig,
b) a szõlõtermelésre, a szõlõfelvásárlásra, a feldolgozott szõlõ mennyiségére, valamint a bor elõállításra vonatkozó
adatokat március 20-ig,
c) az elõzõ 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.
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A hegybíró, a hegyközségi tanács, a HNT és a miniszter a beérkezõ és az elküldött adatokat nyomtatott vagy
elektronikus formában az adatszolgáltatást követõ 5. borpiaci év végéig köteles megõrizni.

III. Fejezet
A SZÕLÕ ÉS A BOR SZÁRMAZÁSI BIZONYÍTVÁNYOK KIADÁSÁNAK RENDJE
13. §

(1) A szõlõ származási bizonyítvány iránti kérelmeket a szüret befejezését követõ 5 munkanapon belül, de legkésõbb
november 30-ig kell benyújtani. Kivételesen november 30. utáni szüret esetén a kérelmet a szüret befejezését követõ
5 munkanapon belül kell benyújtani. A szõlõ származási bizonyítványának kiadását az ültetvény használójaként
nyilvántartott természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet kérelmezheti
a 8. számú melléklet szerinti kérelemnek a szõlõültetvény helye szerint illetékes hegybíróhoz történõ benyújtásával.
(2) A származási bizonyítvány kérelemhez mellékelni kell a mérlegjegyet, a felvásárlási jegyet vagy átvételi elismervényt
vagy nyilatkozni kell a saját feldolgozásról.
(3) A szõlõ származási bizonyítványát a 9. számú melléklet szerinti tartalommal három eredeti példányban kell kiadni
a szõlõültetvény-felületrõl származó szõlõre, tételenként. Az elsõ, biztonsági jellel ellátott eredeti példány
a feldolgozóé, illetve saját bor elõállítása esetén a szõlõtermelõé. A második példány – amit a pincekönyvhöz kell
mellékelni – szintén a feldolgozóé, a harmadik példány a termelõé.
(4) A jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 80. § (3) bekezdése szerinti
adómentes bor (a továbbiakban: adómentes bor) elõállításához szükséges szõlõ származási bizonyítványnak csak
a második és harmadik példányát lehet kiadni, az elsõ példány a hegybírónál marad. A második példány a jövedéki
adóról és az adómentes bor elõállítására felhasznált szõlõ igazolására is szolgál.
(5) Ha a szõlõ származási bizonyítvány elvész vagy megsemmisül, az eredetivel azonos adattartalommal és számon,
biztonsági jel nélküli másolatot ad ki a hegybíró „hiteles másolat” rájegyzés feltüntetésével. A szõlõ származási
bizonyítvány hiteles másolatának kiadásáról jegyzõkönyvet kell felvenni.
(6) A szõlõ származási bizonyítvány hiteles másolatát az eredeti származási bizonyítvány kérelmezõje kérheti.

14. §

(1) A bor származási bizonyítványának kiadását a hegybíró által nyilvántartott természetes személy, jogi személy vagy
jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet, kérelmezheti a szüretet követõ év január 10-ig a 10. számú melléklet
szerinti kérelemnek a hegybíróhoz történõ benyújtásával. A bor elsõ származási bizonyítványára irányuló kérelemhez
mellékelni kell a szõlõ származási bizonyítvány elsõ (biztonsági jellel ellátott) példányát, illetve a pincekönyvnek
a kérelemben szereplõ bortételre vonatkozó részének másolatát.
(2) A bor származási bizonyítvány iránti kérelemben a bor mennyiségét seprõs újborban kell megadni. A tokaji
borkülönlegességek és a november 30-át követõen szüretelt szõlõbõl készült borászati termékek elõállítása estén
a bor elsõ származási bizonyítványa január 10. után is kérelmezhetõ.
(3) A hegybíró a szüretet követõ év január 14-ig a (2) bekezdés szerint benyújtott kérelemben szereplõ adatokat rögzíti
a HEGYIR-ben.
(4) Adómentes bor elõállítása esetén bor származási bizonyítvány nem adható ki. Ebben az esetben a szõlõ származási
bizonyítványra a hegybíró rávezeti: „Adómentes bor elõállítására felhasznált szõlõ”.
(5) A bor származási bizonyítványt bortételenként kell kiadni.
(6) Amennyiben a bor származási bizonyítvánnyal rendelkezõ bortétel továbbfeldolgozásra kerül, abban az esetben az
(1) bekezdés szerint benyújtott kérelem alapján a hegybíró a bor származási bizonyítványának bevonását követõen
a bor továbbfeldolgozásának megfelelõen új bor származási bizonyítványt állít ki. A kiadott bor származási
bizonyítványokban rögzített bormennyiséget a pincekönyv adatai alapján kell rögzíteni.
(7) Amennyiben a bor származási bizonyítvánnyal rendelkezõ bortételt több bortételre bontják meg, abban az esetben az
(1) bekezdés szerint benyújtott kérelmek alapján a hegybíró a bor származási bizonyítványának bevonását követõen
bortételenként új bor származási bizonyítványt állít ki és azon feltünteti a bevont bor származási bizonyítvány számát.
A tételenként kiadott bor származási bizonyítványok adattartalmának meg kell egyeznie a bevont származási
bizonyítványon szereplõ, a borászati terméket meghatározó adatokkal. A tételenként kiadott bor származási
bizonyítványokban rögzített, összegzett bormennyiség nem térhet el a bevont származási bizonyítványon szerelõ
bormennyiségtõl.
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15. §

(1) A bor származási bizonyítványát a hegybíró a 11. számú melléklet szerinti tartalommal adja ki. A bor származási
bizonyítványon az adatok csak nyomtatott formában szerepelhetnek.
(2) Ha a bor származási bizonyítvány elvész vagy megsemmisül, az eredetivel azonos adattartalommal és számon,
biztonsági jel nélküli másolatot ad ki a hegybíró „hiteles másolat” rájegyzés feltüntetésével. A bor származási
bizonyítvány hiteles másolatának kiadásáról jegyzõkönyvet kell felvenni.
(3) A bor származási bizonyítvány hiteles másolatát az eredeti származási bizonyítvány kérelmezõje kérheti.

16. §

A bor származási bizonyítvány kiállításakor a szõlõ származási bizonyítványokat össze kell vonni a szõlõfeldolgozással
megegyezõen. A szõlõ származási bizonyítványok összevonása esetén a szõlõ származási bizonyítványokon a bor
származási bizonyítvány számát jelölni kell.

17. §

(1) A származási bizonyítvány kiadásáról a hegybíró nyilvántartást vezet.
(2) A nyilvántartásnak
a) a származási bizonyítvány tulajdonosának természetes személyazonosító adatait,
b) a származási bizonyítvány számát,
c) a kiadás dátumát,
d) a származási bizonyítványban szereplõ szõlõ- vagy bormennyiség felhasználási célját
kell tartalmaznia.

18. §

(1) A szõlõ származási bizonyítvány kiadását követõ év január 10-ig a bor származási bizonyítvány kiadására fel nem
használt szõlõ származási bizonyítványt a hegybírónak át kell adni, aki azt bevonja. A szõlõ származási bizonyítványra
rá kell vezetni a szõlõ tényleges felhasználását vagy a felhasználás elmaradásának okát.
(2) A kiadott szõlõ származási bizonyítványokról a szüretet követõ év március 31-éig a hegybírónak a 17. §-ban
meghatározott nyilvántartás alapján összesítést kell készítenie, amelyet 8 munkanapon belül elektronikus formában
megküld a HNT részére.
(3) A HNT a fel nem használt származási bizonyítványokról készített összesítést a borászati hatóságnak április 30-ig
elektronikus formában megküldi.

19. §

(1) Szõlõ borászati célú felhasználása esetén a szõlõ származási bizonyítványt vissza kell vonni.
(2) Borászati célú felhasználásnak minõsül, és bor származási bizonyítványt kell kiállítani cefre, zúzott szõlõ, must, sûrített
szõlõmust, finomított szõlõmustsûrítmény elõállítása esetén függetlenül attól, hogy a keletkezett termék
végfelhasználása milyen irányú lesz.

20. §

(1) Továbbfeldolgozás céljára a Magyar Köztársaság területére behozott bor esetén a származási bizonyítványt a bor
tárolási helye szerint illetékes hegybíró állítja ki. A származási bizonyítvány iránti kérelemhez csatolni kell a szállítási
okmányokat. A borászati üzemnek a betárolást 10 napon belül kell bejelenteni a bor tárolási helye szerint illetékes
hegybíró részére.
(2) Az Európai Unió más tagállamából származó szõlõbõl készült bor származási bizonyítványát az elõállítást végzõ
borászati üzem helye szerint illetékes hegybíró állítja ki. A származási bizonyítvány iránti kérelemhez csatolni kell
szállítási okmányokat. A származási bizonyítványon fel kell tünteti a szõlõ származási helyét, fajtáját, továbbá
a természetes alkoholtartalmát. A vevõnek a betárolást 5 napon belül kell bejelenteni a szõlõ feldolgozási helye szerint
illetékes hegybíró részére.

21. §

(1) A szõlõ származási bizonyítványt a hegybírónak, a szõlõt feldolgozó borászati üzemnek és a szõlõtermelõnek
a kiállítást követõ 5. borpiaci év végéig meg kell õriznie.
(2) A bor származási bizonyítványt a hegybírónak, a szõlõt feldolgozó borászati üzemnek a forgalomba hozatali engedély
jogerõre emelkedését követõ 5. borpiaci év végéig meg kell õriznie.
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IV. Fejezet
SZÕLÕÜLTETVÉNYEK ORSZÁGOS TÉRINFORMATIKAI NYILVÁNTARTÁSA (VINGIS)
22. §

(1) A VINGIS rendszer aktualizálása érdekében az adatfogadást, -ellenõrzést, -konszolidálást, -feldolgozást és az
adatbázisokba való feltöltést minden egyes frissítendõ adatréteg esetén a FÖMI külön elvégzi, valamint frissíti
a digitális térképi adatbázisokat.
(2) A rendszer részét képezõ különbözõ 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 szõlõültetvény fedvényt,
d) a földrajzi név termõhelye fedvényt,
e) a támogatás fedvényt,
f) a topográfiai fedvényt,
g) a megyehatár fedvényt,
h) a hegyközségi határ fedvényt,
i) a dûlõ fedvényt,
j) a termõhelyi kataszteri fedvényt,
k) a talajtani fedvényt,
l) a blokkhatár fedvényt.
(2) A VINGIS a minõségi termelés javítása és az eredetvédelem céljából kiegészíthetõ a következõ szakmai adatbázisokkal
is:
a) magasság-intervallum fedvény,
b) lejtõkategória fedvény,
c) kitettség fedvény,
d) domborzati fedvény.
(3) A VINGIS adatbázist az integrált szõlészeti és borászati nyilvántartó rendszerben nyilvántartott adatok alapján
folyamatosan naprakészen kell tartani.

24. §

A borszõlõültetvények lehatárolása az ültetvénykataszterben meglévõ adatok alapján történik a kataszteri fedvény
segítségével. A FÖMI az ültetvényhatárt a helyrajzi számokhoz tartozó földrészlet-határoktól eltérõen rögzítheti az
ortofotó, a távérzékelés útján végzett ellenõrzés adatai vagy a helyszíni szemle alapján.

25. §

(1) A térképi adatbázis alapjául szolgáló térképi adatokat a FÖMI a VINGIS adatbázis rendszerbe foglalja. A hegyközségek
adatai alapján a FÖMI létrehozza az ültetvények határait jelölõ fedvényt, melynek pontosítását a 24. § szerint végzi el.
(2) A termõhelyi kataszteri fedvényt a FÖMI az SZBKI által frissített analóg térképek digitalizálásával, valamint a termõhelyi
kataszterbe sorolásról, kiegészítésérõl vagy módosításáról szóló határozatok feldolgozásával, az adattartalmi és
geometriai hibákat javítva hozza létre, majd EOV rendszerben ábrázolja a VINGIS-ben.
(3) A FÖMI az integrált szõlészeti és borászati nyilvántartó rendszer számára az ültetvénykataszter- és a szõlõ származási
bizonyítványok adatainak térinformatikai ellenõrzését elvégzi. Adateltérés esetén a FÖMI a hegybírót értesíti.

26. §

(1) A FÖMI biztosítja az MVH és a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal (a továbbiakban: MgSzH) részére a helyszíni
ellenõrzések elvégzéséhez szükséges VINGIS térképek elõállítási hátterét.
(2) A szerkezet-átalakítási és -átállítási, valamint a kivágási támogatási igények ellenõrzése során az MgSzH a hatósági
ellenõrzésrõl készült jegyzõkönyv vagy a hivatalos feljegyzés másolatát a VINGIS rendszerben való átvezetés
érdekében a FÖMI-nek is megküldi.
(3) A szõlõ termõhelyi kataszter változtatásairól hozott határozatait az MgSzH Központ megküldi a FÖMI-nek. A FÖMI
a változásokat a VINGIS rendszerben átvezeti.

27. §

A FÖMI a VINGIS rendszer adatbázisához való hozzáférést az Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, az
MVH, az MgSzH, az SZBKI, valamint a HNT és a hegybírók részére feladatainak ellátása érdekében biztosítja.
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MÁSODIK RÉSZ
BORÁSZATI TERMÉKEK ELÕÁLLÍTÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK
Oltalom alatt álló eredetmegjelölést viselõ borászati termékek elõállítása
28. §

OEM-borok elõállításakor 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., 25., 32. és 40. sorban meghatározott eljárások alkalmazása,
b) a pezsgõk, minõségi pezsgõk és illatos minõségi pezsgõk kivételével tilos a fehér- és vörösborok házasítása.

Oltalom alatt álló földrajzi jelzést viselõ borászati termékek elõállítása
29. §

OFJ-borok elõállításakor 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.
b) a pezsgõk, minõségi pezsgõk és illatos minõségi pezsgõk kivételével tilos a fehér- és vörösborok házasítása.

Általános érzékszervi jellemzõk
30. §

A Magyarországon termelt boroknak, likõrboroknak, pezsgõknek, minõségi pezsgõknek, illatos minõségi pezsgõknek,
szén-dioxid hozzáadásával készült habzóboroknak, gyöngyözõ boroknak, szén-dioxid hozzáadásával készült
gyöngyözõ boroknak az alábbi érzékszervi jellemzõkkel kell bírniuk:
a) szín: a címkén jelzett színnek (fehér, rozé, vörös) és jellegének megfelelõ,
b) tisztaság: legalább tiszta, üledékmentes,
c) illat: egészséges, az elnevezésnek és jelölésnek megfelelõ,
d) íz, zamat: egészséges, az elnevezésnek és jelölésnek megfelelõ,
e) pezsgõ, minõségi pezsgõ, illatos minõségi pezsgõ, szén-dioxid hozzáadásával készült habzóbor esetén
gyöngyözés: finom, tartós.

HARMADIK RÉSZ
A BORÁSZATI TERMÉKEK FORGALOMBA HOZATALÁRA ÉS ELLENÕRZÉSÉRE VONATKOZÓ
SZABÁLYOK
I. Fejezet
A BOROK FORGALOMBA HOZATALÁNAK ÉS ELLENÕRZÉSÉNEK RÉSZLETES SZABÁLYAI
A forgalomba hozatalhoz szükséges minták
31. §

(1) Amennyiben a Btv. vagy a termékleírás másképp nem rendelkezik, a borászati termékek forgalomba hozatalához
szükséges mintákat a forgalomba hozó biztosítja és gondoskodik azok 44. § (1) bekezdésében foglaltak szerinti
lezárásáról.
(2) OEM-borok esetén a minták csak a hegybíró jelenlétében vehetõk, úgy, hogy azokat a hegybíró zárja le.
(3) A mintavételrõl készült jegyzõkönyvben a mintavétel körülményeinek leírásán túlmenõen rögzíteni kell a borászati
termék címkéjén feltüntetni kívánt:
a) oltalom alatt álló eredetmegjelölést vagy földrajzi jelzést,
b) szõlõfajta vagy szõlõfajták nevét,
c) hagyományos kifejezést vagy kifejezéseket,
d) e rendelet 56. §-ában meghatározott egyéb korlátozottan használható kifejezést vagy kifejezéseket, illetve
e) azon kifejezést vagy kifejezéseket, melyek használatát a termékleírás szabályozza.
(4) OEM- vagy OFJ-bor esetén a mintákat a helyi borbíráló bizottság (a továbbiakban: HBB) titkára a 44. §-ban
meghatározott módon azonosítóval látja el.
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(5) A forgalomba hozatalhoz legalább 4 palack mintát és legalább 4 palack ellenmintát kell venni, melyek felhasználása az
alábbiak szerint történik:
a) 2 palack minta az érzékszervi minõsítés alapjául szolgál,
b) 2 palack minta az analitikai vizsgálatok elvégzésére szolgál,
c) legalább 4 palack ellenminta a forgalomba hozónál marad.
(6) A palackozva forgalomba hozni kívánt borászati termékek esetében az (5) bekezdés b) pontjától eltérõen az analitikai
vizsgálatok elvégzéséhez 6 palack minta leadása szükséges.
(7) Az (5) bekezdésben meghatározott mintákhoz minden esetben mellékelni kell a (3) bekezdésben meghatározott
jegyzõkönyvet.
(8) Az ellenminták megõrzése és tárolása a forgalomba hozó felelõssége. Az ellenmintákat az adott tételbõl meglévõ
készletek értékesítését követõ egy évig kell megõrizni.
(9) A minták egyenként legalább 0,5 liter borászati terméket tartalmaznak.
(10) A (9) bekezdés rendelkezése alól kivételt jelentenek a Tokaji Eszencia és Tokaji Aszúeszencia borok, melyek esetében
a mintának legalább 0,2 liter bort kell tartalmaznia.
(11) A mintavétel egyéb szabályait illetõen a 42–47. §-ok az irányadóak, amelytõl OEM- vagy OFJ-bor esetén a termékleírás
megfogalmazhat eltérõ rendelkezéseket.

A helyi borbíráló bizottságok
32. §

(1) Az OEM- és OFJ-borok érzékszervi bírálatát HBB-k végzik. A HBB vizsgálja, hogy a forgalomba hozni kívánt OEM- vagy
OFJ-bor érzékszervi tulajdonságai megfelelnek-e a termékleírásban foglaltaknak.
(2) A HBB létrehozása vagy kijelölése a termékleírásban kijelölt személy vagy szervezet feladata. Egy HBB-t több, arra
kijelölt személy vagy szervezet is létrehozhat, valamint egy HBB több OEM- vagy OFJ-bor érzékszervi bírálatát is
elvégezheti.
(3) A HBB-okról a borászati hatóság nyilvántartást vezet. A nyilvántartásba történõ felvételt a HBB létrehozója kérelmezi.

A helyi borbíráló bizottságok létrehozásának és mûködtetésének személyi és tárgyi feltételei
33. §

(1) A HBB-k tagjainak létszámát és összetételét a termékleírás benyújtója határozza meg. A HBB titkársági feladatait ellátót
a termékleírás benyújtója jelöli meg. A HBB titkára gondoskodik a HBB mûködésének megszervezésérõl, valamint
a (6) bekezdésben foglalt tárgyi feltételek biztosításáról.
(2) A HBB ülése legalább 7 tag jelenléte esetén határozatképes.
(3) A HBB pozitív döntéséhez a jelenlévõ tagok legalább háromötödének pozitív döntése szükséges. A HBB titkosan dönt.
(4) HBB tagja csak olyan személy lehet, aki igazolja, hogy legalább középfokú szakirányú végzettséggel rendelkezik.
E rendelet szempontjából szakirányú végzettségnek számít a 12. számú mellékletben felsorolt végzettség.
(5) A HBB ülésére a HBB titkára meghívja a borászati hatóság képviselõjét, aki az ülésen megfigyelõként részt vehet.
(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 színû asztallapon vagy fehér színû terítõ felett, természetes, vagy semleges színû fénnyel jól
megvilágított helyiségben folyik,
e) a bírálók rendelkezésére áll:
ea) fejenként legalább három, egyenként legalább 2 deciliter ûrtartalmú talpas kóstolópohár,
eb) semleges illatú és ízû ivóvíz,
ec) semleges illatú és ízû pékáru,
ed) fejenként legalább egy kiöntõedény,
f) a jegyzõkönyv szabályos elkészítése.
(7) Az (1)–(6) bekezdésben foglaltak teljesülését a borászati hatóság a HBB nyilvántartásba vétele elõtt szemlén
vizsgálhatja, a nyilvántartásba vételt követõen pedig ellenõrizheti.
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A helyi borbíráló bizottságok eljárásának menete
34. §

(1) A borászati termék forgalomba hozója a HBB titkáránál, a HBB titkára által kiadott formanyomtatványon kérelmezi
a tétel érzékszervi vizsgálatát. A kérelemhez mellékelni kell a bor származási bizonyítványát.
(2) A forgalomba hozni kívánt borászati termék bírálatáról a HBB titkára a 13. számú melléklet szerinti adattartalommal
rendelkezõ jegyzõkönyvet készít, melyet a bírálatot kérõ számára a minta benyújtását követõ 22 munkanapon belül
két eredeti példányban kiad, valamint a termékleírás készítõje és a borászati hatóság részére egy-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” minõsítést kapott tétel forgalomba hozója kérelmezheti, hogy a borászati
termék érzékszervi vizsgálatát a 36. §-ban meghatározott bizottság végezze el.
(5) A borászati hatóság a hozzá a (2) bekezdés alapján megküldött jegyzõkönyvek alapján kiválasztja azokat a tételeket,
melyeket a 36. §-ban meghatározott bizottság elé terjeszt érzékszervi vizsgálatra. E vizsgálat kizárólag a tétel
forgalomba hozhatóságára terjed ki.

Földrajzi jelzés nélküli borászati termékek érzékszervi vizsgálata
35. §

Az FN borok érzékszervi vizsgálata kizárólag a bor forgalomba hozhatóságának eldöntésére irányul, és azt a borászati
hatóság végzi.

Az Országos Borszakértõ Bizottság
36. §

(1) Az Országos Borszakértõ Bizottság (a továbbiakban: OBB) 20 tagból áll. Tagjait, elnökét és elnökhelyettesét a miniszter
a szõlõtermesztés és a borászat elméleti és gyakorlati szakemberei közül három évre kéri fel. Az OBB titkársági
feladatait a borászati hatóság látja el.
(2) Az OBB személyi és mûködési szabályai megegyeznek a 33. § (2)–(6) bekezdésében foglaltakkal, azzal, hogy az OBB
tagjainak a 12. számú melléklet B, C vagy D pontjaiban felsorolt végzettségek valamelyikével kell rendelkezniük. Az
OBB egyéb területre kiterjedõ szabályokat is kialakíthat mûködésére, amelyeket a miniszter hagy jóvá.
(3) Az OBB tagjait tevékenységükért díjazás illeti meg.
(4) Az OBB mûködési feltételeit a borászati hatóság biztosítja.
(5) Az OBB elnöke az OBB által végzett érzékszervi bírálatról a minta benyújtását követõ 22 munkanapon belül a 14. számú
melléklet szerinti adattartalmú jegyzõkönyvet ad ki két eredeti példányban, valamint az érzékszervi bírálat
eredményét a származási bizonyítványra záradékként rájegyzi.

Az analitikai vizsgálatok rendje
37. §

Az analitikai vizsgálatoknak a 607/2009/EK tanácsi rendelet 26. cikk a) pont (i) alpontjában, valamint
a termékleírásokban meghatározottakon túl az alábbiakra ki kell terjedniük:
a) sûrûség,
b) összes extrakt,
c) cukormentes extrakttartalom,
d) szabad kénessavtartalom,
e) malvidin-diglükozid tartalom,
f) hamutartalom,
g) pH érték, valamint
h) palackozva forgalomba hozni kívánt borok esetében:
ha) hidegpróba,
hb) melegpróba,
hc) levegõpróba,
hd) rázópróba.
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A forgalomba hozatali engedély igénylése
38. §

A borászati hatóság részére benyújtott forgalomba hozatali engedély iránti kérelem mellé a forgalomba hozónak
csatolnia kell:
a) a bor származási bizonyítványát,
b) a 31. § (5) bekezdésének b) pontjában meghatározott mintákat, és
c) OEM- vagy OFJ-bor esetén a HBB titkára által kiadott, a bor érzékszervi vizsgálaton való részvételét tanúsító
jegyzõkönyvet. Amennyiben ez a ,,nem felelt meg” minõsítést tartalmazza, úgy az OBB elnöke által kiadott
jegyzõkönyvet is mellékelni kell,
d) FN-bor esetén a 31. § (5) bekezdésének a) pontjában meghatározott mintákat.

A forgalomba hozatali engedély kiadása
39. §

(1) A forgalomba hozatali engedély kiadását megelõzõen a borászati hatóság az alábbiakat vizsgálja:
a) a 38. § a)–d) pontjaiban foglaltak tartalma és megfelelõsége,
b) a borászati termék forgalomba hozatali engedély iránti kérelmen szereplõ mennyisége és megjelölése egyezik-e
a bor származási bizonyítványában foglaltakkal.
(2) A borászati hatóság az (1) bekezdésben felsoroltak megléte, valamint a más jogszabályokban foglalt feltételek
teljesülése esetén kiadja a forgalomba hozatali engedélyt.
(3) A forgalomba hozatali engedélyt annak a nevére kell kiállítani, aki a bor származási bizonyítványán szerepel.
(4) A borászati hatóság a forgalomba hozatali engedély adatait a gazdasági akta részeként tartja nyilván.
(5) A forgalomba hozatali engedélyt bortételenként kell kiadni.
(6) Amennyiben a forgalomba hozatali engedéllyel rendelkezõ bortételt továbbfeldolgozás céljából több bortételre
bontják meg, abban az esetben a kérelem alapján a borászati hatóság a bor forgalomba hozatali engedélyének
bevonását követõen bortételenként új forgalomba hozatali engedélyt állít ki. Ebben az esetben a forgalomba hozatali
engedély kiadását érintõ eljárásban résztvevõket értesíteni kell a változásról. A tételenként kiadott bor forgalomba
hozatali engedély adattartalmának a bormennyiséget és a forgalomba hozatali engedély számát tekintve meg kell
egyeznie a bevont forgalomba hozatali engedélyben szereplõ, a borászati terméket meghatározó adatokkal. A
tételenként összegzett mennyiség nem térhet el a bevont forgalomba hozatali engedély alapján a pincekönyvben
nyilvántartott bormennyiségtõl. A kérelemhez mellékelni kell a pincekönyv vonatkozó részének másolatát is.

II. Fejezet
ELLENÕRZÉSEK
40. §

(1) Az integrált szõlészeti és borászati nyilvántartó rendszer az alábbiakat tartalmazza:
a) a hegybíró által nyilvántartott 2., 4., 5., 6., 7., mellékletek szerinti adatok, a kiadott származási bizonyítványok
adatait, a gazdasági akta nyilvántartási számát,
b) az MVH által a telepítési jogokról vezetett nyilvántartás adatait,
c) az MVH által a 436/2009/EK rendeletének 3. cikk (1) bekezdés a) pontjának (v) és (vi) alpontjaiban meghatározott
adatokat,
d) az MgSzH által kiadott bor forgalomba hozatali engedélyeket, valamint
e) a FÖMI által a VINGIS-bõl biztosított országos térinformatikai alapú adatokat.
(2) Az (1) bekezdés a)–d) pontjaiban meghatározott adatokat a gazdasági akta részeként kell nyilvántartani.

41. §

(1) Az integrált szõlészeti és borászati nyilvántartó rendszert az MgSzH hozza létre és üzemelteti,
(2) Az integrált szõlészeti és borászati nyilvántartó rendszer mûködtetéséhez
a) a hegybíró a 2., 4., 5., 6., 7. számú mellékletek szerint nyilvántartott, valamint az I. rész III. fejezet szerinti,
b) az MVH a 436/2009/EK rendeletének 3. cikk (1) bekezdés a) pontjának (v) és (vi) alpontjaiban meghatározott, és
a telepítési jogokról vezetett nyilvántartás szerinti,
c) az MgSzH a bor forgalombahozatali engedélyekrõl,
d) a FÖMI a 23. §-ban meghatározott fedvények alapján ellenõrzött adatokat szolgáltat.
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(3) Az integrált szõlészeti és borászati nyilvántartó rendszerben az adatokat elektronikus módon, keletkezésüktõl
számított 8 munkanapon belül kell átadni. Az adatok keletkezésének az adatszolgáltató adatközlésének, a határozat
jogerõre 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 visszakereshetõ módon rögzíteni kell.
(5) Az integrált szõlészeti és borászati nyilvántartó rendszerbõl statisztikai célból egyedileg nem azonosítható, összesített
adatok szolgáltathatók.
(6) Az integrált szõlészeti és borászati nyilvántartó rendszer kialakítása során biztosítani kell, hogy az adatok
lekérdezéséhez jogosultsággal nem rendelkezõk a tárolt adatokhoz ne férjenek hozzá, ne tudják módosítani,
megsemmisíteni vagy felhasználhatatlanná tenni.
(7) Az MVH az integrált szõlészeti és borászati nyilvántartó rendszer adatait támogatáshoz kapcsolódó eljárásban, az
ellenõrzések során, a támogatásra való jogosultság megállapítása céljából felhasználhatja.

III. Fejezet
AZ ELLENÕRZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ MINTAVÉTEL SZABÁLYAI
A minta mennyiségére vonatkozó szabályok
42. §

(1) Az ellenõrzött termékbõl az ellenõrzés céljával összhangban, véletlenszerûen, a mennyiségtõl függetlenül úgy kell
mintát venni, hogy az a vizsgálat elvégzéséhez elegendõ legyen. Ha a termékbõl 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 ellenõrzött termékhalmazt úgy kell megválasztani, hogy azonos termelõi helyen gyártott termékbõl álljon. A tárolás
és a szállítás során a tartályban lévõ termék minden egysége termékhalmaznak minõsül.

A mintavétel módjának részletes szabályai
43. §

(1) A mintavétel során meg kell állapítani a tétel mennyiségét és a tárolás körülményeit, majd ezt követõen 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 elõtt a mintázandó termékkel legalább kétszer
át kell öblíteni.
(3) Tartályban, tartálykocsiban lévõ termékbõl húzott mintát, a szállítóhordókból pedig – azonos tétel
esetén – átlagmintát kell venni. Vezetékbõl mintát venni nem szabad.
(4) A mustból vett mintát, ha a mintavétel célja a cukorösszetétel meghatározása, 140 g/l-es (14% m/m) nátrium-hidroxid
oldattal, vagy 1 g/l kénessavnak megfelelõ 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 ellenõrzésrõl készült jegyzõkönyvben vagy hivatalos feljegyzésben fel kell tüntetni.
(5) Amennyiben az (1)–(4) bekezdésekben leírt feltételek nem állnak fenn, a mintavevõ azoktól eltérhet. Az eltérés okát és
módját feljegyzésben vagy jegyzõkönyvben kell rögzíteni.

A minta csomagolása és jelölése
44. §

(1) A mintát és az ellenmintát úgy kell lezárni (pecséttel, viaszpecséttel, zsugorfóliával vagy kengyelszerûen elhelyezett
ragasztószalaggal), hogy a mintához a zárás megsértése nélkül ne lehessen hozzáférni. A mintát sorszámmal kell
ellátni.
(2) A mintán fel kell tüntetni:
a) a tulajdonos, az elõállító, a forgalmazó vagy a minta beküldõjének nevét,
b) a termék megnevezését,
c) a mintavétel helyét, idõpontját,

MAGYAR KÖZLÖNY

d)
e)
f)

•

2009. évi 137. szám

37401

a minta által képviselt mennyiséget,
a mintavevõ, az ellenõrzött vagy a minta beküldõje aláírását és pecsétjét,
forgalomba hozatali engedély kérelem esetén a bor származási bizonyítvány számát is.

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 lehetõ legrövidebb idõ alatt kerüljön a laboratóriumba. A minta minõségéért a vizsgálat
elvégzéséig a laboratórium felel.
(2) A laboratóriumba beérkezett mintákról nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartásban a minta vételének és
beérkezésének idõpontját, továbbá a minta azonosításához szükséges minden adatot fel kell tüntetni.

Az ellenminta
46. §

A mintavétel során az ellenõrzéssel megbízott személy köteles az ellenõrzöttet figyelmeztetni arra, hogy az
e jogszabályban rögzített minimális értéken felül tetszõleges számú ellenmintára tarthat igényt. Az ellenminta tárgyi
feltételeit az ellenõrzött köteles biztosítani. Az ellenmintát az eljárás befejezéséig az ellenõrzött köteles vizsgálatra
alkalmas állapotban megõrizni. Az ellenminta laboratóriumi vizsgálatra történõ szállításáról az ellenõrzöttnek kell
gondoskodnia.

A minta vizsgálata
47. §

(1) A hatóság köteles az általa vett vagy hozzá beküldött mintát megvizsgálni és a vizsgálat eredményérõl az ellenõrzöttet
vagy a vizsgálatot kérõt értesíteni.
(2) A vizsgálat eredményérõl a laboratórium vizsgálati jegyzõkönyvet 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 borok címkézése
48. §

A 607/2009/EK bizottsági rendelet szerinti címkézési kötelezettség nem vonatkozik:
a) olyan késztermékre, amelyet ugyanazon vállalkozás különbözõ telephelyei között, legfeljebb 70 km-es körzetben
szállítanak,
b) a nem eladásra szánt, tételenként 30 litert meg nem haladó szõlõmust- és bormennyiségre,
c) a termelõ saját fogyasztására szánt szõlõmust- 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
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 egységrõl a csomagolás megsértése nélkül
egyértelmûen megállapíthatóak, úgy ezen adatok feltüntetése a csomagoláson nem kötelezõ.
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Tartályok jelölése
50. §

Tartályban tárolt termék esetén a tartály jelölésének olyannak kell lennie, hogy az a pincekönyvvel összevetve alkalmas
legyen a termék azonosítására. A tartályon a következõket kell feltüntetni:
a) a tartály jele,
b) a borászati termék mennyisége,
c) a termék pincekönyvi megnevezése.

Kódok
51. §

A magyarországi telephellyel rendelkezõ palackozó, illetve pezsgõ és habzóbor elõállító kódja „H” betûjelbõl és
négyjegyû számból áll. Az azonosító kódot az üzem mûködési engedélye alapján a borászati hatóság adja ki és tartja
nyilván.

II. Fejezet
VÁLASZTHATÓ JELÖLÉSEK
Az oltalom alatt álló eredetmegjelölés vagy oltalom alatt álló földrajzi jelzés szerinti területnél kisebb
földrajzi egység nevének feltüntetése
52. §

Az oltalom alatt álló eredetmegjelölés (a továbbiakban: OEM) vagy oltalom alatt álló földrajzi jelzés (a továbbiakban:
OFJ) szerinti területnél kisebb földrajzi egység neve az OEM- és OFJ-bor címkéjén akkor tüntethetõ fel, amennyiben:
a) az adott kisebb földrajzi egység
aa) egyértelmû körülhatárolását tartalmazza, és
ab) címkén való jelölését kifejezetten lehetõvé teszi a termékleírás,
b) a kisebb földrajzi egység nevével egy látómezõben megjelenik az adott OEM vagy OFJ. Ilyen esetekben az OEM-et
vagy OFJ-t az adott kisebb földrajzi egység nevének feltüntetéséhez használt betûnagyságnak legalább felét
kitevõ betûnagysággal kell feltüntetni,
c) egy kisebb földrajzi egység nevével megegyezõ, a borászati termék elõállítóját jelölõ név csak valamilyen, annak
cégnevet, birtokot, vagy pincészetet jelölõ funkciójára egyértelmûen utaló kifejezéssel együtt tüntethetõ fel
a címkén.

Fajtanév feltüntetésének szabályai OEM- és OFJ-borokon
53. §

Amennyiben a termékleírás másképpen nem rendelkezik,
a) OEM- vagy OFJ-borok esetén a címkén a fajta nevével egy látómezõben kell feltüntetni az adott OEM-t vagy OFJ-t,
valamint
b) a fajta neve az OEM vagy OFJ vagy az 52. §-ban meghatározott kisebb földrajzi egység nevének vele egy
látómezõben szereplõ jelölésénél kisebb vagy egyenlõ betûnagysággal tüntethetõ fel.

FN borok címkéjén fel nem tüntethetõ fajtanevek
54. §

Az 1234/2007/EK tanácsi rendelet 118z. cikk (2) bekezdésének b) pontjának (i) alpontja alapján a Magyarország
területén termelt FN borok címkéjén az alábbi szõlõfajták nevét tilos feltüntetni:
a) arany sárfehér,
b) cirfandli,
c) furmint,
d) juhfark,
e) kabar,
f) kéknyelû,
g) kövérszõlõ,
h) rózsakõ,
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vulcanus,
zeusz,
zéta.

Hagyományos kifejezések
55. §

(1) A 607/2009/EK bizottsági rendelet XV. mellékletének „B” részében felsorolt kifejezések közül a Btv.-ben elõírtakon
túlmenõen az alábbiak kizárólag az itt megjelölt feltételek teljesítése esetén tüntethetõk fel a borok címkéjén:
a) „Késõi szüretelésû bor”: olyan a bor, amelyet az általános szüreti idõszak után szüretelt, érett szõlõbõl állítottak
elõ, és amelynek természetes alkoholtartalma legalább 12,08 térfogatszázalék,
b) „Válogatott szüretelésû bor”: olyan bor, amelyet a tõkén teljesen beérett szõlõbõl kiválogatott, egészséges,
részben túlérett bogyóiból állítottak elõ, és amelynek természetes alkoholtartalma legalább
12,08 térfogatszázalék,
c) „Muzeális bor”: olyan OEM-bor, amelyet legalább öt évig érleltek palackban,
d) „Siller”: a rövid héjonerjesztés következtében élénk, halvány színû vörösbor.
(2) Az egyes OEM-ek és OFJ-k termékleírásai az (1) bekezdésben foglaltaknál szigorúbb szabályokat is felállíthatnak,
ideértve az adott hagyományos kifejezés használatának tilalmát is.

Egyéb korlátozottan használható kifejezések
56. §

(1) A 15. számú melléklet táblázatában foglalt kifejezések kizárólag az ott megjelölt feltételek teljesítése esetén
tüntethetõk fel a borok 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. §

A Magyarországon termelt OEM és OFJ bor palackozása esetén
a) a „termelõi palackozás” kifejezés akkor használható, ha a palackozást az adott termelõ telephelyén végzik, és a bor
100%-ban saját szõlõjébõl származik, illetve ha a palackozást végzõ gazdaság a szõlõt legalább hároméves
szerzõdés keretében vásárolja fel,
b) a „pinceszövetkezetben palackozva” vagy a ,,pinceszövetkezet által palackozva” kifejezés akkor használható, ha
a bor 100%-ban a tagok szõlõjébõl származik és a palackozást a pinceszövetkezet maga végzi,
c) a „termõhelyen palackozva” kifejezés akkor használható, ha a bor 100%-ban az adott OEM, vagy OFJ szerinti
területrõl származik, és a palackozás az adott OEM- vagy OFJ szerinti területen belül történik.

ÖTÖDIK RÉSZ
EGYÉB RENDELKEZÉSEK
Pezsgõsüvegbe tölthetõ italok
58. §

A 607/2009/EK bizottsági rendelet 69. cikk (1) bekezdésében meghatározott palackban a pezsgõn, minõségi pezsgõn
és illatos minõségi pezsgõn kívül az alábbi termékek hozhatók forgalomba:
a) széndioxid hozzáadásával készült habzóbor,
b) gyöngyözõbor,
c) széndioxid hozzáadásával készült gyöngyözõbor,
d) ízesített boralapú koktélok,
e) 1,2 vol %-nál kisebb alkoholtartalmú italok.
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Szállítás és tárolás
59. §

(1) A borászati terméket úgy kell szállítani és tárolni, hogy a termék ez alatt külsõ tényezõ hatására hátrányos elváltozást
ne szenvedjen el. Csapadékos idõben a palackozott borászati termékeket óvni kell a megázástól. –4 °C alatti
átlaghõmérsékletû idõben a borokat fagyvédõ csomagolásban kell szállítani.
(2) Termelõi és kereskedelmi tárolóhelyen a borászati termékeket fedett, száraz, hûvös, napfénytõl és fagytól védett
helyen kell tárolni úgy, hogy a palackban lévõ termék és a kiszerelés a tárolási körülmények miatt ne károsodjon. A
tárolóhelyiség hõmérséklete nem mehet 5 °C alá és 25 °C fölé.

Magyar mustfok átszámítása természetes alkoholtartalomra
60. §

Adatszolgáltatáskor a magyar mustfokban mért értéket a 16. számú melléklet táblázata szerint kell természetes
alkoholtartalomra átszámítani.

HATODIK RÉSZ
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
Hatálybalépés
61. §

(1) E rendelet a kihirdetését követõ harmadik napon lép hatályba.
(2) A IV. rész rendelkezéseit elsõ alkalommal a 2009/2010. borászati évben szüretelt szõlõbõl készült borászati termékekre
kell alkalmazni.
(3) A 8. § szerinti adatszolgáltatást elsõ alkalommal 2010-ben kell alkalmazni a 2009/2010-es borászati évre vonatkozóan.
(4) Az 52. § a) pontját, valamint az 53. §-t csak az elfogadott termékleírással rendelkezõ borászati termékekre kell
alkalmazni.
(5) A 31. § (2) bekezdését a 65. § (1) bekezdésében meghatározott borok esetében 2010. január 1-jétõl kell alkalmazni.

Hatályukat vesztõ rendelkezések
62. §

E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti:
a) a szõlõ és bor származási bizonyítványok kiadásának rendjérõl szóló 94/2004. (VI. 3.) FVM rendelet,
b) a szõlészeti és borászati adatszolgáltatás rendjérõl 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 jelölésérõl szóló 98/2004. (VI. 3.) FVM rendelet,
e) a borok elõállításáról 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 szõlõültetvények országos térinformatikai nyilvántartásáról (VINGIS) szóló 102/2004. (VI. 3.) FVM rendelet,
g) a védett eredetû borok minõsítéséhez kapcsolódó borvizsgáló bizottságok akkreditálási és mûködési szabályairól
szóló 103/2004. (VI. 3.) FVM rendelet,
h) az Országos Borszakértõ Bizottságról szóló 58/2005. (VI. 28.) FVM rendelet.

A gazdasági aktára vonatkozó átmeneti szabályok
63. §

(1) A szõlõültetvény vagy borászati üzem helye szerint illetékes hegybíró az adatszolgáltatót a 2. számú melléklet szerint
a hegybíró által nyilvántartott adatainak kiegészítésére, illetve pontosítására szólítja fel. A hegybíró a felszólítást
legkésõbb 2009. november 30-ig közli.
(2) A felszólításnak legkésõbb 2010. január 10-ig kell eleget tenni.
(3) Az adatszolgáltató 2010. január 15-ig az általa a gazdasági akta vezetésére kiválasztott, – valamely szõlõültetvénye
vagy borászati üzeme szerint illetékes – hegybíróval közli, hogy mely hegyközségeknek adatszolgáltatója és közli
a hegybíróval a hegyközségi kódját (kódjait) is.
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(4) A hegybíró 2010. január 30-ig rögzíti az adatszolgáltató azonosító adatait (név, lakcím/székhely,
adószám/adóazonosító jel, hegyközségi kódszám), hogy mely hegyközségeknek tagja, az MVH által adott
regisztrációs számát, és az adatszolgáltató részére a gazdasági akta azonosítását szolgáló azonosítószámot ad ki és
errõl hatósági bizonyítványt állít ki.

A szõlõ származási bizonyítványra vonatkozó átmeneti szabályok
64. §

(1) A 13. §-t elsõ alkalommal 2010/2011. borászati évben kell alkalmazni.
(2) A 2009/2010-es borpiaci évben szüretelt szõlõre vagy az ebbõl készült borászati termékre vonatkozó származási
bizonyítvány kiadása iránti kérelmet 2009. november 30-ig a szõlõ és bor származási bizonyítványok kiadásának
rendjérõl szóló 94/2004. (VI. 3.) FVM rendelet [a továbbiakban: 94/2004. (VI. 3.) FVM rendelet] 2009. augusztus 1-jén
hatályos rendelkezései alapján kell benyújtani a hegybíróhoz.
(3) A hegybíró a 94/2004. (VI. 3.) FVM rendelet 2009. augusztus 1-jén hatályos rendelkezései alapján adja ki a származási
bizonyítványt.
(4) A (2) bekezdés szerint kiadott bor származási bizonyítvány 2009. december 15-ig érvényes.
(5) A hegybíró a (4) bekezdés alapján érvényét vesztett bor származási bizonyítvány helyett – kérelem alapján – a 14. §
szerint új bor származási bizonyítványt ad ki.

A termelési jelentésre vonatkozó átmeneti szabályok
65. §

Az adatszolgáltató 2010. január 15-ig a gazdasági aktát vezetõ hegybíró részére benyújtja a 4. számú melléklet szerint:
a) a szõlõtermésérõl és a bor elõállításáról seprõs újborban kifejezve,
b) a felvásárolt szõlõrõl
készített, a 2009/2010. borpiaci évre vonatkozó jelentését.

A Tokaji borkülönlegességekre vonatkozó átmeneti szabályok
66. §

A Tokaji borkülönlegességek termelésekor a borok elõállításáról szóló 99/2004. (VI. 3.) FVM rendelet 27–32. §-ában,
valamint 1. mellékletének 7–11. pontjában foglalt szabályokat kell alkalmazni az 1234/2007/EK tanácsi rendelet
118s. cikkének (1) bekezdése szerint benyújtott termékleírás miniszteri jóváhagyásáig.

Termékleírással nem rendelkezõ OEM- és OFJ-borok elõállításának és jelölésének szabályai
67. §

(1) Olyan, az 1234/2007/EK tanácsi rendelet 118s. cikkének (1) bekezdése szerint oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel
rendelkezõ borok esetében, amelyek termelését, jelölését és forgalomba hozatalát nem szabályozza külön miniszteri
rendelet és címkéjükön a 607/2009/EK bizottsági rendelet XII. Mellékletének A részében foglalt „minõségi bor”
hagyományos kifejezés szerepel (a továbbiakban: minõségi bor) az elõállításra vonatkozó, a Btv.-ben
meghatározottaknál részletesebb szabályokat tartalmazó borvidéki rendtartás szabályait addig kell alkalmazni, amíg
a termékleírást a miniszter jóvá nem hagyja.
(2) Minõségi bor csak a 17. számú mellékletben lehatárolt egyes termõhelyeken belül szüretelt szõlõbõl, e szõlõ
szõlõmusttá való feldolgozásával, majd az így nyert szõlõmust borrá való feldolgozásával, valamint ezeknek
a termékeknek borrá vagy pezsgõvé való feldolgozásával készíthetõ azon a meghatározott termõhelyen belül vagy az
azzal szomszédos területen, ahol a felhasznált szõlõt szüretelték. A hegyközség és a borászati hatóság ellenõrzésével
pezsgõt és minõségi bort más területen is elõ lehet állítani. A Soproni borvidék esetében a 607/2009/EK bizottsági
rendelet 6. cikkének (4) bekezdése c) pontja szerinti szomszédos területnek kell tekinteni az Osztrák Köztársaság
területén található „Neusiedlersee”, „Neusiedlersee-Hügelland” és „Mittelburgenland” borvidékeket.
(3) Minõségi bort a Btv. 13/A. § (2) bekezdésben meghatározott seprõs újborban számolt hozamszinten lehet
nyilvántartásba venni.
(4) OFJ-bor esetében a bor termelésére alkalmas területek körülhatárolását e rendelet 18. számú melléklete tartalmazza.
(5) Az e paragrafusban meghatározott borok érzékszervi vizsgálatát HBB hiányában a borászati hatóság végzi. Ebben az
esetben a forgalomba hozatali engedély igénylésekor a 38. § c) pontjától eltérõen, a 31. § (5) bekezdés a) pontjában
meghatározott mintát kell a kérelemhez mellékelni.
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A már létezõ helyi borbíráló bizottságok
68. §

Azon HBB-ok, melyek mûködésérõl külön jogszabály rendelkezik, az ott meghatározottak szerint, de legfeljebb
2011. december 31-ig végezhetik tevékenységüket.

Az Európai Unió jogának való megfelelés
69. §

E rendelet az alábbi közösségi rendelkezések végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:
a) az egyes mezõgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekrõl („az egységes közös piacszervezésrõl”)
szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendelet,
b) a 479/2008/EK tanácsi rendeletnek a szõlõkataszter, a kötelezõ bejelentések, a piaci felügyelethez szükséges
információgyûjtés, a borászati termékek fuvarozásához szükséges kísérõokmányok, valamint a borágazatban
vezetendõ nyilvántartás tekintetében történõ alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról
szóló 436/2009/EK (2009. május 26.) bizottsági rendelet,
c) a 479/2008/EK tanácsi rendeletnek a borászati termékek oltalom alatt álló eredet-megjelöléseirõl, az oltalom alatt
álló földrajzi jelzéseirõl, hagyományos kifejezéseirõl, címkézési és jelölési szabályairól szóló 607/2009/EK
(2009. július 14.) bizottsági rendelet,
d) a 479/2008/EK tanácsi rendeletnek a szõlõbõl készült termékek kategóriái, a borászati eljárások és az azokhoz
kapcsolódó korlátozások tekintetében történõ végrehajtására vonatkozó egyes szabályok megállapításáról szóló
606/2009/EK (2009. július 14.) bizottsági rendelet.

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

1. számú melléklet a 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelethez
A borvidékek és a hozzájuk tartozó települések meghatározása
1. Csongrádi borvidék: Csongrád, Hódmezõvásárhely, Balástya, Csengele, Kistelek, Pusztaszer, Szatymaz, Ásotthalom,
Bordány, Domaszék, Kiskundorozsma, Mórahalom, Zákányszék, Zsombó, Forráskút, Öttömös, Pusztamérges, Ruzsa,
Üllés.
2. Hajós-Bajai borvidék: Baja, Bátmonostor, Borota, Császártöltés, Csátalja, Csávoly, Dávod, Dusnok, Érsekcsanád,
Érsekhalma, Hajós, Nagybaracska, Nemesnádudvar, Rém, Sükösd, Vaskút.
3. Kunsági borvidék: Bácsalmás, Bácsszõlõs, Csikéria, Jánoshalma, Kelebia, Kéleshalom, Kunbaja, Kunfehértó, Mélykút,
Tompa, Abony, Albertirsa, Bénye, Cegléd, Ceglédbercel, Csemõ, Dány, Gomba, Hernád, Inárcs, Jászberény,
Jászszentandrás, Kakucs, Kóka, Monor, Monorierdõ, Nagykõrös, Nyársapát, Ócsa, Örkény, Pilis, Tóalmás,
Tápiószentmárton, Tápiószele, Újlengyel, Apostag, Dunapataj, Dunavecse, Dömsöd, Harta, Solt, Ráckeve, Szigetcsép,
Szigetszentmárton, Szigetújfalu, Tököl, Ágasegyháza, Fülöpháza, Izsák, Kunszentmiklós, Orgovány, Páhi,
Szabadszállás, Ballószög, Bugac, Felsõlajos, Fülöpjakab, Helvécia, Jakabszállás, Kecskemét, Kerekegyháza,
Kiskunfélegyháza, Kunbaracs, Kunszállás, Ladánybene, Lajosmizse, Akasztó, Bócsa, Csengõd, Imrehegy, Fülöpszállás,
Kaskantyú, Kecel, Kiskõrös, Pirtó, Soltszentimre, Soltvadkert, Tabdi, Tázlár, Balotaszállás, Csólyospálos, Harkakötöny,
Jászszentlászló, Kiskunhalas, Kiskunmajsa, Kisszállás, Móricgát, Szank, Zsana, Cibakháza, Cserkeszõlõ, Csépa, Kocsér,
Lakitelek, Nagyrév, Nyárlõrinc, Szelevény, Szentkirály, Tiszaalpár, Tiszajenõ, Tiszaföldvár, Tiszainoka, Tiszakécske,
Tiszakürt, Tiszasas, Tiszaug.
4. Neszmélyi borvidék: Ászár, Bársonyos, Császár, Csép, Ete, Kerékteleki, Kisbér, Nagyigmánd, Vérteskethely, Baj, Bajót,
Dunaalmás, Dunaszentmiklós, Esztergom, Kesztölc, Kocs, Lábatlan, Mocsa, Neszmély, Nyergesújfalu, Mogyorósbánya,
Süttõ, Szomód, Tata, Tát, Tokod, Vértesszõlõs.
5. Badacsonyi borvidék: Ábrahámhegy, Badacsonytomaj, Badacsonytördemic, Balatonrendes, Balatonszepezd,
Gyulakeszi, Hegymagas, Káptalantóti, Kisapáti, Kõvágóörs, Nemesgulács, Raposka, Révfülöp, Salföld, Szigliget,
Tapolca.
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6. Balatonfüred-Csopaki borvidék: Alsóörs, Aszófõ, Balatonakali, Balatonalmádi, Balatonfõkajár, Balatonfüred,
Balatonkenese, Balatonszõlõs, Balatonudvari, Balatonvilágos, Csopak, Dörgicse, Felsõörs, Lovas, Mencshely, Örvényes,
Paloznak, Pécsely, Tihany, Vászoly, Balatoncsicsó, Monoszló, Óbudavár, Szentantalfa, Szentjakabfa, Tagyon, Zánka.
7. Balaton-felvidéki borvidék: Balatonederics, Lesencefalu, Lesenceistvánd, Lesencetomaj, Nemesvita, Sáska, Uzsa,
Zalahaláp, Balatongyörök, Csabrendek, Cserszegtomaj, Gyenesdiás, Hévíz-Egregy, Rezi, Sümeg, Sümegprága,
Várvölgy, Vonyarcvashegy, Balatonhenye, Hegyesd, Köveskál, Mindszentkálla, Monostorapáti, Szentbékkálla.
8. Etyek-Budai borvidék: Bicske, Budajenõ, Budakeszi, Csabdi, Páty, Pilisborosjenõ, Telki, Tök, Üröm, Alcsútdoboz, Etyek,
Felcsút, Gyúró, Kajászó, Martonvásár, Tordas, Vál, Budapest XXII. kerület Budafok, Gárdony, Kápolnásnyék, Nadap,
Pákozd, Pázmánd, Sukoró, Velence.
9. Móri borvidék: Csákberény, Csókakõ, Mór, Pusztavám, Söréd, Zámoly.
10. Pannonhalmi borvidék: Bakonypéterd, Écs, Felpéc, Gyõr-Ménfõcsanak, Gyõrság, Gyõrszemere, Gyõrújbarát, Kajárpéc,
Lázi, Nyalka, Nyúl, Pannonhalma, Pázmándfalu, Ravazd, Románd és Tényõ.
11. Nagy-Somlói borvidék: Borgáta, Celldömölk, Kemeneskápolna, Kissomlyó, Mesteri, Borszörcsök, Doba, Somlójenõ,
Somlószõlõs, Somlóvásárhely.
12. Soproni borvidék: Cák, Csepreg, Felsõcsatár, Kõszeg, Kõszegdoroszló, Lukácsháza, Vaskeresztes, Fertõboz,
Fertõendréd, Fertõrákos, Fertõszentmiklós, Fertõszéplak, Harka, Hidegség, Kópháza, Nagycenk, Sopron.
13. Balatonboglári borvidék: Andocs, Balatonboglár, Balatonlelle, Balatonendréd, Balatonõszöd, Balatonszabadi,
Balatonszemes, Gyugy, Karád, Kõröshegy, Kötcse, Látrány, Lengyeltóti, Ordacsehi, Somogytúr, Szólád, Szõlõsgyörök,
Visz, Zamárdi, Kaposhomok, Kaposkeresztúr, Kercseliget, Mosdós, Nagyberki, Szabadi, Csoma, Balatonberény,
Balatonkeresztúr, Böhönye, Csurgó, Hollád, Kéthely, Marcali, Somogysámson, Somogyzsitfa.
14. Pécsi borvidék: Helesfa, Kispeterd, Mozsgó, Nagypeterd, Nyugotszenterzsébet, Szigetvár, Boda, Cserkút,
Hosszúhetény, Ivánbattyán, Keszü, Kiskassa, Kõvágószõlõs, Kõvágótöttös, Mecseknádasd, Pécs, Pécsvárad, Szemely,
Kisjakabfalva, Babarc, Bár, Bóly, Dunaszekcsõ, Hásságy, Lánycsók, Máriakéménd, Mohács, Monyoród, Nagynyárád,
Olasz, Szajk, Szederkény, Versend.
15. Szekszárdi borvidék: Alsónána, Alsónyék, Báta, Bátaszék, Decs, Harc, Kakasd, Kéty, Medina, Õcsény, Sióagárd, Szálka,
Szekszárd, Várdomb, Zomba.
16. Villányi borvidék: Bisse, Csarnóta, Diósviszló, Harkány, Hegyszentmárton, Kistótfalu, Márfa, Nagytótfalu, Siklós, Szava,
Túrony, Vokány, Kisharsány, Nagyharsány, Palkonya, Villány, Villánykövesd.
17. Bükki borvidék: Aszaló, Barabás, Bogács, Borsodgeszt, Bükkaranyos, Bükkzsérc, Cserépfalu, Cserépváralja, Edelény,
Emõd, Harsány, Kács, Kisgyõr, Kistokaj, Mályi, Megyaszó, Mezõkövesd, Miskolc, Nyékládháza, Sály, Szikszó, Tard,
Tibolddaróc, Vatta.
18. Egri borvidék: Aldebrõ, Feldebrõ, Kompolt, Tarnaszentmária, Tófalu, Verpelét, Andornaktálya, Demjén, Eger,
Egerbakta, Egerszalók, Egerszólát, Felsõtárkány, Kerecsend, Maklár, Nagytálya, Noszvaj, Novaj, Ostoros, Szomolya.
19. Mátrai borvidék: Abasár, Apc, Atkár, Detk, Domoszló, Ecséd, Gyöngyös, Gyöngyöshalász, Gyöngyösoroszi,
Gyöngyöspata, Gyöngyössolymos, Gyöngyöstarján, Halmajugra, Hatvan, Karácsond, Kisnána, Markaz, Nagyréde,
Pásztó, Rózsaszentmárton, Szücsi, Vécs, Visonta, Budapest-Rákosliget, Heves, Kerepes, Kisnémedi, Mogyoród,
Õrbottyán, Szada, Szendehely, Vác, Vácegres, Vácrátót, Veresegyház.
20. Tokaji borvidék: Abaújszántó, Bekecs, Bodrogkeresztúr, Bodrogkisfalud, Bodrogolaszi, Erdõbénye, Erdõhorváti, Golop,
Hercegkút, Legyesbénye, Makkoshotyka, Mád, Mezõzombor, Monok, Olaszliszka, Rátka, Sárazsadány, Sárospatak,
Sátoraljaújhely, Szegi, Szegilong, Szerencs, Tarcal, Tállya, Tokaj, Tolcsva, Vámosújfalu.
21. Zalai borvidék: Bak, Becsehely, Csörnyeföld, Dobri, Eszteregnye, Homokkomárom, Kerkateskánd, Lenti, Letenye,
Magyarszerdahely, Murarátka, Muraszemenye, Nagykanizsa, Rigyác, Söjtör, Szécsi-sziget, Tormafölde, Valkonya, Zajk,
Bérbaltavár, Csáford, Dióskál, Egeraracsa, Galambok, Garabonc, Miháld, Nagyrada, Orosztony, Pakod, Sármellék,
Szentgyörgyvár, Vindornyalak, Vindornyaszõlõs, Zalabér, Zalakaros, Zalaszabar, Zalaszántó, Zalaszentgrót.
22. Tolnai borvidék: Aba, Aparhant, Bátaapáti, Bikács, Bonyhád, Bonyhádvarasd, Bölcske, Dunaföldvár, Dunaszentgyörgy,
Duzs, Fácánkert, Felsõnyék, Grábóc, Gyönk, Györe, Györköny, Hidas, Hõgyész, Igar, Iregszemcse, Izmény, Kisdorog,
Kismányok, Kisszékely, Kisvejke, Kölesd, Lengyel, Lajoskomárom, Madocsa, Magyarkeszi, Mezõkomárom, Mórágy,
Mõcsény, Mucsfa, Mucsi, Nagydorog, Nagyszékely, Nagymányok, Nagyszokoly, Ozora, Paks, Pincehely, Regöly,
Sárszentlõrinc, Seregélyes, Simontornya, Szabadhidvég, Tamási, Tengelic, Tevel, Tolna, Tolnanémedi, Váralja, Závod.
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2. számú melléklet a 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelethez
Adatlap
Borvidék

Beérkezett

Hegyközség (vagy hegyközségi tanács)

Sorszám/oldal

Adatszolgáltató adatai
Név: ................................................................ Cím: ................................................................ Képviselõ neve: ..........................................
.......................................................................... .......................................................................... ..........................................................................
Anyja neve*: ................................................ Születési hely és idõ*: .............................. Telefonszám*: .............................................
.......................................................................... ..........................................................................
*-gal jelölt részek kitöltése egyben a személyes adatok
E-mail cím: .................................................... Fax*: ................................................................ kezeléséhez való hozzájárulást jelenti.
Jogi forma
(a megfelelõ rész aláhúzandó):
természetes személy
egyéni vállalkozó
õstermelõ
szövetkezet
korlátolt felelõsségû társaság
nyílt részvénytársaság
zárt részvénytársaság
betéti táraság
közkereseti társaság
állami fenntartású intézmény
egyéb:

FVM által elismert termelõi csoport

Adatszolgáltató:

hegyközségi tag
regisztrált borászati üzem
adatszolgáltatásra kötelezett

igen

nem

Termelõi csoporti tagság
igen
nem
Adószám: ....................................................................................................................................
Adóazonosító jel: ......................................................................................................................
MVH reg. Szám.: ........................................................................................................................
Adóraktári engedélyszám: .....................................................................................................
MgSzH engedélyszám: ............................................................................................................
Vállalkozás regisztrációs száma: ..........................................................................................

GA szám: .....................................................................................................................................

Tevékenység az illetékes hegyközség területén
(a megfelelõ rész aláhúzandó):
Szõlõtermesztés
Szõlõfelvásárlás
Borfelvásárlás
Melléktermékek
Borbehozatal:
– EU más tagországaiból
– Harmadik országból

– ideiglenes gyûjtése
– tárolása
– átvétele

Borelõállítás
Szõlõfeldolgozás
Borkészítés
Érlelés
Pezsgõkészítés
Kannatöltés
Palackozás
Kelt: ...........................................................................
...............................................................
adatszolgáltató aláírása

MAGYAR KÖZLÖNY

•

37409

2009. évi 137. szám

Szõlõ ültetvénykataszter
Ültetvény használója: ................................................................................... Nyilvántartási száma: .........................................................
Ültetvény használat jogcíme:
saját tulajdon
bérlemény (tulajdonos neve: .....................................................................)

Ültetvény adatai:
Település:
Dûlõ:
Helyrajzi szám:
Terület
Telepítés

...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
............................... ha ....................................... m2
telepítés éve (ha ismert): ......................
telepítés kora (becsült): .............. év

Termõhelykataszter
ökotóp: .................................................................
osztály: ..................................................................
pontszám .............................................................
Fekvés
síkvidéki
dombvidéki
dombvidéki makroteraszos
dombvidéki mikroteraszos
Ültetvény kitettsége
Szõlõparcella termesztési jellemzõi
Fajta neve (kódja): ...................................................................................
Alany neve (kódja): ...................................................................................
Szõlõ jellemzõi:
Telepítési engedéllyel rendelkezik: igen/nem
Borszõlõ fajtákkal beültetett
OEM elõállításra alkalmas
OFJ elõállításra alkalmas
Földrajzi jelzés nélküli
Csemegeszõlõ-fajtával beültetett
Mazsolaszõlõ-fajtával beültetett
Borpárlat elõállítására alkalmas fajta
Osztályba nem sorolt (pl. direkttermõ)
Vegetatív szaporítóanyag termelésre
szõlõiskola
alany anyatelep
Késõbbiekben oltásra szánt
Termelés alól kivont
Kísérleti ültetvény
Más
Még nem termõ
Felhagyott
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Ültetvény térállása
Szabálytalan, szórt
szabályos térállásra
telepített
– ....... m × ....... m
Ikertõkés: – ....... m × ....... m +....... m
Ikersoros: – ....... m + ....... m ×....... m
Mûvelésmód:
Fejmûvelés
Bakmûvelés
Alacsony kordon
Középmagas kordon
Magas kordon
Guyot
Sylvoz
Moser
Ernyõ
Egyes függöny
GDC
egyéb: ........................................................
Tõkeállomány:
Telepített tõkeszám: ....................................................................... tõ/ha
Tényleges tõkeszám:
> 90%
89–75%
74–50%
< 49%
Öntözhetõség
Öntözésre tervezett
Rendszeresen öntözött
Nem öntözhetõ
Hegybíró tölti ki!
A megadott információk alapján a terület az alábbi termékek elõállítására alkalmas:
Termékkategória

.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
Nem OEM/OFJ fajtabor
Nem OEM/OFJ bor

Fehér

Vörös/rozé

OEM
OEM
OFJ
OFJ

Kelt: ...............................................................................
.................................................
hegybíró aláírása

Dûlõszelektált

MAGYAR KÖZLÖNY

•

37411

2009. évi 137. szám

Borászati tevékenységet és kapacitást regisztráló adatlap

(a borászati helye szerint illetékes hegybíró vezeti)
Borvidék
Hegyközség (vagy hegyközségi tanács)
Nyilatkozattevõ:
Név:
Nyilvántartási szám:
Gazdasági akta (GA) szám:
2
Pince területe
m
Szõlõfeldolgozó teljesítménye (t/h):
Musthûtõ teljesítmény: kJ

Borelõállítás

Szõlõfeldolgozás
(t)

Borkészítés
(hl)

Érlelés
(hl)

Cím:

Pezsgõkészítés
(hl)

Kannatöltés
(hl)

Palackozás
(hl)

........ OEM
........ OEM
........ OFJ
........ OFJ
Nem OEM/OFJ (FN)
fajtabor
........ fajta
........ fajta
Nem OEM/OFJ
(egyéb FN) bor
Más bor:
habzóbor
likõrbor
ízesített bor
Tárolótér összesen:
ebbõl:
erjesztõtér
tárolótér

hl

Töltõgépek száma:

db

hl
hl

fahordó
vasbeton
saválló acél
nyomásálló tartály
egyéb fémtartály
mûanyag
egyéb
Palackozó teljesítménye

hl
hl
hl
hl
hl
hl
hl
palack/h

Kelt: ............................................................................
.................................................................................
Hegyközségi tag/Adatszolgáltató
aláírása
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3. számú melléklet a 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelethez
Közigazgatási feladatok ellátására illetékes hegyközségek a nem hegyközségi települések
esetében megyei bontásban
1. Mórahalmi Hegyközség
Csongrád megyei települések:
Algyõ
Apátfalva
Baks
Csanytelek
Dóc
Eperjes
Felgyõ
Kiszombor
Kübekháza
Magyarcsanád
Makó
Mártély
Mindszent
Nagymágocs
Ópusztaszer
Röszke
Sándorfalva
Szeged
Szentes
Tömörkény
Békés megyei települések:
Battonya
Békés
Békéscsaba
Békéssámson
Biharugra
Bucsa
Csanádapáca
Csorvás
Dombiratos
Elek
Füzesgyarmat
Gerendás
Geszt
Gyomaendrõd
Gyula
Kevermes
Körösladány
Körösnagyharsány
Kötegyán
Medgyesbodzás
Mezõberény
Mezõgyán
Nagybánhegyes
Nagyszénás
Orosháza
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Örménykút
Sarkad
Szarvas
Szeghalom
Tarhos
Tótkomlós
Vésztõ
Zsadány
2. Halasi Hegyközség
Bács-Kiskun megyei települések:
Bátya
Dunaszentbenedek
Foktõ
Géderlak
Homokmégy
Kalocsa
Katymár
Kömpöc
Madaras
Miske
Ordas
Öregcsertõ
Szakmár
Tataháza
Uszód
3. Bajai Hegyközség
Bács-Kiskun megyei települések:
Bácsbokod
Bácsborsod
Bácsszentgyörgy
Dunafalva
Felsõszentiván
Hercegszántó
Nagybaracska
4. Jakabszállási Hegyközség
Bács-Kiskun megyei település:
Bugacpusztaháza
5. Kerekegyházi Hegyközség
Bács-Kiskun megyei települések:
Kunadacs
Kunpeszér
Pest megyei települések:
Táborfalva
Tatárszentgyörgy
6. Kiskunfélegyházi Hegyközség
Bács-Kiskun megyei települések:
Gátér
Pálmonostor
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Petõfiszállás
Városföld
7. Szabadszállási Homokgyöngye Hegyközség
Bács-Kiskun megyei települések:
Szalkszentmárton
Tass
8. Solti Aranykulcs Hegyközség
Bács-Kiskun megyei települések:
Dunaegyháza
Dunatetétlen
Újsolt
9. Strázsahegyi-szárazhegyi Hegyközség
Pest megyei települések:
Acsa
Alsónémedi
Áporka
Aszód
Bag
Bernecebaráti
Bugyi
Csévharaszt
Csobánka
Csomád
Csömör
Csõvár
Dabas
Dánszentmiklós
Délegyháza
Domony
Dunabogdány
Dunaharaszti
Dunakeszi
Dunavarsány
Ecser
Erdõkertes
Farmos
Felsõpakony
Fót
Galgahévíz
Galgamácsa
Göd
Gödöllõ
Gyál
Gyömrõ
Halásztelek
Hévízgyörk
Iklad
Isaszeg
Kemence
Kiskunlacháza
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Kismaros
Kisoroszi
Kistarcsa
Kosd
Kóspallag
Letkés
Lórév
Maglód
Majosháza
Makád
Mende
Nagybörzsöny
Nagykáta
Nagymaros
Nagytarcsa
Nyáregyháza
Pánd
Pécel
Penc
Perõcsény
Péteri
Piliscsaba
Pilisjászfalu
Pilisszántó
Pilisszentkereszt
Pilisszentlászló
Pilisvörösvár
Pócsmegyer
Pomáz
Pusztazámor
Püspökhatvan
Püspökszilágy
Rád
Solymár
Sülysáp
Százhalombatta
Szentendre
Szentmártonkáta
Szigetbecse
Szigethalom
Szigetszentmiklós
Szob
Szokolya
Szõd
Tahi
Tahitótfalu
Taksony
Tápióbicske
Tápiógyörgye
Tápióság
Tápiószecsõ
Törökbálint
Tura
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Úri
Üllõ
Vácduka
Váckisújfalu
Vácszentlászló
Valkó
Vámosmikola
Vasad
Vecsés
Verõce
Verseg
Visegrád
Zsámbok
10. Cegléd és környéke Hegyközség
Pest megyei települések:
Dánszentmiklós
Jászkarajenõ
Mikebuda
Pusztavacs
Tápiószõlõs
Törtel
Újszilvás
11. Kerekegyházi Hegyközség
Pest megyei települések:
Táborfalva
Tatárszentgyörgy
12. Gyöngyöshalászi Hegyközség
Heves megyei települések:
Boconád
Erdõtelek
Hevesvezekény
Kisköre
Pély
Tenk
13. Tibolddaróc-Kácsi Hegyközség
Hajdú-Bihar megyei települések:
Álmosd
Ártánd
Bagamér
Bakonszeg
Báránd
Bedõ
Berekböszörmény
Berettyóújfalu
Bihardancsháza
Biharkeresztes
Biharnagybajom
Bihartorda
Bocskaikert
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Bojt
Csökmõ
Darvas
Debrecen
Derecske
Ebes
Esztár
Földes
Fülöp
Furta
Gáborján
Hajdúbagos
Hajdúböszörmény
Hajdúhadház
Hajdúnánás
Hajdúsámson
Hajdúszoboszló
Hajdúszovát
Hencida
Hosszúpályi
Kaba
Kismarja
Kokad
Komádi
Konyár
Körösszakál
Körösszegapáti
Létavértes
Mezõsas
Mikepércs
Monostorpályi
Nagyhegyes
Nagykereki
Nagyrábé
Nyírábrány
Nyíracsád
Nyíradony
Nyírmártonfalva
Pocsaj
Polgár
Püspökladány
Sáránd
Szentpéterszeg
Téglás
Tépe
Újléta
Vámospércs
Váncsod
Zsáka
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Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei települések:
Ajak
Anarcs
Apagy
Aranyosapáti
Baktalórántháza
Balkány
Balsa
Bátorliget
Benk
Beregsurány
Berkesz
Besenyõd
Beszterec
Biri
Bököny
Buj
Csengersima
Demecser
Döge
Dombrád
Encsencs
Eperjeske
Érpatak
Fábiánháza
Fényeslitke
Gávavencsellõ
Gégény
Gelénes
Gemzse
Geszteréd
Gyõrtelek
Gyulaháza
Gyüre
Hodász
Ibrány
Ilk
Jármi
Jéke
Kállósemjén
Kálmánháza
Kántorjánosi
Kék
Kékcse
Kemecse
Kisléta
Kisvárda
Kisvarsány
Komoró
Kótaj
Laskod
Levelek
Lövõpetri
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Magy
Mándok
Máriapócs
Mátészalka
Mérk
Mezõladány
Nagyar
Nagycserkesz
Nagydobos
Nagyecsed
Nagyhalász
Nagyhódos
Nagykálló
Nagyvarsány
Napkor
Nyírbátor
Nyírbéltek
Nyírbogát
Nyírbogdány
Nyírcsaholy
Nyírcsászári
Nyírderzs
Nyíregyháza
Nyírgelse
Nyírgyulaj
Nyíribrony
Nyírjákó
Nyírkarász
Nyírkáta
Nyírkércs
Nyírlövõ
Nyírlugos
Nyírmada
Nyírmeggyes
Nyírmihálydi
Nyírparasznya
Nyírpazony
Nyírpilis
Nyírtass
Nyírtelek
Nyírtét
Nyírtura
Nyírvasvári
Ófehértó
Olcsvaapáti
Ömböly
Ópályi
Õr
Pap
Papos
Paszab
Pátroha
Penészlek
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Petneháza
Piricse
Pócspetri
Pusztadobos
Ramocsaháza
Rétközberencs
Rohod
Sényõ
Szabolcsbáka
Szabolcsveresmart
Szakoly
Székely
Tarpa
Terem
Tiborszállás
Tiszabezdéd
Tiszadob
Tiszaeszlár
Tiszakanyár
Tiszalök
Tiszanagyfalu
Tiszarád
Tiszavasvári
Tornyospálca
Tuzsér
Újfehértó
Újkenéz
Vaja
Vállaj
Vámosatya
Vásárosnamény
Vasmegyer
Záhony
14. Tiszakürt-Tiszainoka Hegyközség
Jász-Nagykun-Szolnok megyei települések:
Abádszalók
Berekfürdõ
Fegyvernek
Jászágó
Jászapáti
Jászdózsa
Jászfelsõszentgyörgy
Jászfényszaru
Jászladány
Karcag
Kisújszállás
Kõtelek
Kunhegyes
Kunmadaras
Mezõtúr
Nagykörû
Öcsöd
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Pusztamonostor
Szolnok
Tiszabõ
Tiszabura
Tiszaderzs
Tiszafüred
Tiszagyenda
Tiszaigar
Tiszaörs
Tiszapüspöki
Tiszaroff
Tiszasüly
Tiszaszentimre
Tiszavárkony
Törökszentmiklós
Tomajmonostora
Túrkeve
Újszász
15. Miskolc és környéke Hegyközség
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei települések:
Abaújkér
Abaújlak
Abaújszolnok
Abaújvár
Abod
Alacska
Alsódobsza
Alsószuha
Alsótelekes
Alsóvadász
Alsózsolca
Arka
Arló
Arnót
Ároktõ
Baktakék
Balajt
Bánhorváti
Baskó
Becskeháza
Berente
Beret
Bõcs
Bodroghalom
Bódvarákó
Bódvaszilas
Boldogkõújfalu
Boldogkõváralja
Boldva
Borsodbóta
Borsodszentgyörgy
Borsodszirák
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Bükkábrány
Büttös
Cigánd
Csernely
Csobád
Csobaj
Csokvaomány
Damak
Debréte
Dédestapolcsány
Detek
Dövény
Dubicsány
Encs
Fancsal
Farkaslyuk
Felsõberecki
Felsõdobsza
Felsõkelecsény
Felsõnyárád
Felsõregmec
Felsõtelekes
Felsõvadász
Felsõzsolca
Fony
Forró
Füzér
Füzérradvány
Gadna
Gagyapáti
Galvács
Garadna
Gelej
Gesztely
Gönc
Göncruszka
Halmaj
Hangács
Hegymeg
Hejce
Hejõbába
Hejõpapi
Hejõszalonta
Hernádbûd
Hernádkércs
Hernádnémeti
Hernádpetri
Hernádszurdok
Hét
Hidvégardó
Homrogd
Igrici
Imola
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Ináncs
Irota
Izsófalva
Jákfalva
Járdánháza
Jósvafõ
Kánó
Kány
Karcsa
Karos
Kazincbarcika
Kázsmárk
Kelemér
Keresztéte
Kesznyéten
Királd
Kiskinizs
Kisrozvágy
Komjáti
Komlóska
Kondó
Krasznokvajda
Kurityán
Ládbesenyõ
Lak
Léh
Litka
Mályinka
Martonyi
Méra
Meszes
Mezõcsát
Mezõkeresztes
Mezõnagymihály
Mezõnyárád
Mikóháza
Monaj
Múcsony
Muhi
Nagybarca
Nagycsécs
Nagykinizs
Nagyrozvágy
Nekézseny
Novajidrány
Nyíri
Nyomár
Onga
Ónod
Ormosbánya
Oszlár
Ózd
Pácin
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Pamlény
Parasznya
Pere
Perecse
Pusztafalu
Pusztaradvány
Putnok
Radostyán
Ragály
Rakacaszend
Rásonysápberencs
Regéc
Ricse
Rudabánya
Rudolftelep
Sajóbábony
Sajóecseg
Sajógalgóc
Sajóivánka
Sajókápolna
Sajókaza
Sajókeresztúr
Sajólád
Sajólászlófalva
Sajómercse
Sajónémeti
Sajópálfala
Sajópetri
Sajópüspöki
Sajósenye
Sajószentpéter
Sajóvámos
Sajóvelezd
Sáta
Selyeb
Semjén
Serényfalva
Sóstófalva
Szakácsi
Szakáld
Szalaszend
Szalonna
Szászfa
Szemere
Szendrõ
Szendrõlád
Szentistvánbaksa
Szin
Szinpetri
Szirmabesenyõ
Szögliget
Szuhafõ
Szuhakálló
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Szuhogy
Taktaszada
Tardona
Telkibánya
Tiszabábolna
Tiszadorogma
Tiszakeszi
Tiszapalkonya
Tiszatarján
Tiszaújváros
Tomor
Tornaszentandrás
Trizs
Újcsanálos
Uppony
Vadna
Vajdácska
Varbó
Vilyvitány
Viss
Zádorfalva
Zalkod
Zemplénagárd
Ziliz
Zubogy
16. Gyöngyöspatai Hegyközség
Nógrád megyei települések:
Alsótold
Bánk
Bátonyterenye
Bér
Bokor
Buják
Cered
Csécse
Cserhátszentiván
Ecseg
Egyházasdengeleg
Endrefalva
Hollókõ
Jobbágyi
Karancskeszi
Kisbárkány
Kishartyán
Kozárd
Kutasó
Lucfalva
Ludányhalászi
Mátraszõlõs
Mátraverebély
Mohora
Nagylóc
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Nógrádszakál
Rimóc
Ságújfalu
Salgótarján
Sóshartyán
Szalmatercs
Szécsény
Szécsényfelfalu
Szirák
Szurdokpüspöki
Tar
Varsány
17. Ecsédi Hegyközség
Nógrád megyei települések:
Erdõkürt
Erdõtarcsa
Héhalom
Kisbágyon
Palotás
Heves megyei települések:
Boldog
Lõrinci
Petõfibánya
Zagyvaszántó
18. Mogyoródi Hegyközség
Nógrád megyei települések:
Alsópetény
Balassagyarmat
Bánk
Bercel
Berkenye
Cserháthaláp
Csesztve
Debercsény
Dejtár
Diósjenõ
Drégelypalánk
Érsekvadkert
Etes
Galgaguta
Hont
Hugyag
Keszeg
Kétbodony
Legénd
Magyarnándor
Nagyoroszi
Nézsa
Nógrád
Nógrádkövesd
Nógrádmarcal
Nógrádsáp
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Nógrádsipek
Nõtincs
Patvarc
Pusztaberki
Rétság
Romhány
Szanda
Szátok
Szécsénke
Szügy
Terény
Tereske
Vanyarc
19. Gyöngyösi Hegyközség
Heves megyei települések:
Bélapátfalva
Kál
Kápolna
20. Atkári Hegyközség
Heves megyei települések:
Adács
Vámosgyörk
21. Bükkaljai Hegyközség
Heves megyei település:
Szihalom
22. Eger város Hegyközség
Heves megyei települések:
Egercsehi
Fedémes
Nagyvisnyó
Szilvásvárad
Tarnalelesz
23. Visontai Hegyközség
Heves megyei települések:
Ludas
Nagyfüged
Tarnabod
Tarnaméra
Tarnaörs
24. Neszmélyi Hegyközség
Komárom-Esztergom megyei települések:
Ács
Ácsteszér
Aka
Annavölgy
Ászár
Bajna
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Bakonybánk
Bakonysárkány
Bakonyszombathely
Bana
Bokod
Csatka
Csolnok
Dad
Dág
Dömös
Dorog
Epöl
Gyermely
Héreg
Kecskéd
Kisigmánd
Komárom
Kömlõd
Környe
Leányvár
Máriahalom
Mogyorósbánya
Nagysáp
Naszály
Oroszlány
Piliscsév
Pilismarót
Réde
Sárisáp
Súr
Szákszend
Szomor
Tardos
Tarján
Tárkány
Tát
Tatabánya
Tokod
Tokodaltáró
Úny
Várgesztes
Vértessomló
Vértestolna
25. Mór és Pusztavám Közös Hegyközség
Fejér megyei települések:
Bakonycsernye
Bakonykúti
Balinka
Bodajk
Csór
Fehérvárcsurgó
Iszkaszentgyörgy
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Isztimér
Jenõ
Kincsesbánya
Moha
Nádasdladány
Nagyveleg
Sárkeszi
Sárszentmihály
Székesfehérvár
Úrhida
26. Vértesalja Közös Hegyközség
Fejér megyei települések:
Bodmér
Csákvár
Gánt
Hantos
Lovasberény
Magyaralmás
Mezõfalva
Nagylók
Pátka
Perkáta
Polgárdi
Sárkeresztes
Sárkeresztúr
Sárosd
Szabadegyháza
Vértesacsa
Vértesboglár
Zichyújfalu
27. Velence-tó Körzeti Hegyközség
Fejér megyei települések:
Adony
Baracska
Besnyõ
Ercsi
Iváncsa
Kulcs
Pusztaszabolcs
Rácalmás
Ráckeresztúr
Vereb
28. Etyeki Hegyközség
Budapest összes kerületének adóraktárai
Fejér megyei település:
Tabajd
Pest megyei települések:
Biatorbágy
Budaörs
Diósd
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Érd
Sóskút
Tárnok
29. Nyakas Hegyközség
Fejér megyei települések:
Mány
Óbarok
Szár
Újbarok
Pest megyei települések:
Budakalász
Páty
Perbál
Tinnye
Zsámbék
30. Aligai Hegyközség
Fejér megyei települések:
Enying
Füle
Kõszárhegy
Lepsény
Mezõszentgyörgy
31. Kölesdi Hegyközség
Fejér megyei települések:
Alap
Alsószentiván
Baracs
Cece
Csõsz
Dég
Dunaújváros
Elõszállás
Káloz
Kisapostag
Kisláng
Mezõszilas
Nagykarácsony
Nagyvenyim
Sárbogárd
Sáregres
Sárszentágota
Soponya
Szabadbattyán
Tác
Vajta
Tolna megyei települések:
Belecska
Bogyiszló
Cikó
Csibrák
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Csikóstõttõs
Diósberény
Döbrököz
Dombóvár
Értény
Fácánkert
Fadd
Felsõnána
Gerjen
Gyulaj
Jágónak
Kajdacs
Kalaznó
Kaposszekcsõ
Keszõhidegkút
Kisszékely
Kistormás
Kocsola
Koppányszántó
Kurd
Lápafõ
Miszla
Murga
Nagydorog
Nagykónyi
Nak
Németkér
Pálfa
Pusztahencse
Regöly
Szakadát
Szakály
Szakcs
Szárazd
Szedres
Udvari
Várong
Varsád
32. Pécs Vidéke Hegyközség
Baranya megyei települések:
Abaliget
Almamellék
Almáskeresztúr
Alsómocsolád
Aranyosgadány
Bakóca
Bakonya
Baksa
Baranyajenõ
Baranyaszentgyörgy
Basal
Belvárdgyula
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Beremend
Berkesd
Bezedek
Birján
Bodolyabér
Bogád
Boldogasszonyfa
Borjád
Bosta
Botykapeterd
Bükkösd
Csányoszró
Cserdi
Csertõ
Dinnyeberki
Drávapiski
Egerág
Egyházaskozár
Ellend
Erdõsmárok
Erdõsmecske
Erzsébet
Fazekasboda
Feked
Felsõegerszeg
Garé
Geresdlak
Gödre
Görcsöny
Görcsönydoboka
Gyód
Hetvehely
Hímesháza
Husztót
Ibafa
Kacsóta
Kárász
Kátoly
Kékesd
Kisasszonyfa
Kisbeszterce
Kishajmás
Kisherend
Kiskassa
Kisnyárád
Kisszentmárton
Komló
Kozármisleny
Kökény
Lippó
Liptód
Lothárd
Lovászhetény
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Mágocs
Magyaregregy
Magyarlukafa
Magyarsarlós
Magyarszék
Majs
Mánfa
Maráza
Márok
Martonfa
Máza
Mekényes
Merenye
Mezõd
Mindszentgodisa
Nagykozár
Nagypall
Nagyváty
Ófalu
Orfû
Ózdfalu
Palé
Palotabozsok
Patapoklosi
Pécsbagota
Pécsdevecser
Pécsudvard
Pellérd
Pereked
Pogány
Regenye
Romonya
Sásd
Siklósbodony
Siklósnagyfalu
Somberek
Somogyapáti
Somogyhárságy
Somogyhatvan
Somogyviszló
Szágy
Szalánta
Szalatnak
Szászvár
Szebény
Székelyszabar
Szellõ
Szentlászló
Szentlõrinc
Szilágy
Szilvás
Szõke
Szõkéd
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Szulimán
Szûr
Tarrós
Téseny
Tormás
Töttös
Varga
Vásárosbéc
Vásárosdombó
Vázsnok
Vékény
Velény
Véménd
Zengõvárkony
Zók
33. Dörgicse-Balatonakali Hegyközség
Veszprém megyei települések:
Adásztevel
Ajka
Bakonyoszlop
Bakonyság
Bakonyszentiván
Bakonyszentkirály
Bakonyszücs
Bakonytamási
Balatonfûzfõ
Bazsi
Béb
Berhida
Csajág
Csesznek
Csetény
Csögle
Dabronc
Dáka
Devecser
Döbrönte
Dudar
Fenyõfõ
Gecse
Gic
Hajmáskér
Halimba
Homokbödöge
Jásd
Káptalanfa
Kemeneshõgyész
Királyszentistván
Litér
Lovászpatona
Magyarpolány
Malomsok

•
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Marcalgergelyi
Mezõlak
Nagyalásony
Nagydém
Nagygyimót
Nemeshany
Nóráp
Noszlop
Öcs
Õsi
Öskü
Pápa
Pápakovácsi
Pápasalamon
Pápateszér
Pétfürdõ
Pula
Sóly
Szápár
Szentkirályszabadja
Szõc
Takácsi
Ugod
Vanyola
Várpalota
Vaszar
Veszprém
Vid
Vilonya
Vinár
Zalaerdõd
Zalaszegvár
34. Káli-medence Hegyközség
Veszprém megyei települések:
Kékkút
Kapolcs
Taliándörög
Vigándpetend
35. Kéthely Hegyközség
Somogy megyei települések:
Babócsa
Balatonfenyves
Balatonszentgyörgy
Balatonújlak
Barcs
Bárdudvarnok
Bélavár
Beleg
Berzence
Bolhás
Bolhó

37435
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Bõszénfa
Cserénfa
Csokonyavisonta
Csombárd
Csököly
Csömend
Csurgónagymarton
Darány
Fonó
Gadány
Gálosfa
Gige
Gölle
Görgeteg
Gyékényes
Hajmás
Háromfa
Hedrehely
Heresznye
Hetes
Homokszentgyörgy
Iharos
Iharosberény
Inke
Istvándi
Juta
Kadarkút
Kálmáncsa
Kaposfõ
Kaposgyarmat
Kaposmérõ
Kaposújlak
Kaposvár
Kaposszerdahely
Kastélyosdombó
Keleviz
Kisasszond
Kisbajom
Kisgyalán
Kiskorpád
Komlósd
Kõkút
Kutas
Lábod
Lad
Lakócsa
Magyaregres
Mesztegnyõ
Mezõcsokonya
Nagyatád
Nagybajom
Nagyszakácsi
Nemesdéd

•

2009. évi 137. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2009. évi 137. szám

Nemeskisfalud
Nikla
Orci
Õrtilos
Ötvöskónyi
Pamuk
Patca
Patosfa
Péterhida
Pogányszentpéter
Porrog
Porrogszentkirály
Rinyabesenyõ
Rinyakovácsi
Rinyaújlak
Sántos
Sávoly
Segesd
Simonfa
Somodor
Somogyaszaló
Somogybükkösd
Somogysárd
Somogysimonyi
Somogyszentpál
Somogyszil
Somogyudvarhely
Szegerdõ
Szenna
Szenta
Szentbalázs
Szenyér
Szilvásszentmárton
Szulok
Tapsony
Tarany
Táska
Varászló
Vése
Visnye
Vízvár
Vörs
Zákány
Zimány
Zselickisfalud
Zselickislak
Zselicszentpál
36. Látrány-Somogytúr-Visz Közös Hegyközség
Somogy megyei települések:
Bedegkér
Bonnya
Ecseny

37437

37438
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Felsõmocsolád
Fiad
Gadács
Gamás
Igal
Kapoly
Kára
Kazsok
Kisbárapáti
Mernye
Miklósi
Nágocs
Polány
Ráksi
Somogyacsa
Somogybabod
Somogydöröcske
Somogyegres
Somogygeszti
Somogymeggyes
Szentgáloskér
Szorosad
Törökkoppány
Zics
37. Lengyeltóti Hegyközség
Somogy megyei települések:
Buzsák
Edde
Hács
Kisberény
Osztopán
Öreglak
Pusztakovácsi
Somogyjád
Somogyvámos
Somogyvár
Várda
38. Kõröshegyi Hegyközség
Somogy megyei települések:
Ádánd
Bábonymegyer
Balatonföldvár
Bálványos
Kánya
Kereki
Lulla
Nagyberény
Nyim
Pusztaszemes
Ságvár
Sérsekszõlõs

•
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Siófok
Siójut
Som
Szántód
Tab
Tengõd
Torvaly
Zala
39. Kötcse-Szólád Hegyközség
Somogy megyei települések:
Balatonszárszó
Nagycsepely
Teleki
40. Szõlõsgyöröki Hegyközség
Somogy megyei település:
Fonyód
41. Pannonhalmi Borvidék Hegyközsége
Gyõr-Moson-Sopron megyei települések:
Abda
Árpás
Bakonygyirót
Bakonyszentlászló
Bõny
Börcs
Csorna
Gönyû
Gyarmat
Gyömöre
Gyõr
Gyõrasszonyfa
Halászi
Jánossomorja
Koroncó
Máriakálnok
Mezõörs
Mórichida
Mosonmagyaróvár
Mosonszentmiklós
Öttevény
Pér
Rábaszentmiklós
Sikátor
Sokorópátka
Szárföld
Szerecseny
Táp
Tápszentmiklós
Tét
Töltéstava

37439
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Várbalog
Veszprémvarsány
42. Kõszeg és Környéke – Vaskeresztes és Környéke Hegyközség
Vas megyei települések:
Alsóújlak
Andrásfa
Bajánsenye
Bejcgyertyános
Boba
Bozsok
Bögöt
Bögöte
Bucsu
Csehi
Csehimindszent
Csénye
Csipkerek
Csönge
Csörötnek
Daraboshegy
Döbörhegy
Döröske
Duka
Egervölgy
Egyházashetye
Egyházasrádóc
Gencsapáti
Gérce
Gersekarát
Gór
Gyöngyösfalu
Gyõrvár
Halastó
Hegyháthodász
Horvátzsidány
Hosszúpereszteg
Ják
Jánosháza
Káld
Kám
Karakó
Katafa
Kemenesmagasi
Kemenesmihályfa
Kemenessömjén
Kercaszomor
Körmend
Kõszegpaty
Kõszegszerdahely
Magyarlak
Magyarszombatfa
Nádasd
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Nagymizdó
Nagysimonyi
Nagytilaj
Nyõgér
Olaszfa
Ostffyasszonyfa
Oszkó
Õrimagyarósd
Pácsony
Pecöl
Perenye
Peresznye
Petõmihályfa
Pusztacsó
Rádóckölked
Sárfimizdó
Sárvár
Sitke
Sótony
Szarvaskend
Szemenye
Szentpéterfa
Szergény
Szombathely
Szõce
Telekes
Tokorcs
Vásárosmiske
Vasvár
Velem
Velemér
Vép
Vönöck
43. Sopron Városkörnyéki Hegyközség
Gyõr-Moson-Sopron megyei települések:
Ágfalva
Barbacs
Cirák
Csapod
Fertõd
Fertõhomok
Hegykõ
Iván
Kapuvár
Lövõ
Répcevis
Sarród

37441
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44. Sopron Fertõmenti Hegyközség
Gyõr-Moson-Sopron megyei települések:
Egyházasfalu
Nagylózs
Pereszteg
Pinnye
Sopronkövesd
Szakony
Újkér
Völcsej
Zsira
45. Nyugat-Balatoni Hegyközség
Zala megyei települések:
Alsópáhok
Felsõpáhok
Karmacs
Keszthely
Nemesbük
Vállus
46. Zalaszentgróti Hegyközség
Zala megyei települések:
Almásháza
Alsónemesapáti
Batyk
Bezeréd
Döbröce
Egervár
Gösfa
Gyürüs
Kallósd
Kehidakustány
Kemendollár
Kisbörgõ
Lakhegy
Ligetfalva
Mihályfa
Nagygörbõ
Nagypáli
Nemesapáti
Óhíd
Orbányosfa
Padár
Petõhenye
Pókaszepetk
Sénye
Sümegcsehi
Türje

•
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Vasboldogasszony
Vöckönd
Zalaegerszeg
Zalaistvánd
Zalaköveskút
Zalaszentiván
Zalaszentlászló
Zalaszentlõrinc
47. Zalakaros Térsége Egyesült Hegyközség
Zala megyei települések:
Alsórajk
Balatonmagyaród
Bocska
Bókaháza
Börzönce
Csapi
Esztergályhorváti
Felsõrajk
Gelse
Gelsesziget
Gétye
Hahót
Kerecseny
Kisbucsa
Misefa
Nagybakónak
Nagykapornak
Nagyrécse
Nemesrádó
Pacsa
Szentpéterúr
Tilaj
Újudvar
Zalaapáti
Zalacsány
Zalaigrice
Zalakomár
Zalamerenye
Zalasárszeg
Zalaszentbalázs
Zalaszentjakab
Zalaszentmárton
Zalaszentmihály
Zalaújlak
Zalavár
48. Nagykanizsai Hegyközség
Zala megyei települések:
Babosdöbréte
Bagód

37443
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Bajcsa
Bánokszentgyörgy
Becsvölgye
Belezna
Bocfölde
Boncodfölde
Borsfa
Böde
Bucsuta
Csatár
Csonkahegyhát
Csöde
Dobronhegy
Fityeház
Fûzvölgy
Gellénháza
Gombosszeg
Gutorfölde
Hagyárosbõrönd
Hosszúvölgy
Hottó
Kávás
Keménfa
Kiskutas
Kustánszeg
Lickóvadamos
Liszó
Magyarszentmiklós
Mikekarácsonyfa
Miklósfa
Milejszeg
Molnári
Murakeresztúr
Nagykutas
Nagylengyel
Nemeshetés
Nemespátró
Nemessándorháza
Nemesszentandrás
Németfalu
Nova
Oltárc
Ormándlak
Ozmánbük
Pálfiszeg
Petrikeresztúr
Petrivente
Pölöske
Pusztaederics
Pusztamagyaród
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Pusztaszentlászló
Salomvár
Sand
Semjénháza
Sormás
Surd
Szentpéterfölde
Szepetnek
Tótszentmárton
Vaspör
Zalaboldogfa
Zalacséb
Zalaháshágy
Zalalövõ
Zalatárnok
49. Kerka- és Muramenti Hegyközség
Zala megyei települések:
Alsószenterzsébet
Bázakerettye
Csesztreg
Gosztola
Iklódbördöce
Kerkabarabás
Kerkafalva
Kerkakutas
Kerkaszentkirály
Kiscsehi
Kistolmács
Lasztonya
Lendvadedes
Lispeszentadorján
Lovászi
Magyarföld
Maróc
Márokföld
Páka
Pórszombat
Rédics
Szentgyörgyvölgy
Szentmargitfalva
Szilvágy
Tornyiszentmiklós
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4. számú melléklet a 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelethez
Szüreti jelentés*
Hegyközségi tag /
Adatszolgáltató:
Évjárat:

termékkategória,
(termékkategória csoport)

Név:

Cím:

GA szám:

Termõterület

ha

település

hrsz.

Nyilvántartási szám:

Szüretelt szõlõ

dûlõ

fajta

potenciális
alkohol
V/V%

Szõlõ felhasználása

mennyiség
g (q/hl)
fehér

kék

nyilatkozattevõ általi
borrá történõ
feldolgozás
(a pincekönyv alapján)
fehér

vörös

......................................................
szövetkezetnek szállítva
szõlõ
fehér

................................................................
borkészítõ felvásárlónak

must
kék

fehér

szõlõ
vörös

fehér

must
kék

fehér

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

•
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...........................................................................................
Hegyközségi tag/Adatszolgáltató aláírása

Leadási, illetve összeállítási határidõ: január 15.

vörös

MAGYAR KÖZLÖNY

...........................................
Oltalom alatt álló
eredetmegjelöléssel
ellátott borok elõállítására
szánt szõlõültetvény
............................................
OEM
...........................................
OEM
...........................................
Oltalom alatt álló földrajzi
jelzéssel ellátott borok
elõállítására szánt
szõlõültetvény
............................................
OFJ
...........................................
OFJ
Oltalom alatt álló
eredetmegjelöléssel vagy
földrajzi jelzéssel nem
ellátott fajtaborok
elõállítására szánt
szõlõültetvény
................................. fajta
................................. fajta
Oltalom alatt álló
eredetmegjelöléssel vagy
földrajzi jelzéssel nem
ellátott borok elõállítására
szánt szõlõültetvény
Más borok elõállítására
szánt ültetvény

* Gazdasági aktát nyilvántartó hegybíró részére leadni 2009/2010-ben, 2010/2011-tõl a GA nyilvántartó hegybíró állítja össze

egyéb rendeltetés

(a szõlõfelvásárlással foglalkozó termelõ tölti ki a pincekönyv alapján és a borászati üzem helye szerint illetékes hegybírónak adja le)

név

szõlõ
származási
bizonyítvány
száma

Szõlõterület adatai

település

dûlõ

hrsz.

A borászati év kezdete óta elõállított termékek és borkészleteken kívüli egyéb készletek a jelentés elkészítésének idõpontjában (hektóliterben)

terület
(ha)

szõlõ
(hl/q)

................. OEM
must
fehér

vörös/
rozé

bor
fehér

Nem OEM/OFJ (FN)
................ fajtájú fajtabor

................. OFJ

vörös/
rozé

must
fehér

vörös/
rozé

bor
fehér

must

vörös/
rozé

fehér

vörös/
rozé

bor
fehér

vörös/
rozé

Nem OEM / OFJ
(egyéb FN) bor
must
fehér

vörös/
rozé

Más

bor
fehér

vörös/
rozé

must
fehér

vörös/
rozé
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Beszállítás
A felhasznált
termékek
kategóriái

Hegyközség: .......................................................................................................................
/
Cím: ............................................................. Bejelentett termék(ek) nyilvántartási helye: ..........................................................
Adóraktári szám: .................................... Település: .................................................. Cím: .............................................................

•

Borvidék: ..............................................................................................................................
Hegyközségi
tag
Adatszolgáltató: ..................................... Név: .............................................................
Nyilvántartási szám: .............................. GA szám: ...................................................
Borpiaci év: ...............................................

MAGYAR KÖZLÖNY

Termelési jelentés a felvásárolt szõlõrõl

bor
fehér

vörös/
rozé

Kelt: .............................................................................
...........................................................................................
Hegyközségi tag/Adatszolgáltató aláírása
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5. számú melléklet a 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelethez
Értékesítési jelentés a forgalomba hozott borokról

(a pincekönyv alapján tölti ki a termelõ és adja le a gazdasági aktát vezetõ hegybírónak)
Borvidék: ................................................... Adatszolgáltató neve: ..................................................................................................... GA szám: ................................................... Adóraktári szám: ....................................
Hegyközség: ............................................ Címe: ..................................................................................................................................... Nyilvántartási szám: .........................................................................................................

Értékesítés
folyóbor
(>60 liter)

Termékkategória
fehér

nettó átlagár

vörös/rozé

kannás kiszerelés
(2–60 liter)
nettó átlagár

fehér

nettó átlagár

vörös/rozé

palackos értékesítés
(<2 liter)
nettó átlagár

fehér

nettó átlagár

vörös/rozé

értékesítés összesen
(liter) (kannás+palackos)
nettó átlagár

fehér

vörös/rozé

mindösszesen
(liter)

1. Belföldi értékesítés
1.1. Kereskedõnek értékesített (Pincekönyv
Termékértékesítés 2-es 3-as jogcím)
........ OEM
........ OEM
........ OFJ
........ OFJ
Nem OEM/OFJ fajtabor
Nem OEM/OFJ bor
Más bor:
1.2. Pincébõl végsõ fogyasztónak
értékesített (Pincekönyv
Termékértékesítés 6-os 7-es és 8-as
jogcím)
........ OEM
........ OEM
........ OFJ
Nem OEM/OFJ fajtabor
Nem OEM/OFJ bor
Más bor:
1.3. Adóraktárnak értékesített (Pincekönyv
Termékértékesítés 1-es jogcím)
....... OEM

....... OFJ
Nem OEM/OFJ fajtabor
Nem OEM/OFJ bor
Más bor:
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....... OFJ

•

....... OEM

MAGYAR KÖZLÖNY

........ OFJ

fehér

nettó átlagár

vörös/rozé

kannás kiszerelés
(2–60 liter)
nettó átlagár

fehér

nettó átlagár

vörös/rozé

palackos értékesítés
(<2 liter)
nettó átlagár

fehér

nettó átlagár

vörös/rozé

értékesítés összesen
(liter) (kannás+palackos)
nettó átlagár

fehér

2. EU tagországba történõ értékesítés
....... OEM
....... OEM

•

....... OFJ

vörös/rozé

mindösszesen
(liter)

MAGYAR KÖZLÖNY

Értékesítés
folyóbor
(>60 liter)

Termékkategória

2009. évi 137. szám

....... OFJ
Nem OEM/OFJ fajtabor
Nem OEM/OFJ bor
Más bor:
3. Harmadik országba értékesítés (export)
....... OEM
....... OEM
....... OFJ
....... OFJ
Nem OEM/OFJ fajtabor
Nem OEM/OFJ bor
Más bor:

Kelt: .............................................................................
...........................................................................................
Hegyközségi tag/Adatszolgáltató aláírása
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•
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6. számú melléklet a 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelethez
Bor- és mustkészlet jelentés

(termelõ tölti ki és adja le a gazdasági aktát vezetõ hegybírónak)
Borvidék:
július 31-ei állapot
Hegyközségi tag/Adatszolgáltató
neve:

Hegyközség:
Beadási határidõ: augusztus 15.
....... Év
GA száma:
Nyilvántartási
szám:

Címe:
Adóraktár eng. szám.:
Termékkategória
(termékkategória csoport)

Bor
forgalomba
hozatali
engedéllyel

Bor
forgalomba
hozatali
engedély
nélkül

Must

Készletmennyiség (hl)
fehér

........ OEM
........ OEM
........ OEM
........ OFJ
........ OFJ
........ OFJ
Nem OEM/OFJ fajtabor
Nem OEM/OFJ bor
EU más tagországaiból
származó borok
3. országból származó
borok
más borok:
likõrbor
ízesített bor
szénsavas bor

vörös/rozé

Összesen

Visszaminõsítés
fehér
hl

vörös/rozé
hl

Visszaminõsítés........ Kategóriába

........ OEM-re alkalmas
........ OEM-re alkalmas
........ OEM-re alkalmas
........ OFJ-re alkalmas
........ OFJ-re alkalmas
........ OFJ-re alkalmas
Nem OEM/ OFJ fajtaborra
alkalmas
Nem OEM/ OFJ bor
EU más tagországaiból
származó borok
3. országból származó
borok
más borok:
likõrbor
ízesített bor
szénsavas bor
Sûrített szõlõmust
Finomított
szõlõmust-sûrítmény
Tartósított must
más mustok:
részben erjedt szõlõmust
töppedt szõlõbõl részben
erjedt szõlõmust

Kelt: .............................................................................
...........................................................................................
Hegyközségi tag/Adatszolgáltató aláírása
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•
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7. számú melléklet a 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelethez
Borvidék:
Hegyközség/tanács:
Benyújtandó minden évben kétszer, augusztus 15-én és november 15-én
Borászati melléktermék-felhasználás – 20.....
Nyilvántartási szám:
GA szám:
Adatszolgáltató: Név: ............................. Cím: .............................
Adóraktári engedély száma:

Hegyközség tölti ki!

Beérkezés: .......................................................
Keletkezett borászati melléktermék (szõlõtörköly, borseprõ, derítési alj stb.)

Megnevezése: borseprõ/derítési alj

Megnevezése: törköly

Mennyisége: ....................... liter
Felhasználása:

Mennyisége: .......................... kilogramm

kötelezõ lepárlás céljára: ........................................ liter
ellenõrzés melletti kivonás: ................................... liter

bizonylat száma: ...............................................
bizonylat száma: ...............................................

Kelt: .............................................................................
...........................................................................................
Hegyközségi tag/Adatszolgáltató aláírása
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8. számú melléklet a 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelethez
Szõlõ származási bizonyítvány kérelem
(benyújtandó a termelõ vagy meghatalmazottja által a szõlõültetvény szerint illetékes hegybíró részére)
Évjárat: ..........
Hegyközségi Tanács:

Hegyközség neve:

Termelõ neve:
Termelõ címe:
Nyilvántartási száma:
GA száma:

Nem feldolgozó felvásárló neve:
Címe:
Nyilvántartási száma:
GA száma:

Feldolgozó szövetkezet neve:
Címe:
Nyilvántartási száma:
GA száma:

Feldolgozó borkészítõ neve:
Címe:
Nyilvántartási száma:
GA száma:

MAGYAR KÖZLÖNY

•
2009. évi 137. szám

Tételszám

származási
ország

település

dûlõ

Szüretelt szõlõ

terület
(ha)

hrsz.

fajta
és
vagy
kód

fehér/kék

potenciális
alkohol
(V/V%)

szõlõ
felhasználása*

mennyiség**
(q)

•
2009. évi 137. szám

termékkategória, ............. OEM/
.......... OFJ/ ............. fajtájú FN/FN és
vagy bortípus (az oltalom alatt álló
eredetmegjelölés vagy oltalom
alatt álló földrajzi jelzés szerinti
területnél kisebb földrajzi egység
neve, hagyományos kifejezés,
korlátozottan használható
kifejezés vagy a termékleírásban
meghatározott egyéb kifejezés)

MAGYAR KÖZLÖNY

Termõterület

1.
2.
3.
4.
ÖSSZESEN
* 1. Nyilatkozattevõ által feldolgozás adóköteles borrá; 2. Nyilatkozattevõ által feldolgozás adómentes borrá; 3. Nem feldolgozó felvásárlónak értékesítve; 4. Feldolgozó szövetkezetnek szállítva; 5. Feldolgozó borkészítõnek szállítva; 6. egyéb
rendeltetés, éspedig:
** Pincekönyv/felvásárlásijegy/szállítólevél/átvételi elismervény alapján.

A kérelem aláírásával a termelõ igazolja, hogy a saját feldolgozású/nem feldolgozó felvásárlónak értékesített/feldolgozó szövetkezetbe szállított/feldolgozó
borkészítõnek felkínált termés*** a kérelemben feltüntetett ültetvény(ek)rõl származik és a feltûntetett termékkategóriának megfelel.
*** Megfelelõ rész aláhúzandó

Kelt: .............................................................................
...........................................................................................
Bizonyítványt kérelmezõ aláírása

A szõlõ származási bizonyítvány ....., ....., ......, számú példányát átvettem

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

37453

...........................................................................................
Bizonyítványt kérelmezõ aláírása

37454

9. számú melléklet a 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelethez
Szõlõ származási bizonyítvány
Példányszám:

Sorszám:
Évjárat: ..............

Hegyközségi Tanács:

Hegyközség neve:

Termelõ neve:
Termelõ címe:
Nyilvántartási száma:
GA száma:

Nem feldolgozó felvásárló neve:
Termelõ/
Címe:
meghatalma- Nyilvántartási száma:
zott aláírása GA száma:

Felvásárló /
meghatalmazott aláírása

Feldolgozó szövetkezet neve
Címe:
Nyilvántartási száma:
GA száma:

Feldolgozó borkészítõ neve:
Képviselõ/
Címe:
meghatalma- Nyilvántartási száma:
zott aláírása GA száma:

Borkészítõ/
meghatalmazott aláírása

A kérelem aláírásával a termelõ igazolja, hogy a saját feldolgozású/nem feldolgozó felvásárlónak értékesített/feldolgozó szövetkezetbe szállított/feldolgozó borkészítõnek felkínált
termés*** a kérelemben feltûntetett ültetvény(ek)rõl származik és a feltûntetett termékkategóriának megfelel.

MAGYAR KÖZLÖNY

•
2009. évi 137. szám

Tételszám

származási
ország

település

dûlõ

Szüretelt szõlõ

terület
(ha)

hrsz.

fajta
és
vagy kód

fehér/kék

potenciális
alkohol
(V/V%)

szõlõ
felhasználása*

mennyiség**
(q)

•
2009. évi 137. szám

termékkategória, ....... OEM/
......... OFJ/ ......... fajtájú FN/FN és
vagy bortípus (az oltalom alatt álló
eredetmegjelölés vagy oltalom
alatt álló földrajzi jelzés szerinti
területnél kisebb földrajzi egység
neve, hagyományos kifejezés,
korlátozottan használható
kifejezés vagy a termékleírásban
meghatározott egyéb kifejezés)

MAGYAR KÖZLÖNY

Termõterület

1.
2.
3.
4.
ÖSSZESEN
* 1. Nyilatkozattevõ által feldolgozás adóköteles borrá; 2. Nyilatkozattevõ által feldolgozás adómentes borrá; 3. Nem feldolgozó felvásárlónak értékesítve; 4. Feldolgozó szövetkezetnek szállítva; 5. Feldolgozó borkészítõnek szállítva; 6. egyéb
rendeltetés.
** Pincekönyv/felvásárlásijegy/szállítólevél/átvételi elismervény alapján.
*** Megfelelõ rész aláhúzandó.

BIZONYÍTVÁNY
A fenti tételekre a kérelem alapján a ............ számú szõlõ származási bizonyítványt, ................................... célra kiadtam és nyilvántartásba vettem. (Megjegyzés: .................................... )
Kelt: ...............................................................
P. H.
......................................................................................
Hegybíró aláírása
37455
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10. számú melléklet a 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelethez
Bor származási bizonyítvány kérelem
(A kérelemhez csatolni kell a kérelemben felsorolt szõlõ származási bizonyítványok 1. számú példányát)
Hegyközségi Tanács:
Termelõ neve:
Termelõ címe:
Nyilvántartási száma:
GA száma:

Hegyközség neve:
Felvásárló neve:
Címe:
Nyilvántartási száma:
GA száma:

Bor tárolási helye:
Kérelmezett tétel megnevezése:
Borkezelésre vonatkozó nyilatkozatok
Természetes alkoholtartalom növelés történt
Bor édesítése történt
Must/bor savtartalmának növelése történt
Must/bor savtartalmának csökkentése történt

igen;
igen;
igen;
igen;

nem
nem
nem
nem

MAGYAR KÖZLÖNY

•
2009. évi 137. szám

Település

Dûlõ

Hrsz.

Fajta

Termékkategória, ….OEM/ ….OFJ/
… fajtájú FN/FN és vagy bortípus
(az oltalom alatt álló eredetmegjelölés
vagy oltalom alatt álló földrajzi jelzés
szerinti területnél kisebb földrajzi egység
neve, hagyományos kifejezés,
korlátozottan használható kifejezés
vagy a termékleírásban meghatározott
egyéb kifejezés)

Évjárat

Potenciális alkohol
(V/V%)

1.
2.
3.

Mennyiség*
(hl)

2009. évi 137. szám

Bevonandó szõlõ /
bor származási
bizonyítvány
sorszáma

Származási ország:
Termék típusa**:

•

Tételszám

fehér/rozé/vörös

MAGYAR KÖZLÖNY

Szín:
Bor készültségi foka:

ÖSSZESEN
* Pincekönyv alapján
** 479/2008/EK rendelet IV. számú melléklete szerinti kategóriák: bor, likõrbor ….

Megjegyzés:
A kérelem aláírásával a kérelmezõ igazolja, hogy a kérelemben feltüntetett tételre vonatkozó adatok a valóságnak megfelelnek.
Kelt: ...............................................................
......................................................................................
Bizonyítványt kérelmezõ aláírása

A kérelemben megjelölt származási bizonyítvány ..........................., .................. számú példányát a kérelmezõtõl átvettem.
Kelt: ...............................................................
P. H.
......................................................................................
Hegybíró aláírása

37457

37458

11. számú melléklet a 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelethez
Bor származási bizonyítvány
Példányszám
Hegyközségi Tanács:
Termelõ neve:
Termelõ címe:
Nyilvántartási száma:
GA száma:
Termelõ aláírása:

Sorszám:
Hegyközség neve és címe:
Felvásárló neve:
Címe:
Nyilvántartási száma:
GA száma:
Felvásárló aláírása

Bor tárolási helye:
Kérelmezett tétel megnevezése:
Borkezelésre vonatkozó nyilatkozatok
Természetes alkoholtartalom növelés történt
Bor édesítése történt
Must/bor savtartalmának növelése történt
Must/bor savtartalmának csökkentése történt

igen;
igen;
igen;
igen;

nem
nem
nem
nem

MAGYAR KÖZLÖNY

•
2009. évi 137. szám

Település

Dûlõ

Hrsz.

Fajta

fehér/rozé/vörös

Évjárat

Származási ország:

Potenciális alkohol
(V/V%)

Mennyiség*
(hl)

2009. évi 137. szám

Termékkategória, ….OEM/ ….OFJ/ …
fajtájú FN/FN és vagy bortípus
(az oltalom alatt álló eredetmegjelölés
vagy oltalom alatt álló földrajzi jelzés
szerinti területnél kisebb földrajzi egység
neve, hagyományos kifejezés,
korlátozottan használható kifejezés vagy
a termékleírásban meghatározott egyéb
kifejezés)

•

Tételszám

Bevont** szõlõ /
bor származási
bizonyítvány
sorszáma

Szín:
Termék típusa***:

MAGYAR KÖZLÖNY

Évjárat
Bor készültségi foka:

1.
2.
3.
ÖSSZESEN
* Pincekönyv alapján
** 479/2008/EK rendelet IV. számú melléklete szerinti kategóriák: bor, likõrbor ….

A fenti tételekre a ............................ sorszámú bor származási bizonyítványt ........................-célra kiadtam és nyilvántartásba vettem
Kelt: ...............................................................
P. H.

......................................................................................
Hegybíró aláírása

37459

37460

12. számú melléklet a 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelethez
A. Középfokú végzettség:
1. Aranykalászos gazda
2. Bor- és üdítõipari technikus
3. Borász
4. Gyümölcstermesztõ és feldolgozó szaktechnikus
5. Kertész
6. Kertész- és növényvédelmi technikus
7. Mezõgazdasági technikus
8. Szõlész-borász szaktechnikus
9. Szõlõ- és gyümölcstermesztõ
10. Vincellér
11. Élelmiszer-ipari technikus (Bor- és üdítõital-ipar)
12. Bor- és pezsgõgyártó technikus
13. Bortechnológus
14. Szõlõtermesztõ
15. Erjedésipari termékgyártó (borász)
16. Kertész (technikus)
17. Borászati és üdítõipari ágazat (technikus)
B. Felsõfokú agrárgazdasági végzettséget adó szakok:
1. Kertészmérnöki, F, E
2. Mezõgazdasági mérnök F
3. Agrármérnöki E
4. Növénytermesztési mérnöki F
5. Növényorvosi E
6. Agrár-kémikus agrármérnöki E
7. Agrármenedzser F
8. Gazdasági mérnöki F
9. Vidékfejlesztési agrármérnöki F
10. Gazdasági agrármérnöki E
11. Vidékfejlesztési agrármérnöki E
12. Környezetgazdálkodási agrármérnöki F, E
13. Élelmiszermérnök (erjedésipar-borász) E
14. Élelmiszertechnológus mérnök (bor és üdítõitalipar) F
15. Tartósítóipari üzemmérnök
16. Tartósítóipari mérnök
C. BSc Alapszakok:
1. Tájrendezõ és kertépítõ mérnök
2. Kertészmérnöki
3. Környezetgazdálkodási agrármérnöki
4. Mezõgazdasági mérnöki
5. Növénytermesztõ mérnöki
6. Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki
7. Informatikus agrármérnöki
8. Mezõgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki
9. Szõlész-borász mérnök
D. Mesterszakok (MSc)
1. Kertészmérnöki
2. Környezetgazdálkodási agrármérnöki
3. Szõlészeti- és borászati mérnök
4. Agrármérnöki
5. Növényorvosi

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2009. évi 137. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

6.
7.
8.
9.
10.

•

2009. évi 137. szám

37461

Növénytermesztõ mérnöki
Gazdasági agrármérnöki
Vidékfejlesztési agrármérnöki
Mezõgazdasági és élelmiszeripai gépészmérnöki
Borász-italtechnológus szakmérnöki

13. számú melléklet a 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelethez
(név) Borbíráló Bizottság
Jegyzõkönyv
(év) (hónap) (nap) ülés
Kérelmezõ neve:
Kérelmezõ címe:
Kérelmezett bortétel megnevezése:
Kérelmezett bortétel évjárata:
A bortétel származási bizonyítványának száma:
A kérelmezett bortétel mennyisége (hl):
A 31. § (4) bekezdésében meghatározott azonosító szám:
„(OEM vagy OFJ) termékleírásának
Megfelel
Mivel a HBB jelenlévõ tagjai a bort forgalomba hozatalra alkalmasnak találták X/Y arányban
nem felel meg” –, ha nem megfelelt, akkor legyen indoklás!
Nem megfelelt esetén több szavas indoklás: ................................................................................................................................................
(keltezés)
(BÉLYEGZÕ)
(HBB titkárának aláírása)

14. számú melléklet a 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelethez
Országos Borszakértõ Bizottság
Jegyzõkönyv
(év) (hónap) (nap) ülés
1. Kérelmezõ neve:
2. Kérelmezõ címe:
3. Kérelmezett bortétel megnevezése:
4. Kérelmezett bortétel évjárata:
5. A bortétel származási bizonyítványának száma:
6. A kérelmezett bortétel mennyisége (hl):
7. A 31. § (4) bekezdésében meghatározott azonosító
szám:
OEM- vagy OFJ-bor esetén:
„(OEM vagy OFJ) termékleírásának
Megfelel
Mivel az OBB jelenlévõ tagjai a bort forgalomba hozatalra alkalmasnak találták X/Y arányban

37462

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2009. évi 137. szám

nem felel meg” –, ha nem megfelelt, akkor legyen indoklás!
Nem megfelelt esetén több szavas indoklás: ................................................................................................................................................
FN-bor, valamint a 35. § (5) bekezdésében foglalt eljárás esetén:
„Forgalomba hozható
Forgalomba nem hozható”
(keltezés)
(BÉLYEGZÕ)
(az OBB elnökének aláírása)

15. számú melléklet a 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelethez

Kifejezés

Borászati termékek,
melyek címkéjén
a kifejezés feltüntethetõ

1.

„barrique”

bor (OEM és OFJ)

2.
3.

„blanc de blanc”
„blanc de noir”

minõségi pezsgõ
minõségi pezsgõ

4.

borkülönlegesség

bor (OEM, Tokaj)

5.
6.

„elsõ szüret” vagy
„virgin vintage”
„fõbor”

bor (OEM)

7.

„jégbor”

bor (OEM és OFJ)

8.

„muskotály”

bor (OEM és OFJ),
pezsgõ és
szén-dioxid
hozzáadásával
készült habzóbor

A kifejezés használatának feltétele

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 szereplõ technológiát nem alkalmazták, valamint
a bor a forgalomba hozatali engedély megszerzéséhez
szükséges minõsítés során a barrique hordóban való érlelésre
jellemzõ érzékszervi tulajdonságokkal rendelkezik
100%-ban chardonnay szõlõfajtából származó küvébõl készült
100%-ban a pinot noir szõlõfajta gyors feldolgozásával nyert
küvébõl készült
A „borkülönlegesség” szó feltüntetése kizárólag a Tokaji borok
címkéjén lehetséges, a termékleírásban foglaltaknak
megfelelõen.
az ültetvényrõl elsõ alkalommal szüretelt szõlõbõl készült bor
olyan bor:
– amely legfeljebb 45 hl/ha hozamú ültetvényrõl származik
– amelynek természetes alkoholtartalma legalább 15,
12 térfogatszázalék
– amelynek tényleges alkoholtartalma legalább
11,5 térfogatszázalék
– amelyet forgalomba hozatal elõtt legalább két évig érleltek
(ebbõl egy évig fahordóban), és
– termelésének további részletes szabályait a használatát
lehetõvé tevõ termékleírás rögzíti.
túléretten, megfagyottan szüretelt és préselt szõlõbogyók
felhasználásával elõállított bor
– amelynek természetes alkoholtartalma legalább
16,66 térfogatszázalék
– amelyet igazoltan legfeljebb –7°C-os hõmérsékleten
szüreteltek.
A jégbor készítésére vonatkozó szándékot legalább 48 órával
a tervezett szüreti idõpont elõtt be kell jelenteni az ültetvény
területe szerint illetékes hegybíró részére.
legalább 85%-ban a következõ szõlõfajták közül egynek vagy
többnek a termésébõl készülnek:
– Aletta
– Csaba gyöngye

MAGYAR KÖZLÖNY

•

Kifejezés

9.

37463
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„nyerspezsgõ”

Borászati termékek,
melyek címkéjén
a kifejezés feltüntethetõ

minõségi pezsgõ

10. „primõr”
11. „szemelt”

bor (OEM és OFJ)

12. „szûretlen”

bor

13. „termõhelyen
palackozva”
14. „töppedt szõlõbõl
készült bor”

bor (OEM és OFJ)

15. „újbor”
16. „válogatott
szüretelésû bor”

bor
bor (OEM és OFJ)

17. „ó” (fajtanév, vagy
a ,,bor” szó elé írva)
18. termelõi pezsgõ

bor

bor (OEM és OFJ)

pezsgõ, minõségi
pezsgõ, illatos
minõségi pezsgõ
(OEM)

A kifejezés használatának feltétele

– cserszegi fûszeres
– hamburgi muskotály
– Irsai Olivér
– mátrai muskotály
– Mathiász Jánosné muskotály
– nektár
– ottonel muskotály
– pölöskei muskotály
– sárga muskotály
– szirén
– szõlõskertek királynõje
– téli muskotály
– trilla
– zefír.
palackban erjesztett, expedíciós likõrt egyáltalán nem adtak
hozzá
a szüret évében palackozott bor
teljesen érett vagy nemesen rothadt bogyóknak a kevésbé
érettektõl való különválogatásával nyert bor, melynek
természetes alkoholtartalma legalább 13,59 térfogatszázalék
olyan bor, amely hosszabb, többéves érlelés során vált
palackéretté, mivel a labilitást okozó anyagok kiváltak belõle,
vagy a derítések által kerültek tükrös állapotba, s amely
esetében a technológia során mellõzték a szûrést
a bor 100%-ban az adott OEM- vagy OFJ-körzetbõl származik,
valamint a palackozás is az adott körzeten belül történt.
olyan szõlõbogyók felhasználásával elõállított bor, amelynek
élettanilag a teljes érésen túljutott, a vízvesztés következtében
az értékes alkotórészek betöményedésével jellemezhetõ
szõlõtermés, amelyet a Botrytis cinerea még nem támadott meg
és amelyek természetes alkoholtartalma legalább
12,83 térfogatszázalék
a szüret évében palackozott bor
a tõkén teljesen beérett szõlõbõl kiválogatott (az éretlen,
a beteg, a penészes fürtök különválasztásával), egészséges,
részben túlérett bogyóiból elõállított bor, amelynek természetes
alkoholtartalma legalább 12,08 térfogatszázalék
a szüretet követõ legalább harmadik évben palackozott bor
– a terméket a palackban történõ második alkoholos
erjesztéssel teszik pezsgõvé;
– a termék a küvé összeállításától számítva legalább kilenc
hónapon át megszakítás nélkül a borseprõn marad
ugyanabban az üzemben, ahol a küvé készül;
– a terméket degorzsálással választják el a borseprõrõl;
– ugyanabban a gazdaságban – ideértve a termelõi csoportokat
is – termelt szõlõbõl állítják elõ, amelyben a termelõ az OEM
pezsgõk gyártására szánt szõlõbõl bort készít;
– a címkén jelölik a gazdaságot és a szõlõfajtát.
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16. számú melléklet a 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelethez
Magyar mustfok átszámítása természetes alkoholtartalomra
Mustfok

Potenciális alkoholtartalom

MM° 17,5 °C-on

V/V% 20 °C-on

10,0
10,5
11,0
11,5
12,0
12,5
13,0
13,1
13,2
13,3
13,4
13,5
13,6
13,7
13,8
13,9
14,0
14,1
14,2
14,3
14,4
14,5
14,6
14,7
14,8
14,9
15,0
15,1
15,2
15,3
15,4
15,5
15,6
15,7
15,8
15,9
16,0
16,1
16,2
16,3
16,4
16,5
16,6
16,7
16,8

5,58
5,93
6,28
6,62
6,98
7,34
7,68
7,75
7,83
7,90
7,98
8,05
8,12
8,20
8,27
8,35
8,42
8,49
8,56
8,63
8,70
8,77
8,84
8,91
8,98
9,05
9,12
9,20
9,27
9,35
9,42
9,50
9,57
9,65
9,72
9,80
9,87
9,94
10,01
10,08
10,15
10,22
10,30
10,37
10,45
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Mustfok

Potenciális alkoholtartalom

MM° 17,5 °C-on

V/V% 20 °C-on

16,9
17,0
17,1
17,2
17,3
17,4
17,5
17,6
17,7
17,8
17,9
18,0
18,1
18,2
18,3
18,4
18,5
18,6
18,7
18,8
18,9
19,0
19,1
19,2
19,3
19,4
19,5
19,6
19,7
19,8
19,9
20,0
20,1
20,2
20,3
20,4
20,5
20,6
20,7
20,8
20,9
21,0
21,1
21,2
21,3
21,4
21,5
21,6
21,7

10,52
10,60
10,67
10,75
10,82
10,89
10,97
11,04
11,12
11,19
11,27
11,34
11,41
11,49
11,56
11,64
11,71
11,78
11,86
11,93
12,01
12,08
12,15
12,23
12,30
12,38
12,45
12,53
12,60
12,68
12,75
12,83
12,91
12,98
13,06
13,13
13,21
13,29
13,36
13,44
13,51
13,59
13,67
13,75
13,82
13,90
13,98
14,05
14,13
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Mustfok

Potenciális alkoholtartalom

MM° 17,5 °C-on

V/V% 20 °C-on

21,8
21,9
22,0
22,1
22,2
22,3
22,4
22,5
22,6
22,7
22,8
22,9
23,0
23,5
24,0
24,5
25,0
25,5
26,0
26,5
27,0

14,20
14,28
14,35
14,43
14,51
14,58
14,66
14,74
14,82
14,89
14,97
15,04
15,12
15,51
15,89
16,28
16,66
17,02
17,46
17,85
18,23
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17. számú melléklet a 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelethez
A 67. § (1) bekezdésében meghatározott OEM-borok termelésére alkalmas területek
körülhatárolása
1. Csongrád, amennyiben a bor készítéséhez használt szõlõ a következõ területekrõl származik az 1. számú melléklet
1. pontjában felsorolt településeknek a szõlõkataszter szerint I. és II. osztályú határrészein található szõlõültetvényrõl
származik.
2. Hajós-Baja, amennyiben a bor készítéséhez használt szõlõ az 1. számú melléklet 2. pontjában felsorolt településeknek
a szõlõkataszter szerint I. és II. osztályú határrészein található szõlõültetvényrõl származik.
3. Kunság, amennyiben a bor készítéséhez használt szõlõ az 1. számú melléklet 3. pontjában felsorolt településeknek
a szõlõkataszter szerint I. és II. osztályú határrészein található szõlõültetvényrõl származik.
4. Neszmély, amennyiben a bor készítéséhez használt szõlõ az 1. számú melléklet 4. pontjában felsorolt településeknek
a szõlõkataszter szerint I. és II. osztályú határrészein található szõlõültetvényrõl származik.
5. Badacsony, amennyiben a bor készítéséhez használt szõlõ az 1. számú melléklet 5. pontjában felsorolt településeknek
a szõlõkataszter szerint I. és II. osztályú határrészein található szõlõültetvényrõl származik.
6. Balatonfüred-Csopak, amennyiben a bor készítéséhez használt szõlõ az 1. számú melléklet 6. pontjában felsorolt
településeknek a szõlõkataszter szerint I. és II. osztályú határrészein található szõlõültetvényrõl származik.
7. Balaton-felvidék, amennyiben a bor készítéséhez használt szõlõ az 1. számú melléklet 7. pontjában felsorolt
településeknek a szõlõkataszter szerint I. és II. osztályú határrészein található szõlõültetvényrõl származik.
8. Etyek-Buda, amennyiben a bor készítéséhez használt szõlõ az 1. számú melléklet 8. pontjában felsorolt településeknek
a szõlõkataszter szerint I. és II. osztályú határrészein található szõlõültetvényrõl származik.
9. Mór, amennyiben a bor készítéséhez használt szõlõ az 1. számú melléklet 9. pontjában felsorolt településeknek
a szõlõkataszter szerint I. és II. osztályú határrészein található szõlõültetvényrõl származik.
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10. Pannonhalma, amennyiben a bor készítéséhez használt szõlõ az 1. számú melléklet 10. pontjában felsorolt
településeknek a szõlõkataszter szerint I. és II. osztályú határrészein található szõlõültetvényrõl származik.
11. Nagy-Somló, amennyiben a bor készítéséhez használt szõlõ az 1. számú melléklet 11. pontjában felsorolt
településeknek a szõlõkataszter szerint I. és II. osztályú határrészein található szõlõültetvényrõl származik.
12. Sopron, amennyiben a bor készítéséhez használt szõlõ az 1. számú melléklet 12. pontjában felsorolt településeknek
a szõlõkataszter szerint I. és II. osztályú határrészein található szõlõültetvényrõl származik.
13. Balatonboglár, amennyiben a bor készítéséhez használt szõlõ az 1. számú melléklet 13. pontjában felsorolt
településeknek a szõlõkataszter szerint I. és II. osztályú határrészein található szõlõültetvényrõl származik.
14. Pécs, amennyiben a bor készítéséhez használt szõlõ az 1. számú melléklet 14. pontjában felsorolt településeknek
a szõlõkataszter szerint I. és II. osztályú határrészein található szõlõültetvényrõl származik.
15. Szekszárd, amennyiben a bor készítéséhez használt szõlõ az 1. számú melléklet 15. pontjában felsorolt településeknek
a szõlõkataszter szerint I. és II. osztályú határrészein található szõlõültetvényrõl származik.
16. Bükk, amennyiben a bor készítéséhez használt szõlõ az 1. számú melléklet 17. pontjában felsorolt településeknek
a szõlõkataszter szerint I. és II. osztályú határrészein található szõlõültetvényrõl származik.
17. Mátra, amennyiben a bor készítéséhez használt szõlõ az 1. számú melléklet 19. pontjában felsorolt településeknek
a szõlõkataszter szerint I. és II. osztályú határrészein található szõlõültetvényrõl származik.
18. Tokaj, amennyiben a bor készítéséhez használt szõlõ az 1. számú melléklet 20. pontjában felsorolt településeknek
a szõlõkataszter szerint I. és II. osztályú határrészein található szõlõültetvényrõl származik.
19. Zala, amennyiben a bor készítéséhez használt szõlõ az 1. számú melléklet 21. pontjában felsorolt településeknek
a szõlõkataszter szerint I. és II. osztályú határrészein található szõlõültetvényrõl származik.
20. Tolna, amennyiben a bor készítéséhez használt szõlõ a az 1. számú melléklet 22. pontjában felsorolt településeknek
a szõlõkataszter szerint I. és II. osztályú határrészein található szõlõültetvényrõl származik.

18. számú melléklet a 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelethez
A 67. § (4) bekezdésében meghatározott OFJ-k termelésére alkalmas területek
körülhatárolása
1. Alföld: Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Pest, Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyékbõl származó szõlõ esetén.
2. Balatonmelléki: Fejér, Somogy, Veszprém, Zala megyékbõl származó szõlõ esetén.
3. Dél-alföld: Bács-Kiskun, Békés, Csongrád megyékbõl származó szõlõ esetén.
4. Dél-dunántúl: Baranya, Somogy, Tolna, Zala megyékbõl származó szõlõ esetén.
5. Duna melléki: Bács-Kiskun, Fejér, Pest, Tolna megyékbõl származó szõlõ esetén.
6. Dunántúl: Baranya, Fejér, Gyõr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Somogy, Tolna, Vas, Veszprém, Zala megyékbõl
származó szõlõ esetén.
7. Duna-Tisza közi: Bács-Kiskun, Csongrád, Jász-Nagykun, Pest megyékbõl származó szõlõ esetén.
8. Észak-dunántúl: Fejér, Gyõr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Vas, Veszprém megyékbõl származó szõlõ esetén.
9. Felsõ-Magyarország: Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád megyékbõl származó szõlõ esetén.
10. Nyugat-dunántúl: Somogy, Vas, Zala megyékbõl származó szõlõ esetén.
11. Tisza melléki: Bács-Kiskun, Csongrád, Jász-Nagykun-Szolnok megyékbõl származó szõlõ esetén.
12. Tisza völgyi: Bács-Kiskun, Csongrád, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok megyékbõl származó szõlõ esetén.
13. Zemplén: Borsod-Abaúj-Zemplén megyébõl származó szõlõ esetén.
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A pénzügyminiszter 17/2009. (IX. 29.) PM rendelete
a pénzügyminiszter feladatkörébe tartozó egyes PM rendeleteknek
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény módosításáról szóló
2008. évi CXI. törvény hatálybalépésével és a belsõ piaci szolgáltatásokról szóló
2006/123/EK irányelv átültetésével összefüggõ tör vénymódosításokról szóló
2009. évi LVI. törvény hatálybalépése miatt szükséges módosításáról
Az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény 175. § (17) bekezdésében és 182. § (8) bekezdésében, a jövedéki adóról és
a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 129. § (2) bekezdés a), c), f)–g), p), s)–t) és
u) pontjaiban, az energiaadóról szóló 2003. évi LXXXVIII. törvény 10. § (3) bekezdésében, a közösségi vámjog végrehajtásáról szóló
2003. évi CXXVI. törvény 82. § (1) bekezdés a)–l) pontjaiban, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 260. §
(1) bekezdés b) pontjában, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 81. § (1) bekezdés b) pontjában, a társasági
adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 29/D. § (4) bekezdésében és 30. § (9) bekezdésében, az illetékekrõl szóló
1990. évi XCIII. törvény 100. § a), b), d) és e) pontjaiban, a szerencsejáték szervezésérõl szóló 1991. évi XXXIV. törvény 38. §
(2) bekezdésében, a biztosítókról és a biztosítási tevékenységrõl szóló 2003. évi LX. törvény 235. § b) és r) pontjában,
a hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 235. § (2) bekezdésének r) pontjában, a tõkepiacról
szóló 2001. évi CXX. törvény 451. § (2) bekezdés o) pontjában, a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény 178. § (5) bekezdésében, az
igazságügyi szakértõi tevékenységrõl szóló 2005. évi XLVII. törvény 31. § (8) bekezdésében, a jelzáloghitelintézetrõl és
a jelzáloglevélrõl szóló 1997. évi XXX. törvény 27. § (2) bekezdés c) pontjában és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
124. § (4) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a pénzügyminiszter feladat- és hatáskörérõl szóló 169/2006. (VII. 28.)
Korm. rendelet 1. § a), b), f) és g) pontjában, 2. § d) pontjában, 4. § (2) bekezdés a), d) és e) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva
a következõket rendelem el:

A feltételes adómegállapítás iránti kérelem benyújtásának, nyilvántartásának, a díj megfizetésének
és visszatérítésének módjáról és részletes feltételeirõl, valamint a döntési eljárás részletes szabályairól
szóló 39/2006. (XII. 25.) PM rendelet módosítása
1. §

2. §

(1) A feltételes adómegállapítás iránti kérelem benyújtásának, nyilvántartásának, a díj megfizetésének és
visszatérítésének módjáról és részletes feltételeirõl, valamint a döntési eljárás részletes szabályairól szóló 39/2006.
(XII. 25.) PM rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A kérelemhez csatolni kell a hiteles cégaláírási nyilatkozat (a közjegyzõi aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány)
vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta másolatát.”
(2) Az R. 9. §-ának elsõ mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:
„A kérelem elbírálásáról – az adó feltételes megállapításáról vagy elutasításáról – a miniszter dönt.”
Az R. melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló
2003. évi CXXVII. törvény végrehajtásáról szóló 8/2004. (III. 10.) PM rendelet módosítása
3. §

(1) A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény
végrehajtásáról szóló 8/2004. (III. 10.) PM rendelet (a továbbiakban: JötR.) 2. §-a (1) bekezdésének a)–b) pontjai helyébe
a következõ rendelkezések lépnek:
[(1) Az adóraktári engedély iránti kérelemhez – a 3. §-ban és a 3/A. §-ban foglalt eltéréssel – csatolni kell]
„a) a társasági szerzõdést (alapító okiratot, alapszabályt), vagy a vállalkozói, illetve az õstermelõi igazolványt;
b) a Jöt. 35. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feltétel teljesítésérõl kiadott, 30 napnál nem régebbi közokirati
igazolást;”
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(2) A JötR. 2. §-a (1) bekezdésének i) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[(1) Az adóraktári engedély iránti kérelemhez – a 3. §-ban és a 3/A. §-ban foglalt eltéréssel – csatolni kell]
„i) az adóraktárban folytatott tevékenységhez jogszabályban elõírt engedélyek listáját, adóraktárankénti
összeállításban (kiadó hatóság, engedély megnevezése, száma, kiadásának idõpontja);”
(3) A JötR. 2. §-a (1) bekezdésének n) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[(1) Az adóraktári engedély iránti kérelemhez – a 3. §-ban és a 3/A. §-ban foglalt eltéréssel – csatolni kell]
„n) – a kizárólag bérfõzést végzõ szeszfõzdére, valamint sörfõzdére engedélyt kérelmezõ kivételével – az adóraktár
engedélyese vagy az adóraktár által jövedéki ügyintézõként foglalkoztatott vagy megbízott személy jövedéki
ügyintézõi szakképesítést igazoló bizonyítványának vagy a 28. § (1) bekezdés szerinti egyéb szakképesítést, szakmai
végzettséget igazoló bizonyítványának hiteles másolatát, továbbá – megbízott személy esetén – a megbízó személy
által a jövedéki ügyintézõi tevékenység ellátásáról kiállított, a megbízó és a megbízott adatait (természetes személy
esetén név, születési hely, idõ, anyja neve, lakcím, gazdálkodó szerv esetén cégnév, székhely, cégjegyzék száma, illetve
vállalkozói igazolvány száma), aláírását, valamint a megbízás ellátásának kezdõ idõpontját, idõtartamát tartalmazó
iratot;”
(4) A JötR. 2. §-a (1) bekezdésének p) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[(1) Az adóraktári engedély iránti kérelemhez – a 3. §-ban és a 3/A. §-ban foglalt eltéréssel – csatolni kell]
„p) a 61. § (1)–(2) bekezdésében vagy a 61/A. § (1) bekezdésében foglalttól eltérõ denaturálási eljárás leírását.”
(5) A JötR. 2. §-a (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A kérelmezõnek az (1) bekezdés b), d), j) pontjaiban foglalt okiratokat eredetiben, az egyéb bizonylatokat
eredetiben vagy hiteles másolatban kell csatolni. Nem kell csatolni az (1) bekezdés b) pontja szerinti igazolást, ha
a kérelem benyújtásának idõpontjában a kérelmezõ szerepel az adózás rendjérõl szóló törvény szerinti
köztartozásmentes adózói adatbázisban (a továbbiakban: köztartozásmentes adózói adatbázis).”
4. §

A JötR. 3. §-a (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
1. melléklet [(1) A Jöt. 82. § (1) bekezdés szerinti egyszerûsített adóraktári engedély iránti kérelemhez csatolni kell]
„a) a társasági szerzõdést (alapító okiratot, alapszabályt), vagy a vállalkozói, illetve az õstermelõi igazolványt;”

5. §

(1) A JötR. 3/A. §-a (1) bekezdésének a)–b) pontjai helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
2. melléklet [(1) A Jöt. 58. § (1) bekezdés j) pontja szerinti, kísérleti elõállítást végzõ üzem adóraktári engedélye iránti
kérelemhez csatolni kell]
„a) a társasági szerzõdést (alapító okiratot, alapszabályt), vagy a vállalkozói, illetve az õstermelõi igazolványt;
b) a Jöt. 35. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feltétel teljesítésérõl kiadott, 30 napnál nem régebbi közokirati
igazolást;”
(2) A JötR. 3/A. §-a (1) bekezdésének h) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
3. melléklet [(1) A Jöt. 58. § (1) bekezdés j) pontja szerinti, kísérleti elõállítást végzõ üzem adóraktári engedélye iránti
kérelemhez csatolni kell]
„h) a 61. § (1)–(2) bekezdésében, valamint a 61/A. § (1) bekezdésében foglalttól eltérõ denaturálási eljárás leírását.”
(3) A JötR. 3/A. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A kérelmezõnek az (1) bekezdés b) és e) pontjában foglalt okiratokat eredetiben kell csatolnia. Nem kell csatolni az
(1) bekezdés b) pontja szerinti igazolást, ha a kérelem benyújtásának idõpontjában a kérelmezõ a köztartozásmentes
adózói adatbázisban szerepel.”

6. §

A JötR. 5/A. § (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
4. melléklet [(1) A kísérleti elõállítást végzõ üzemre adóraktári engedélyt a regionális ellenõrzési központ abban az esetben
ad ki, ha]
„a) a kérelmezõ a 3/A. § (1) bekezdés b) pontban foglalt közokirati igazolást csatolja, vagy a kérelem benyújtásának
idõpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban;”

7. §

(1) A JötR. 10. §-a (1) bekezdésének a)–b) pontjai helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
5. melléklet [(1) A keretengedély iránti kérelemhez – a (3) bekezdésben foglalt eltéréssel – csatolni kell]
„a) a kérelmezõ társasági szerzõdését (alapító okiratot, alapszabályt), vagy a vállalkozói igazolványát;
b) a Jöt. 42. § (2) bekezdés b) pontjában foglalt feltétel teljesítésérõl kiadott, 30 napnál nem régebbi közokirati
igazolást;”
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(2) A JötR. 10. §-a (1) bekezdésének h) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
6. melléklet [(1) A keretengedély iránti kérelemhez – a (3) bekezdésben foglalt eltéréssel – csatolni kell]
„h) az adómentes üzemben folytatott tevékenységhez jogszabályban elõírt engedélyek listáját (kiadó hatóság,
engedély megnevezése, száma, kiadásának idõpontja);”
(3) A JötR. 10. §-a (1) bekezdésének r) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
7. melléklet [(1) A keretengedély iránti kérelemhez – a (3) bekezdésben foglalt eltéréssel – csatolni kell]
„r) az adómentes felhasználó által jövedéki ügyintézõként foglalkoztatott vagy megbízott személy jövedéki ügyintézõi
szakképesítést igazoló bizonyítványának vagy a 28. § szerinti egyéb szakképesítést, szakmai végzettséget igazoló
bizonyítványának hiteles másolatát – megbízott személy esetén – továbbá, a jövedéki ügyintézõi tevékenység
ellátására kötött szerzõdés eredeti példányát;”
(4) A JötR. 10. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A kérelmezõnek az (1) bekezdés b), c), j), k) pontjaiban foglalt okiratokat eredetiben, az egyéb okiratokat,
bizonylatokat eredetiben vagy hiteles másolatban kell a keretengedély iránti kérelemhez csatolnia. Nem kell csatolni
az (1) bekezdés b) pontja szerinti igazolást, ha a kérelem benyújtásának idõpontjában a kérelmezõ szerepel
a köztartozásmentes adózói adatbázisban.”
8. §

(1) A JötR. 15. §-a (1) bekezdésének a)–b) pontjai helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
8. melléklet [(1) A felhasználói engedély iránti kérelemhez csatolni kell]
„a) a kérelmezõ társasági szerzõdését (alapító okiratot, alapszabályt), vagy a vállalkozói igazolványát;
b) a Jöt. 59. § (3) bekezdés b) pontjában foglalt feltétel teljesítésérõl kiadott, 30 napnál nem régebbi közokirati
igazolást;”
(2) A JötR. 15. §-a (1) bekezdésének h) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
9. melléklet [(1) A felhasználói engedély iránti kérelemhez csatolni kell]
„h) a felhasználó üzemben folytatott tevékenységhez jogszabályban elõírt engedélyek listáját (kiadó hatósága,
engedély megnevezése, száma, kiadásának idõpontja);”
(3) A JötR. 15. §-a (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A kérelmezõnek az (1) bekezdés b), c), f), j) és m) pontjaiban foglalt okiratokat eredetiben, az egyéb okiratokat,
bizonylatokat eredetiben vagy hiteles másolatban kell a felhasználói engedély iránti kérelemhez csatolnia. Nem kell
csatolni az (1) bekezdés b) pontja szerinti igazolást, ha a kérelem benyújtásának idõpontjában a kérelmezõ szerepel
a köztartozásmentes adózói adatbázisban.”

9. §

(1) A JötR. 19. §-a (1) bekezdésének a)–b) pontjai helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
10. melléklet [(1) A bejegyzett kereskedõi engedély iránti kérelemhez – a (4)–(5) bekezdésben foglalt eltéréssel – csatolni
kell]
„a) a kérelmezõ társasági szerzõdését (alapító okiratot, alapszabályt), vagy az egyéni vállalkozói igazolványát;
b) a Jöt. 35. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feltétel teljesítésérõl kiadott, 30 napnál nem régebbi közokirati
igazolást;”
(2) A JötR. 19. §-a (1) bekezdésének f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
11. melléklet [(1) A bejegyzett kereskedõi engedély iránti kérelemhez – a (4)–(5) bekezdésben foglalt eltéréssel – csatolni
kell]
„f) a fogadóhelyen végzett tevékenységhez jogszabályban elõírt engedélyek listáját (kiadó hatóság, engedély
megnevezése, száma, kiadásának idõpontja);”
(3) A JötR. 19. §-a (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A kérelmezõnek az (1) bekezdés b), d), h) és j) pontjaiban foglalt okiratokat eredetiben, az egyéb okiratokat,
bizonylatokat eredetiben vagy hiteles másolatban kell a kérelemhez csatolnia. Nem kell csatolni az (1) bekezdés
b) pontja szerinti igazolást, ha a kérelem benyújtásának idõpontjában a kérelmezõ szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban.”
(4) A JötR. 19. §-a (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) A nem bejegyzett kereskedõi engedély iránti kérelemhez az (1) bekezdés a)–b) és i) pontjában elõírt bizonylatokat,
okiratokat kell a (3) bekezdés szerint eredetiben vagy hiteles másolatban csatolnia. Nem kell csatolni az (1) bekezdés
b) pontja szerinti igazolást, ha a kérelem benyújtásának idõpontjában a kérelmezõ szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban.”
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10. §

(1) A JötR. 22. §-a (1) bekezdésének a)–b) pontjai helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
12. melléklet [(1) Az adóképviselõ engedélye iránti kérelemhez csatolni kell]
,,a) a kérelmezõ társasági szerzõdését (alapító okiratot, alapszabályt), vagy az egyéni vállalkozói igazolványát;
b) a Jöt. 35. §-a (1) bekezdésének b) pontjában foglalt feltétel teljesítésérõl kiadott, 30 napnál nem régebbi közokirati
igazolást;”
(2) A JötR. 22. §-a (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A kérelmezõnek az (1) bekezdés b), c), g), h) és j) pontjaiban foglalt okiratokat eredetiben, az egyéb okiratokat,
bizonylatokat eredetiben vagy hiteles másolatban kell az adó-képviselõi engedély iránti kérelemhez csatolnia. Nem
kell csatolni az (1) bekezdés b) pontja szerinti igazolást, ha a kérelem benyújtásának idõpontjában a kérelmezõ
szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.”

11. §

(1) A JötR. 25. §-a (1) bekezdésének a)–b) pontjai helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
13. melléklet [(1) Más tagállamban engedélyezett csomagküldõ kereskedõ adóügyi képviselõjének engedélye iránti
kérelemhez csatolni kell]
„a) a kérelmezõ társasági szerzõdését (alapító okiratot, alapszabályt), vagy az egyéni vállalkozói igazolványát;
b) a Jöt. 35. §-a (1) bekezdésének b) pontjában foglalt feltétel teljesítésérõl kiadott, 30 napnál nem régebbi közokirati
igazolást;”
(2) A JötR. 25. §-a (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A kérelmezõnek az (1) bekezdés b), c) és g) pontjaiban foglalt okiratokat eredetiben, az egyéb okiratokat,
bizonylatokat eredetiben vagy hiteles másolatban kell az adóügyi képviselõi engedély iránti kérelemhez csatolnia.
Nem kell csatolni az (1) bekezdés b) pontja szerinti igazolást, ha a kérelem benyújtásának idõpontjában a kérelmezõ
szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.”

12. §

(1) A JötR. 26. §-a (1) bekezdésének a)–b) pontjai helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
14. melléklet [(1) A jövedéki engedély iránti kérelemhez csatolni kell]
„a) a kérelmezõ társasági szerzõdését (alapító okiratot, alapszabályt), vagy a vállalkozói igazolványát;
b) a Jöt. 104. § (2) bekezdés d) pontjában foglalt feltétel teljesítésérõl kiadott, 30 napnál nem régebbi közokirati
igazolást;”
(2) A JötR. 26. §-a (1) bekezdésének f)–g) pontjai helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
15. melléklet [(1) A jövedéki engedély iránti kérelemhez csatolni kell]
„f) a tevékenység folytatásához jogszabályban elõírt engedélyeket, használatbavételi vagy fennmaradási
engedélyeket tartalmazó listát (kiadó hatóság, engedély megnevezése, száma, kiadásának idõpontja);
g) a számítógépes jövedéki nyilvántartás-vezetés leírását;”
(3) A JötR. 26. §-a (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A kérelmezõnek az (1) bekezdés b), c), d) és i) pontjaiban foglalt okiratokat eredetiben, az egyéb okiratokat,
dokumentumokat eredetiben vagy az azokról készített hiteles másolatban kell a jövedéki engedély iránti kérelemhez
csatolnia. Nem kell csatolni az (1) bekezdés b) pontja szerinti igazolást, ha a kérelem benyújtásának idõpontjában
a kérelmezõ szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.”

13. §

A JötR. 27. §-a (3) bekezdésének a)–b) pontjai helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
16. melléklet [(3) Az adatok változásának bejelentése során csatolni kell]
„a) új telephely nyitása esetén a Jöt. 104. § (4) bekezdésében elõírt feltétel teljesítését igazoló iratokat, bizonylatokat,
valamint az e rendelet 26. § (1) bekezdésének f) pontja szerinti engedélyeket tartalmazó listát (kiadó hatóság,
engedély megnevezése, száma, kiadásának idõpontja);
b) az engedélyezett tevékenység mellett más engedélyköteles tevékenység megkezdése esetén az új tevékenység
folytatására a vonatkozó jogszabályban elõírt hatósági engedélyeket tartalmazó listát (kiadó hatóság, engedély
megnevezése, száma, kiadásának idõpontja);”

14. §

A JötR. 37/B. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az engedélyezett nyilvántartó, illetve a bizonylat-kiállító program módosított változatára való áttérést – kivéve, ha
a módosítás a törzsadatok változása miatt szükséges – a regionális ellenõrzési központhoz elõzetesen be kell jelenteni,
és egyidejûleg kérni kell a módosított program engedélyezését. A regionális ellenõrzési központ a programmódosítás
engedélyezésérõl a kérelem benyújtását követõ 30 napon belül dönt. A programmódosítás engedélyezésekor
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– a 37/A. § (3) bekezdésének a) pontjára is figyelemmel – meghatározásra kerül a módosított nyilvántartó, illetve
bizonylat-kiállító program használatának kezdõ idõpontja is.”
15. §

A JötR. 40. §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A mozgó ellátóhajónak az állomásozás helyérõl hajótöltési céllal történõ eltávozásáról és visszatérésérõl a hatósági
felügyeletet ellátó vámhatóságot írásban kell értesíteni.”

16. §

A JötR. 41/B. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A bioüzemanyag-adóraktár és a kísérleti elõállítást végzõ üzem engedélyese bioetanol elõállítása esetén – kivéve
a Jöt. 7. § 37/B. pontjában meghatározott E85 elõállításához felhasználásra szánt bioetanol elõállítását – az e rendelet
61. § (1)–(2) bekezdésében, valamint 61/A. § (1) bekezdésében foglalt denaturálási eljáráson kívül más, a regionális
ellenõrzési központ által engedélyezett, az adóraktári engedélyben szereplõ eljárást is alkalmazhat a 61. §
(3) bekezdésének figyelembevételével.”

17. §

A JötR. 90. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A regionális ellenõrzési központ az adóraktár helyi körülményeinek figyelembevételével az adó megfizetésének
biztosítása érdekében a hatósági felügyelet folyamatos jelenléttel és vizsgálattal való gyakorlásához az (1) bekezdés
szerinti részletes elõírásokat határozhat meg, melyeket az engedélyben – annak kiadása vagy módosítása során – kell
rögzíteni.”

18. §

A JötR. 91. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az adóraktárában vagy az adómentes felhasználó üzemében a folyamatos jelenléttel és vizsgálattal való hatósági
felügyelet gyakorlása akkor rendelhetõ el, ha olyan körülmény merül fel, amely a jövedéki adó befolyásának
fokozottabb veszélyeztetettségét valószínûsíti. A regionális ellenõrzési központ a folyamatos jelenléttel és vizsgálattal
való hatósági felügyeletet az adóraktári engedélyben, illetve a keretengedélyben vagy az engedély kiadását követõen
rendeli el. A regionális ellenõrzési központ a keretengedélyben vagy az engedély kiadását követõen hozott döntésben
a jövedéki termék felhasználásával elõállított termékekre vevõnyilvántartás vezetési kötelezettséget is elõírhat.”

19. §

(1) A JötR. 6. §-ának (2) bekezdésében, 11. §-ának (3) és (5) bekezdésében a ,,kézhezvételét” szövegrész helyébe „közlését”
szöveg, 37/C. §-ának (3) bekezdésében, 93. §-ának (4) bekezdésében és 138. §-ának (6) bekezdésében
a ,,kézhezvételétõl” szövegrész helyébe „közlésétõl” szöveg lép.
(2) A JötR. 1., 1/A., 2., 3., 4., 5., 7. és 8. számú melléklete e rendelet 2. számú melléklete szerint módosul.
(3) A JötR. 9., 10., 13., 16., 17., 19., 21. és 23. számú melléklete e rendelet 3. számú melléklete szerint módosul.
(4) A JötR. 3. számú melléklete e rendelet 4. számú melléklete szerint módosul.
(5) A JötR. 1. §-át megelõzõ „Engedélykérelmek benyújtása” alcím helyébe az „Engedély iránti kérelmek” alcím lép.
(6) A JötR. 1. §-ának (1) bekezdésében a ,,Vám- és Pénzügyõrség eljárásra illetékes regionális ellenõrzési központjához”
szövegrész helyébe a ,,regionális ellenõrzési központhoz” szöveg, 4. §-ának (1) bekezdésében az „és illetékességgel
felruházott” szövegrész helyébe a ,,rendelkezõ” szöveg, 10. §-a (1) bekezdésének o) pontjában az „az illetékes hatóság”
szövegrész helyébe az „a hatóság” szöveg, 11. §-ának (5) bekezdésében a ,,határozattal rendelkezik” szövegrész
helyébe a ,,dönt” szöveg, 99. §-a (1) bekezdésében és 101. §-ának (4) bekezdésében az „az illetékes hatóság”
szövegrész helyébe az „a hatóság” szöveg, 125. §-ának (1) bekezdésében és 126. §-a (3) bekezdésében az „az illetékes
hatósági” szövegrész helyébe az „a hatósági” szöveg, a 14/A. számú mellékletében az „1. Illetékes vámhatóság”
szövegrész helyébe az „1. Vámhatóság megnevezése” szöveg lép.

20. §

(1) Hatályát veszti a JötR. 2. § (1) bekezdés o) pontja, 4. § (2) bekezdése, 10. § (1) bekezdés p) pontjának a ,,területileg
illetékes” szövegrésze, 10. § (1) bekezdés s) pontja, 19. § (1) bekezdés c) pontja, 22. § (1) bekezdés d) pontja, 25. §
(1) bekezdés d) pontja, 28. § (2) bekezdése, 35. § (4) bekezdésének az „ , és értelemszerûen alkalmazni kell a 33. §
(4) bekezdés rendelkezését” szövegrésze, 37. § (2) bekezdésének a ,,vagy a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 160. § (2) bekezdése szerinti
elektronikus úton” szövegrésze, 46. § (1) bekezdésének a ,,határozattal” szövegrésze, 83. § (2) bekezdésének az
„Amennyiben az adómentességi igazolást és – az (1) bekezdés szerinti esetben – a megrendelõ ûrlapot a mentesített
szervezet nem magyar vagy angol nyelven töltötte ki, akkor a hivatalos magyar nyelvû fordítást is mellékelni kell az
adómentességi igazolás vámhatóság általi ellenjegyzéséhez.” szövegrésze, 92. §-ának az „A kérelem elfogadásáról
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vagy annak elutasításáról határozatban kell rendelkezni” szövegrésze, 96. § (2) bekezdésének a ,,vagy a Ket. 160. §
(2) bekezdése szerinti elektronikus úton” szövegrésze és a 116. § (2) bekezdés második mondata.
(2) Hatályát veszti a JötR. 2. § (1) bekezdés d) pontja, 8. § (3) bekezdése d) pontjának a ,,30 napnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítványát,” szövegrésze, 10. § (1) bekezdés c) pontja, 15. § (1) bekezdés c) és j) pontja és a 15. § (3) bekezdésének
„ , j)” szövegrésze, 19. § (1) bekezdés d) pontja, 22. § (1) bekezdés c) pontja, 25. § (1) bekezdés c) pontja, 26. §
(1) bekezdés d) pontja, 27. § (3) bekezdés e) pontja.
(3) Hatályát veszti a JötR. 4. számú melléklete I. pontjának a ,,4.6. Közvetlen számítógépes kapcsolatra:” szövegrésze,
valamint az 5. és 7. számú melléklete I. pontjának a ,,4.6. A közvetlen számítógépes kapcsolatra:” szövegrésze.
(4) Hatályát veszti a JötR. 44. és 45. számú melléklete.

A zárjegy alkalmazásának, a zárjeggyel való elszámolásnak a részletes szabályairól szóló
36/1997. (XI. 26.) PM rendelet rendelet módosítása
21. §

A zárjegy alkalmazásának, a zárjeggyel való elszámolásnak a részletes szabályairól szóló 36/1997. (XI. 26.) PM rendelet
(a továbbiakban: Zárjegy-rendelet) 16. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az importõr zárjegyfelhasználónak az elszámoláshoz meg kell adnia a zárjegy harmadik országban történõ
felhelyezése esetén a zárjegy kivitelérõl és a kivitelbõl visszahozott zárjegyrõl, valamint az alkoholtermék vámjogi
szabadforgalomba bocsátásáról készült vámokmány számát.”

22. §

A Zárjegy-rendelet 2. § (1) bekezdésében a ,,Zárjegy megrendelést” szövegrész helyébe a ,,Zárjegy megrendelésére
irányuló kérelmet (a továbbiakban: megrendelés)” szövegrész lép.

23. §

Hatályát veszti a Zárjegy-rendelet 5. §-ának (3) bekezdése, 5. §-a (4) bekezdésének a ,,határozattal” szövegrésze
és 13. §-ának (3)–(4) bekezdése.

A hordós és kannás borra elõírt hivatalos zár alkalmazásának, valamint elszámolásának részletes
szabályairól szóló 41/2002. (XII. 6.) PM rendelet módosítása
24. §

(1) A hordós és kannás borra elõírt hivatalos zár alkalmazásának, valamint elszámolásának részletes szabályairól szóló
41/2002. (XII. 6.) PM rendelet (a továbbiakban: Zár-rendelet) 3. §-a (4) bekezdésének a) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
17. melléklet [(4) Az eszköz hivatalos zárként történõ elfogadására és a hivatalos zár elõállításának engedélyezésére
irányuló kérelmet a regionális ellenõrzési központhoz kell benyújtani, melyhez csatolni kell:]
„a) a társasági szerzõdést (alapító okiratot, alapszabályt), illetve a vállalkozói igazolványt;”
(2) A Zár-rendelet 3. §-a (4) bekezdésének c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
18. melléklet [(4) Az eszköz hivatalos zárként történõ elfogadására és a hivatalos zár elõállításának engedélyezésére
irányuló kérelmet a regionális ellenõrzési központhoz kell benyújtani, melyhez csatolni kell:]
„c) 30 napnál nem régebbi közokirati igazolást arról, hogy a (3) bekezdés b) pontjában foglalt kizáró feltétel nem áll
fenn;”
(3) A Zár-rendelet 3. §-ának (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) A regionális ellenõrzési központ szakértõként köteles bevonni az eszköz hivatalos zárként történõ elfogadására és
a hivatalos zár elõállításának engedélyezésére irányuló eljárásba a Bizottságot. A regionális ellenõrzési
központ – a Bizottság javaslatának figyelembevételével, a Bizottság javaslattételét követõ 15 napon belül – dönt az
eszköz hivatalos zárként való felhasználásának, alkalmazási körének és felhelyezési módjának, valamint az eszköz
kérelmezõ általi gyártásának engedélyezésérõl.”
(4) A Zár-rendelet 3. §-a a következõ új (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) Nem kell csatolni az (1) bekezdés c) pontja szerinti igazolást, ha a kérelem benyújtásának idõpontjában
a kérelmezõ szerepel az adózás rendjérõl szóló törvény szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban.”

25. §

A Zár-rendelet 3. § (7) bekezdésének a ,,külön határozattal rendelkezik” szövegrésze helyébe a ,,dönt” szöveg lép.

26. §

Hatályát veszti a Zár-rendelet 3. §-a (3) bekezdésének a) pontja és (4) bekezdésének b) pontja.
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A jövedékiadó- és energiaadó-bevallási, valamint a jövedéki adatszolgáltatási kötelezettségek
elektronikus úton történõ teljesítésének szabályairól szóló 12/2009. (VI. 12.) PM rendelet módosítása
27. §

A jövedékiadó- és energiaadó-bevallási, valamint a jövedéki adatszolgáltatási kötelezettségek elektronikus úton
történõ teljesítésének szabályairól szóló 12/2009. (VI.12.) PM rendelet (a továbbiakban: ER.) 3. §-a (3) bekezdésének
a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
19. melléklet [(3) A (2) bekezdés szerinti bejelentést a képviselõnek]
„a) jövedékiadó-bevallási kötelezettség esetén
aa) a Jöt. 48/B. § (1) bekezdés a)–b) pontja szerinti esetben az elsõ adóbevallás benyújtása hónapjának
3. munkanapjáig, illetve a nem bejegyzett kereskedõ és a Jöt. 27. § szerinti adóalany esetében az adófizetési
kötelezettség, a 28. § szerinti adó-visszaigénylõ esetében az adó-visszaigénylési jogosultság keletkezésének napjáig,
ab) a Jöt. 48/B. § (1) bekezdés c) pontja szerinti esetben az elsõ esetben elektronikus úton teljesíteni kívánt
adóbevallási kötelezettség alapját képezõ adóbevallási idõszakot követõ hónap 5. munkanapjáig”
[kell megtennie.]

28. §

(1) Hatályát veszti az ER. 5. § (4) bekezdése és 6. § (1) bekezdése.
(2) Hatályát veszti az ER. 3. § (1) bekezdésében az „Az adózó (képviselõje) a felhasználói név és jelszó használata mellett
– választása szerint – az elektronikus kapcsolattartáshoz elektronikus aláírást is alkalmazhat.” szövegrész és 4. §
(3) bekezdése.

Az adójegy igénylésére, visszavételére, alkalmazására vonatkozó részletes szabályokról szóló
14/1998. (IV. 30.) PM rendelet módosítása
29. §

Az adójegy igénylésére, visszavételére, alkalmazására vonatkozó részletes szabályokról szóló 14/1998. (IV. 30.) PM
rendelet (a továbbiakban: Adójegy-rendelet) 1. §-a (1) bekezdésében a ,,kettõpéldányos adójegy megrendelõlap
(a továbbiakban: megrendelõlap)” szövegrész helyébe a ,,kettõpéldányos, adójegy megrendelésére irányuló kérelem
(a továbbiakban: megrendelés)” szöveg, 2. § (2) bekezdésében a ,,megrendelõlap példányának beérkezése”
szövegrésze helyébe a ,,megrendelés beérkezésének” szöveg, 2. §-ának (9) bekezdésében a ,,kiadását határozattal
engedélyezi, amelyben” szövegrész helyébe a ,,kiadásának engedélyezése során” szöveg, az „elutasító határozatot
hoz” szövegrész helyébe az „elutasítja” szöveg, 11. §-ának (5) bekezdésében a ,,határozatot hoz” szövegrésze helyébe
a ,,dönt” szöveg lép.

30. §

Hatályát veszti az Adójegy-rendelet 6. §-a (7) bekezdésében és 8. §-a (2) bekezdésében „határozatban” szövegrész.

A közösségi vámjog végrehajtásának részletes szabályairól szóló
15/2004. (IV. 5.) PM rendelet módosítása
31. §

A közösségi vámjog végrehajtásának részletes szabályairól szóló 15/2004. (IV. 5.) PM rendelet (a továbbiakban: VTVr.)
20. §-a (1) bekezdése e) pontjának helyébe a következõ rendelkezés lép:
[20. § (1) Az elfogadott exportõr:]
„e) vállalja, hogy a vámhatóságnak a d) pontban meghatározott idõn belül bármikor bemutatja a származást igazoló
okmányokat.”

32. §

(1) A VTVr. 22. §-a (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„22. § (1) A külön jogszabályban foglaltak, valamint jelen rendelkezések betartásával a könyvelés szerinti elkülönítésre
vonatkozó engedélyt a vámhatóság adja ki. Amennyiben a gyártó több telephellyel rendelkezik, a telephely(ek) szerint
illetékes regionális parancsnoksággal az engedélyt kiadó regionális parancsnokság a határozatot egy példányának
megküldésével közli.”
(2) A VTVr. 25. §-a (7) bekezdésének helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) A rendeltetési vám- és pénzügyõri hivatal az árutovábbítási eljárás befejezését haladéktalanul közli az indító vámés pénzügyõri hivatallal.”
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(3) A VTVr. 36. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„36. § Az engedélyezõ vámhatóság az engedélyt minden olyan vám- és pénzügyõri hivatallal közli, amelynek
illetékességi területén vámraktár létesítését engedélyezte.”
33. §

A VTVr. 56. §-a (2) bekezdésének d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
20. melléklet [(2) Az (1) bekezdéssel, valamint a vámkódex 229. cikkében foglalt fizetési könnyítéssel, a Vtv. 7/L. §-ában
foglalt fizetéshalasztással, részletfizetéssel összefüggésben a kérelmezõ a tevékenysége folyamatosságának súlyos
veszélyeztetése vizsgálatához köteles benyújtani]
„d) igazolást arra vonatkozóan, hogy adó-, társadalombiztosítási és helyi adó tartozása nincs, amennyiben van,
a tartozások átütemezésérõl szóló megállapodást, kivéve, ha a kérelem benyújtásának idõpontjában a kérelmezõ
szerepel az adózás rendjérõl szóló törvény szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban,”

34. §

A VTVr. 8. számú mellékletében az „APEH igazolás kelte” cím alatti szöveg helyébe a következõ rendelkezés lép:
„A tevékenységi engedélyt kiadó vámhatóság az adótartozás adatait közvetlenül kéri meg az állami adóhatóságtól, ha
a kérelmezõ ezeket nem igazolja. Ebben az esetben nem kell APEH igazolást csatolni a kérelemhez. Ha a kérelmezõ az
adatokat maga igazolja, úgy a kérelemhez csatolni kell az APEH igazolását, mely kiadásának dátumát kell beírni
a vonatkozó rovatba.”

35. §

(1) A VTVr. 8. számú mellékletében az „Engedélykérelem gazdasági hatással/meghatározott célra történõ felhasználással
járó vámeljárás alkalmazására” címû táblázat és a ,,Engedély gazdasági hatással/meghatározott célra történõ
felhasználással járó vámeljárás alkalmazására” címû táblázat 16B pontja, valamint a ,,Bank-kezes adatai” cím alatti
táblázat helyébe a következõ rendelkezés lép:
16B
Megbízható vámadós

Erk. biz./munk. igazolás kelte:
Büntetett elõéletre vonatkozó személyes adatának átadására
a bûnügyi nyilvántartó szervet felhatalmazta.

(2) A VTVr. 8. számú mellékletében az „Erkölcsi bizonyítvány/munkáltatói igazolás kelte” cím alatti szöveg helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„A kérelemhez csatolt erkölcsi bizonyítvány kiadásának dátumát kell beírni. Amennyiben az ügyfél a büntetett
elõéletre vonatkozó személyes adatának átadására a bûnügyi nyilvántartó szervet felhatalmazta, nem kell erkölcsi
bizonyítványt csatolni a kérelemhez, így annak keltét sem kell szerepeltetni. Közhivatalok esetén erkölcsi bizonyítvány
helyett a munkáltató igazolása is elfogadható, amennyiben a munkakör betöltésének feltétele a büntetlen elõélet.
Ebben az esetben a munkáltatói igazolás keltének dátumát kell beírni.”
36. §

(1) A VTVr. 18. §-a (1) bekezdésének d) pontjában az „az illetékes vám- és pénzügyõri hivatalnak” szövegrész helyébe az
„a vám- és pénzügyõri hivatalnak” szövegrész lép.
(2) A VTVr. 56. §-ának (3) bekezdésében az „az illetékes vámhatóság” szövegrész helyébe az „a vámhatóság” szövegrész,
valamint az „az illetékes helyi önkormányzatot” szövegrész helyébe az „a helyi önkormányzatot” szövegrész lép.
(3) A VTVr. 59. §-ának (2) bekezdésében az „az illetékes megyeszékhelyen mûködõ vám- és pénzügyõri hivatal” szövegrész
helyébe az „a megyeszékhelyen mûködõ vám- és pénzügyõri hivatal” szövegrész lép.
(4) A VTVr. 4. számú mellékletében a ,,kézhezvételtõl” szövegrész helyébe „közlésétõl” szövegrész, valamint 9. számú
mellékletének 4. pontjában a ,,kézhezvételét” szövegrészek helyébe „közlését” szövegrészek lépnek.
(5) A VTVr. 9. számú mellékletében a ,,KÉRELEM Vámkontingens/vámplafon igénylésre” valamint a ,,KÉRELEM
Vámkontingens igénylésre” címû táblázatokban az „az illetékes hatóság” szövegrész helyébe az „a Nemzeti
Kontingenskezelõ Központ, valamint a vámkontingensek kiosztását végzõ szerv” szövegrész lép.

37. §

(1) Hatályát veszti a VTVr. 66. §-a (5) bekezdésének b) és c) pontjában, (9) bekezdésének b) és c) pontjában és 77. §-ában
a ,,területileg illetékes” szövegrész.
(2) Hatályát veszti a VTVr. 9. számú mellékletének 4. pontjában az „illetékes” szövegrész.
(3) Hatályát veszti a VTVr. 57. §-ának (6), (8) és (9) bekezdésében a ,,határozattal” szövegrész.
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A közhasznú tevékenységet folytató személy, szervezet általános forgalmiadó-visszatéríttetési jogának
gyakorlásához fûzõdõ igazolási kötelezettségekrõl, az általános forgalmiadó-visszatéríttetési kérelem
kötelezõ adattartalmáról és egyes eljárási szabályokról szóló 19/2008. (VI. 13.) PM rendelet módosítása
38. §

A közhasznú tevékenységet folytató személy, szervezet általános forgalmiadó-visszatéríttetési jogának gyakorlásához
fûzõdõ igazolási kötelezettségekrõl, az általános forgalmiadó-visszatéríttetési kérelem kötelezõ adattartalmáról és
egyes eljárási szabályokról szóló 19/2008. (VI. 13.) PM rendelet 2. § (1) bekezdésében és az 5. § a) pontjában az
„illetékes” szövegrész helyébe a ,,jogszabályban kijelölt” szöveg lép.

Az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenõrzésének részletes szabályairól szóló
44/2004. (XII. 20.) PM rendelet módosítása
39. §

Az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenõrzésének részletes szabályairól szóló 44/2004. (XII. 20.)
PM rendelet 1. §-a (2) bekezdésének c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[(2) E rendeletet]
„c) az adóhatóság elsõ fokú döntése, intézkedése elleni olyan jogorvoslati eljárások, melyeknél az illetéket nem
illetékbélyegben kell leróni,”
[esetén kell alkalmazni]

Az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenõrzésének részletes szabályairól szóló
44/2004. (XII. 20.) PM rendelet módosításáról szóló 41/2007. (XII. 29.) PM rendelet módosítása
40. §

Az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenõrzésének részletes szabályairól szóló 44/2004. (XII. 20.) PM
rendelet módosításáról szóló 41/2007. (XII. 29.) PM rendelet 2. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A bírósági eljárási illetéknek a 2007. december 31-éig kiadott engedélyek alapján történõ utólagos elszámolása
során a gazdálkodó szervezet 2009-ben az R. 8. §-a szerinti nyilvántartást a naptári év végén köteles lezárni, és 2010.
január 15. napjáig a nyilvántartást és annak másolati példányát az illetékes állami adóhatósághoz benyújtani, s ezzel
egyidejûleg az illetéket megfizetni. Ha a gazdálkodó szervezet a nyilvántartást a határidõ letelte után nyújtja be, az
adózás rendjérõl szóló törvényben meghatározott mulasztási bírságot kell fizetni. Az illeték megfizetésének
elmulasztása esetén az illetéket az esedékesség napjától (január 15.) felszámított, az adózás rendjérõl szóló
törvényben meghatározott mértékû késedelmi pótlékkal együtt kell megfizetni.”

Az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenõrzésével kapcsolatos feladatok
végrehajtásáról szóló 32/2005. (X. 21.) PM rendelet módosítása
41. §

Az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenõrzésével kapcsolatos feladatok
végrehajtásáról szóló 32/2005. (X. 21.) PM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 1. § (7) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(7) Az Szjtv. hatálya alá tartozó tevékenységek esetén az eljárás felfüggesztését az ügyfél nem kérheti.”

42. §

A Vhr. 2. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) A szervezõ – ide nem értve az Szjtv. 3. § (1) bekezdése szerinti szervezõt – személyi megfelelõségének
megállapítására irányuló kérelméhez csatolnia kell az 1. számú melléklet szerinti iratokat.”

43. §

A Vhr. 10. § (5)–(6) bekezdései helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(5) Az állami adóhatóság nem helyszíni ellenõrzés során tett megállapításairól jegyzõkönyvet vesz fel.
(6) Az ellenõrzött szervezet vagy személy az ellenõrzés során készített jegyzõkönyv megállapításaira a közlést követõ
nyolc napon belül az állami adóhatóságnál írásban észrevételt tehet.”

44. §

(1) A Vhr. 22. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az Szjtv. 16. §-a és 23. §-a szerinti bejelentésköteles játékok (a továbbiakban: bejelentésköteles játékok), valamint
azon sorsolásos játékok esetén, amelyek sorsolási eseményén közjegyzõ jelen van, a sorsolásról készült közjegyzõi
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okirat egy hiteles példányát a végelszámoláshoz mellékelni kell, kivéve, ha azok már az idõközi elszámoláshoz
hiánytalanul benyújtásra kerültek.”
(2) A Vhr. 22. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) Az ajándéksorsolásról készített közjegyzõi okirat egy hiteles példányát a végelszámolás elektronikus úton való
elõterjesztése esetén az APEH Központi Hivatalának címezve postai úton, vagy az APEH Központi Hivatala által
mûködtetett Szerencsejáték Felügyeleti Központi Ügyfélszolgálati Irodán, vagy az APEH Központi Hivatalának
kihelyezett szerencsejáték felügyeleti feladatot ellátó szervezeti egységénél kell 15 napon belül benyújtani. A
végelszámolás egyéb módon való elõterjesztése esetén a közjegyzõi okiratot a végelszámolással együtt kell
benyújtani.”
45. §

(1) A Vhr. 22/A. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A bingójáték tekintetében mérésügyi hitelesítésre szoruló eszköznek a sorsolóeszközt és annak a forgalom
ellenõrzésére és nyilvántartására szolgáló tartozékait kell tekinteni.”
(2) A Vhr. 22/A. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) A bingóteremnek a játék tisztasága, a biztonságos lebonyolítása, továbbá a rend és a vagyonvédelem biztosítása
érdekében a következõ feltételeknek megfelelõ videotechnikai ellenõrzési rendszerrel kell rendelkeznie:
a) a videorendszerrel valamennyi, a bingóteremben folyó játéknak megfigyelhetõnek kell lennie,
b) a kamerákat úgy kell beállítani, típusát úgy kell kiválasztani, hogy az egyes játékesemények és a játék menete
a képernyõn egyaránt jól látható és követhetõ legyen,
c) valamennyi kamerának alkalmasnak kell lennie arra, hogy a közvetített kép másodperc részletezettséggel és
pontossággal tartalmazza a dátumot, az idõpontot úgy, hogy a bingóteremben történt események mindvégig
láthatóak legyenek. A képpel együtt a hangot is továbbítani kell.”
(3) A Vhr. 22/A. §-a a következõ (7)–(9) bekezdésekkel egészül ki:
„(7) A kamerák által nyújtott képanyagot rögzíteni kell és azt 30 napig meg kell õrizni. Akinek jogát, vagy jogos érdekét
a videofelvétel érinti, illetve akit a bingóteremben történt rendkívüli események, különösen a játékosi panasszal
érintett események, illetve a játékosokkal szemben alkalmazott intézkedések érintenek a rögzítéstõl számított
5 munkanapon belül kérheti, hogy a videofelvételt a szervezõ panasza kivizsgálásáig ne törölje.
(8) A bingóterembe belépõket részletesen tájékoztatni kell a videoellenõrzési rendszer mûködésének tényérõl, annak
céljáról, továbbá az így szerzett adatok megõrzési idejérõl.
(9) A bingóterembe nem léphet be:
a) a 18 éven aluli személy,
b) aki a videoellenõrzési rendszer üzemelése során rögzítendõ személyi adatainak kezeléséhez hozzájárulását nem
adta.”

46. §

(1) A Vhr. 31. § (2)–(4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(2) Ha az átalakuló szervezõnek szerencsejáték-szervezõ engedély kiadása iránti kérelme van folyamatban, a szervezõ
köteles az átalakulást az átalakulásról szóló második – egységes döntéshozatal esetén az elsõ – döntést követõen az
átalakulás elhatározásáról szóló jegyzõkönyv, továbbá a pénznyerõ automatákra és játéktermekre vonatkozó jogok
átalakuló társaságok közti megosztását tartalmazó átalakulási vagyonmérleg és vagyonleltár tervezeteinek harminc
napon belüli megküldésével az APEH Központi Hivatalának bejelenteni. Ha az átalakulással érintett valamennyi
gazdasági társaságnak egyaránt van folyamatban lévõ engedély iránti kérelme, a bejelentést valamennyi gazdasági
társaság nevében kell megtenni.
(3) A jogutód szervezõ az átalakulás tényét az errõl szóló jogerõs cégbírósági végzés és az egységes szerkezetû létesítõ
okirat egy-egy példányának az APEH Központi Hivatalánál történõ benyújtásával köteles a végzés kézbesítésétõl
számított harminc napon belül – az állami adóhatóság által rendszeresített formanyomtatványon – bejelenteni.
(4) Ha az átalakulás folytán létrejött gazdasági társaság tagjai, illetve vezetõ tisztségviselõi személye eltér a jogelõd
gazdasági társaság tagjaitól, illetve vezetõ tisztségviselõitõl, a változással érintett személyekre vonatkozó igazolásokat
a személyi megfelelõség igazolására vonatkozó szabályok szerint kell teljesíteni az átalakulás bejegyzésérõl szóló
jogerõs cégbírósági végzés kézbesítését követõ harminc napon belül. A személyi megfelelõség érvényességének
idõpontja a jogutód gazdasági társaság esetén az igazolások csatolása után sem változik. Ha az átalakulás folytán
létrejött gazdasági társaság valamennyi tagjára, illetve vezetõ tisztségviselõjére vonatkozó igazolásokat, továbbá az
1. számú melléklet szerinti egyéb okiratokat a szervezõ az APEH Központi Hivatalának teljeskörûen benyújtja, az állami
adóhatóság a szervezõ személyi megfelelõségét a 2. § (5) bekezdésében foglaltak szerint állapítja meg.”
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(2) A Vhr. 31. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) Az átalakulás bejelentését követõen a szervezõ harminc napon belül köteles a jogelõd gazdasági társaság
játékterem-engedélyeinek cseréje iránti kérelmét az APEH Központi Hivatalának címezve postai úton, vagy az APEH
Központi Hivatala által mûködtetett Szerencsejáték Felügyeleti Központi Ügyfélszolgálati Irodán, vagy az APEH
Központi Hivatalának kihelyezett szerencsejáték felügyeleti feladatot ellátó szervezeti egységénél benyújtani. Az
adatváltozások átvezetését követõen az új játékterem-engedélyeket az állami adóhatóság errõl szóló értesítésének
kézhezvételétõl számított harminc napon belül a szervezõ köteles átvenni és az érintett játékteremben elhelyezni.”
(3) A Vhr. 31. §-a a következõ új (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) A jogutód gazdasági társaság az átalakulást követõ 30 napon belül köteles idõszaki elszámolást készíteni és
benyújtani az állami adóhatóságnak a jogelõd gazdasági társaságok átalakulást megelõzõ, még el nem számolt
idõszakára vonatkozóan.”
47. §

A Vhr. 32. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A játékterem üzemeltetésére vonatkozó engedély szervezõ általi átvételére kizárólag a mûködés megkezdésekor
van lehetõség. A szervezõ a játéktermét az engedély átvételének napjától, illetve az azt követõ munkanaptól
– a játékterem szüneteltetése, felfüggesztése, a szezonális zárvatartás és a rendkívüli zárvatartás
kivételével – mûködtetni köteles. A játékterem mûködik, ha a látogatási szabályzat szerinti nyitvatartási idõben
a játékteremben érvényes engedéllyel rendelkezõ pénznyerõ automata üzemel.”

48. §

A Vhr. 33. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A szerencsejátékkal összefüggõ reklamáció esetén – ezzel egy idõben – a teremfelügyelõ köteles jegyzõkönyvet
felvenni, ennek egy példányát a játékosnak átadni, másik példányát a szervezõnek, illetve vezetõ tisztségviselõjének
továbbítani. A szervezõ, a szervezõ vezetõ tisztségviselõje, illetve az általa megbízott személy köteles a reklamációban
foglaltakat tizenöt napon belül kivizsgálni, és ennek eredményérõl a játékost írásban értesíteni.”

49. §

A Vhr. 34. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A teremfelügyelõ feladatainak ellátása és a helyszínen folytatott ellenõrzések körében a szervezõ képviselõjeként
jár el.”

50. §

A Vhr. 36. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A szervezõ az általa üzemeltetett, a játékteremben meghibásodott, üzemképtelen pénznyerõ automatát három
munkanapon belül köteles megjavíttatni, vagy gondoskodnia kell annak játékterembõl történõ elszállításáról.”

51. §

A Vhr. 39. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az I. kategóriájú játékterembõl a vendéglátó-ipari egység, üzlet mûködését elõsegítõ, biztosító
kiszolgálóhelyiségek nem nyílhatnak, kivéve, ha az ilyen helyiség más bejárattal is rendelkezik. A játékteremben
a vendéglátó-ipari egység mûködését biztosító tárgyak, eszközök nem helyezhetõk el.”

52. §

A Vhr. 45. § (3)–(4) bekezdései helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(3) Az érvényes pénznyerõ automata engedéllyel rendelkezõ szervezõ köteles a pénznyerõ automatára vonatkozó,
a mérésügyi szerv által kiállított új, érvényes hitelesítési bizonyítvány egy eredeti példányát az állami adóhatóság által
rendszeresített formanyomtatvány mellékleteként az állami adóhatóságnak megküldeni, és ezzel egyidejûleg azt
a játékterembe kihelyezni.
(4) Amennyiben a hitelesítési bizonyítvány értelmében a játékhelyek összeplombálása a játékteremben történik, errõl
a szervezõnek a pénznyerõ automata játékterembe történõ kihelyezését követõ 30 napon belül kell gondoskodnia.”

53. §

A Vhr. 49. §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Az (1) bekezdésben elõírt kötelezettséget a 31. § (9) és 51. § (5) bekezdésében foglalt esetekben az ott elõírt
határidõig kell teljesíteni.”
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54. §

A Vhr. 51. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A szervezõ tevékenységének megszûnése esetén 8 napon belül, a tevékenység saját elhatározásából való
megszüntetése esetén az ennek megállapítására irányuló kérelem benyújtásával egyidejûleg köteles idõszaki
elszámolást benyújtani az állami adóhatóságnak a még el nem számolt idõszakra vonatkozóan.”

55. §

A Vhr. 52. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az üzemeltetés végleges megszüntetésének minõsül, ha a szervezõnek a pénznyerõ automata hasznai szedéséhez
fûzõdõ joga megszûnik.”

56. §

A Vhr. 60. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés szerinti akciók, rendezvények a szerencsejáték szervezéséhez közvetlenül nem kapcsolódhatnak,
a játéktervi szabályokat nem érinthetik, a szerencsejátékok szervezését nem zavarhatják.”

57. §

A Vhr. 67. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) A pénznyerõ automata kinyitásánál minden esetben két alkalmazott jelenléte kötelezõ. Az elektromechanikus
számlálók meghibásodása esetén az üzemeltetést a hiba kijavításáig szüneteltetni kell. Az elektromechanikus
számlálók javítását vagy cseréjét a mérésügyi szerv jelenlétében, illetve közremûködésével kell végrehajtani. Ennek
idõpontjáról az állami adóhatóságot legalább három nappal elõtte értesíteni kell. A javításról vagy cserérõl
jegyzõkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell a javítás elõtti és utáni, vagy az új számlálóállásokat. A
pénznyerõ automata bármely okból történõ üzemen kívül helyezése, illetve ismételt üzembe helyezése esetén a gépet
le kell üríteni, és a számláló állásokat rögzíteni kell az erre rendszeresített nyomtatványon.”

58. §

(1) A Vhr. 74. § (1) bekezdésének felvezetõ mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az Szjtv. 16. §-ának (2) bekezdésében foglalt, az APEH Központi Hivatalának címezve postai úton, vagy az APEH
Központi Hivatala által mûködtetett Szerencsejáték Felügyeleti Központi Ügyfélszolgálati Irodán benyújtott
bejelentésnek tartalmaznia kell:”
(2) A Vhr. 74. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az Szjtv. 23. §-ában foglalt ajándéksorsolás szervezése esetén – legkésõbb annak meghirdetését megelõzõ tíz
nappal – az állami adóhatóság honlapján közzétett formanyomtatványon (elektronikus ûrlapon) kell teljesíteni
a bejelentési kötelezettséget. A bejelentést az állami adóhatóság honlapján közzétett számítógépes program
segítségével kell kitölteni és elõállítani. A bejelentést elektronikus úton, vagy a kinyomtatott iratot aláírva kell az állami
adóhatósághoz benyújtani. A kinyomtatott és aláírt iratot az APEH Központi Hivatalának címezve postai úton, vagy az
APEH Központi Hivatala által mûködtetett Szerencsejáték Felügyeleti Központi Ügyfélszolgálati Irodán, vagy az APEH
Központi Hivatalának kihelyezett szerencsejáték felügyeleti feladatot ellátó szervezeti egységénél lehet benyújtani.
Ezt követõen a bejelentésben foglaltaktól eltérni a változtatás idõpontját megelõzõ tíz nappal az említett
formanyomtatványon benyújtott bejelentés teljesítésével lehet, azonban az eltérés a játékosok érdekeit nem sértheti.”
(3) A Vhr. 74. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Az ajándéksorsolás végelszámolását az állami adóhatóság honlapján közzétett formanyomtatvány (elektronikus
ûrlap) felhasználásával kell teljesíteni. A végelszámolást az állami adóhatóság honlapján közzétett számítógépes
program segítségével kell kitölteni és elõállítani. A végelszámolást elektronikus úton, vagy a kinyomtatott iratot aláírva
kell az adóhatósághoz benyújtani. A kinyomtatott és aláírt iratot az APEH Központi Hivatalának címezve postai úton,
vagy az APEH Központi Hivatala által mûködtetett Szerencsejáték Felügyeleti Központi Ügyfélszolgálati Irodán, vagy
az APEH Központi Hivatalának kihelyezett szerencsejáték felügyeleti feladatot ellátó szervezeti egységénél lehet
benyújtani. A folyamatosan szervezett ajándéksorsolás végelszámolásának a 22. § (5) bekezdésének a), c) és
d) pontjában szereplõ adatokat sorsolásonként elkülönítve kell tartalmaznia.”

59. §

(1) A Vhr. 75. § (1)–(4) bekezdései helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(1) A játékautomata üzemeltetésének nyilvántartás céljából történõ bejelentését játékautomatánként az állami
adóhatóság honlapján közzétett formanyomtatványon (elektronikus ûrlapon) kell teljesíteni. A bejelentést az állami
adóhatóság honlapján közzétett számítógépes program segítségével kell kitölteni és elõállítani. A kérelmet
elektronikus úton vagy a kinyomtatott iratot aláírva kell az adóhatóságnak benyújtani. A kinyomtatott és aláírt iratot az
üzemeltetõ székhelye szerinti APEH Központi Hivatalának kihelyezett szerencsejáték felügyeleti feladatot ellátó
szervezeti egységénél lehet benyújtani.
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(2) A kérelemhez elektronikus úton történõ elõterjesztés esetén meg kell küldeni, illetve kinyomtatott és aláírt
bejelentés esetén egyidejûleg mellékelni kell:
a) a játékautomata hitelesítési bizonyítványának egy eredeti példányát,
b) az elsõ féléves játékadó befizetésének igazolását.
(3) Az állami adóhatóság a játékautomata nyilvántartásba vételérõl a 13. számú mellékletben meghatározott
nyilvántartásba vételi igazolást adja ki.
(4) A nyilvántartásba vételi igazolást a játékautomata üzemeltetõje köteles a játékautomatán jól látható helyre
felragasztani. Nyilvántartásba vételi igazolás nélkül a játékautomata nem üzemeltethetõ, illetve nem helyezhetõ el
játékteremben, közterületen, vagy a közönség számára nyitva álló épületben vagy helyiségben.”
(2) A Vhr. 75. §-ának (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) A szervezõ az általa üzemeltetett, a játékteremben, közterületen, vagy a közönség számára nyitva álló épületben
vagy helyiségben meghibásodott, üzemképtelen játékautomatát 3 munkanapon belül köteles megjavíttatni, vagy
gondoskodnia kell annak a játékterembõl, közterületrõl, vagy a közönség számára nyitva álló épületbõl vagy
helyiségbõl történõ elszállításáról.”
60. §

A Vhr. 83. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„83. § A 78. §-ban foglalt felügyeleti ellenõrzési díj megfizetésekor a készpénz-átutalási megbízás vagy az átutalási
megbízás közlemény rovatában fel kell tüntetni az érintett negyedévet, a szervezõ szerencsejáték felügyeleti
azonosítóját, ajándéksorsolás esetén a formanyomtatvány benyújtásáról az állami adóhatóság által rendelkezésre
bocsátott iktatószámot.”

61. §

A Vhr. 84. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az állami adóhatóság a negyedévente megállapított és befizetett felügyeleti ellenõrzési díjból az 1 ezer forint alatti
túlfizetést nem utalja vissza, illetve az állami adóhatóság irányában fennálló 1 ezer forint alatti tartozást nem kell
teljesíteni.”

62. §

A Vhr. 87. § 14. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„14. rendkívüli zárvatartás: minden olyan elõre nem tervezhetõ, váratlan, a szokásostól eltérõ és nem rendszeresen
elõforduló, a szüneteltetés nyilvántartásba vételének lehetõségéig, de legkésõbb három napon belül megszûnõ
esemény, amely a játékteremnek helyet adó egységgel vagy a szerencsejáték-szervezõ tevékenységgel összefügg, és
amelynek következtében a játékterem nem üzemeltethetõ;”

63. §

A Vhr. 7. számú melléklete e rendelet 2. számú melléklete szerint módosul.

64. §

A Vhr. 8. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

65. §

A Vhr. 9. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.

66. §

(1) A Vhr. 1. § (9) bekezdésében a ,,33. § (1) bekezdésébe” szövegrész helyébe „33. § (1) és (3) bekezdésébe” szövegrész,
„52. § (1)–(3) bekezdésébe” szövegrész helyébe „52. § (1) és (2) bekezdésébe” szövegrész lép.
(2) A Vhr. 22. § (1) bekezdésében az „állami adóhatóság az engedélyezett sorsolásos játékok végelszámolásának
jóváhagyásáról határozattal dönt” szövegrész helyébe az „állami adóhatóság dönt az engedélyezett sorsolásos játékok
végelszámolásának jóváhagyásáról” szövegrész lép.
(3) A Vhr. 29. § b) pontjában a ,,92.71” szövegrész helyébe „92.00” szövegrész lép.
(4) A Vhr. 30. § (1) bekezdésében az „állami adóhatóságnak” szövegrész helyébe az „APEH Központi Hivatalának címezve
postai úton, vagy az APEH Központi Hivatala által mûködtetett Szerencsejáték Felügyeleti Központi Ügyfélszolgálati
Irodán, vagy az APEH Központi Hivatalának kihelyezett szerencsejáték felügyeleti feladatot ellátó szervezeti
egységénél” szövegrész lép.
(5) A Vhr. 30/A. §-ában a ,,Központi Hivatalánál” szövegrész helyébe „Központi Hivatalának címezve postai úton, vagy az
APEH Központi Hivatala által mûködtetett Szerencsejáték Felügyeleti Központi Ügyfélszolgálati Irodán, vagy az APEH
Központi Hivatalának kihelyezett szerencsejáték felügyeleti feladatot ellátó szervezeti egységénél” szövegrész lép.
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(6) A Vhr. 64. § (6) bekezdésében, 68. § (7) bekezdésében és 70. § (1) bekezdésében az „állami adóhatósághoz” szövegrész
helyébe az „APEH Központi Hivatalának címezve postai úton, vagy az APEH Központi Hivatala által mûködtetett
Szerencsejáték Felügyeleti Központi Ügyfélszolgálati Irodán” szövegrész lép.
(7) A Vhr. 73. § (1) bekezdésében az „állami adóhatóság a végelszámolás jóváhagyásáról határozattal dönt” szövegrész
helyébe az „állami adóhatóság dönt a végelszámolás jóváhagyásáról” szövegrész lép.
67. §

Hatályát veszti a Vhr.
a) 3. § (1) bekezdésében a ,,határozattal” szövegrész,
b) 4. § (1) bekezdésében a ,, ,harminc napon belül” szövegrész és az „ , amelyet a kérelmezõ a tervezett
szerencsejáték-szervezõ tevékenységhez szükséges hatósági eljárások során használhat fel” szövegrész,
c) 5. §-ában a ,,2004. évi CXL.” és „72. §-ának (4) bekezdése” szövegrészek,
d) 17/D. § (3) bekezdésének b) pontjában az „1959. évi IV.” és „685. § b) pontja” szövegrészek,
e) 24. § (3) bekezdésében a ,,határozatban” szövegrész,
f) 31. § (1) bekezdése,
g) 38. § f) pontjában az „1959. évi IV.” és „685. §-ának b) pontjában” szövegrészek.

68. §

Hatályát veszti a Vhr. 9. §-a, 10. § (2) bekezdése, 52. § (4) és (5) bekezdése, valamint 11. és 12. számú melléklete.

A pénzügyi konglomerátum szintû tõkemegfelelés számításáról szóló 36/2005. (X. 31.) PM rendelet
módosítása
69. §

A pénzügyi konglomerátum szintû tõkemegfelelés számításáról szóló 36/2005. (X. 31.) PM rendelet 2. §-a helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„2. § A Hpt. 96/L. §-a (1) bekezdésének f) pontja, a Tpt. 181/T. §-a (1) bekezdésének f) pontja, valamint a Bit. 189/I. §-a
(1) bekezdésének f) pontja alapján a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: Felügyelet) mint
koordinátor az érintett felügyeleti hatóságokkal és a pénzügyi konglomerátummal folytatott egyeztetés alapján dönt
arról, hogy a pénzügyi konglomerátum tõkemegfelelésének számítása során e rendeletben meghatározott
módszerek közül melyik számítási módszert kell alkalmazni. A Felügyeletnek mint koordinátornak a kiegészítõ
felügyeleti célok eléréséhez a leginkább alkalmas módszert kell választania.”

A könyvviteli szolgáltatást végzõk nyilvántartásba vételéért, a nyilvántartásban szereplõ adatok
módosításáért, valamint a nyilvántartásból való törlésért, továbbá a továbbképzõ szervezetek
akkreditációs eljárásáért fizetendõ igazgatási szolgáltatási díjról és a díj megfizetésének
részletes szabályairól szóló 39/2008. (XII. 31.) PM rendelet módosítása
70. §

(1) A könyvviteli szolgáltatást végzõk nyilvántartásba vételéért, a nyilvántartásban szereplõ adatok módosításáért,
valamint a nyilvántartásból való törlésért, továbbá a továbbképzõ szervezetek akkreditációs eljárásáért fizetendõ
igazgatási szolgáltatási díjról és a díj megfizetésének részletes szabályairól szóló 39/2008. (XII. 31.) PM rendelet
(a továbbiakban: Kdr.) 1. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„1. § A rendelet hatálya kiterjed arra a könyvviteli szolgáltatást végzõk nyilvántartásba vételérõl szóló 93/2002. (V. 5.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) szerinti
a) természetes személyre, aki kérelmezi a könyvviteli szolgáltatási tevékenység végzésére jogosító engedélyt,
a nyilvántartásban szereplõ adatainak módosítását, valamint az engedély visszavonását és ezzel egyidejûleg
a nyilvántartásból való törlését,
b) szervezetre, amely a könyvviteli szolgáltatást végzõk továbbképzésének szervezésére és lebonyolítására
jelentkezik”.
(2) A Kdr. 1. §-a a következõ c) ponttal egészül ki:
„c) természetes személyre, aki a számviteli törvény 152/B. §-a szerinti határon átnyúló könyvviteli szolgáltatás
végzésére irányuló szándékát bejelenti és a bejelentése alapján a hatóság nyilvántartásba veszi, adatainak
módosítását bejelenti, illetve a nyilvántartásból való törlését kéri.”
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71. §

A Kdr. 2. §-ának (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az engedélyezési eljárásért, a nyilvántartásban szereplõ adatok módosításáért (ideértve az igazolvány pótlása,
cseréje miatti adatmódosítást is), valamint az engedély visszavonásáért és ezzel egyidejûleg a nyilvántartásból való
törlésért a kérelmezõ természetes személynek igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban: díj) kell fizetnie.
(2) Az engedélyezési eljárás díja 9000 Ft, az új igazolvány kiállítását eredményezõ adatmódosítás díja 2000 Ft.
Amennyiben az adatmódosítás új igazolvány kiadását nem vonja maga után, a nyilvántartásban szereplõ adat vagy
adatok módosításának, valamint az engedély visszavonásának és ezzel egyidejûleg a nyilvántartásból való törlésnek
a díja 1000 Ft.”

72. §

A Kdr. 3. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A könyvviteli szolgáltatást végzõk szakmai továbbképzésének szervezésére és lebonyolítására jelentkezõ
szervezetnek a Korm. rendelet 10/A. §-a szerinti akkreditációs eljárásért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetnie az
akkreditációs eljárás megkezdése elõtt, a 2. § (4) és (5) bekezdéseiben elõírt módon.”

73. §

A Kdr. a 3. §-t követõen a következõ 3/A. §-sal egészül ki:
„3/A. § (1) A számviteli törvény 152/B. §-a szerinti bejelentés alapján történõ nyilvántartásba vételért,
a nyilvántartásban szereplõ adatok módosításáért, valamint a nyilvántartásból való törlésért a határon átnyúló
könyvviteli szolgáltatást végzõ természetes személynek igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetnie.
(2) A bejelentés alapján történõ nyilvántartásba vétel díja 8000 Ft, az adatmódosítás, valamint a nyilvántartásból való
törlés díja 1000 Ft, amelyet a 2. § (4) és (5) bekezdésében elõírt módon, a bejelentéssel (ideértve az adatmódosításra és
a törlésre vonatkozó bejelentést is) egyidejûleg kell megfizetni.”

74. §

(1) A Kdr. 4. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az e rendeletben foglalt igazgatási szolgáltatási díjak a Pénzügyminisztérium mûködési bevételét képezik.”
(2) A Kdr. 4. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A díjfizetés vonatkozásában az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 28. §-ának (2) és
(3) bekezdésében, a 31. §-a (1) bekezdésének elsõ mondatában, valamint a 73/A. §-ában foglaltakat, a díj
visszafizetésére az Itv. 32. §-ában foglaltakat, a mulasztási bírságra az Itv. 82. §-ában foglaltakat kell alkalmazni azzal az
eltéréssel, hogy az illetéken díjat kell érteni.”

Az adótanácsadói, az adószakértõi és az okleveles adószakértõi tevékenység végzésére jogosító
engedélyek kiadásának és visszavonásának feltételeirõl, továbbá a kapcsolódó nyilvántartás
vezetésének és a nyilvántartásban szereplõk továbbképzésének szabályairól szóló
26/2008. (VIII. 30.) PM rendelet módosítása
75. §

Az adótanácsadói, az adószakértõi és az okleveles adószakértõi tevékenység végzésére jogosító engedélyek
kiadásának és visszavonásának feltételeirõl, továbbá a kapcsolódó nyilvántartás vezetésének és a nyilvántartásban
szereplõk továbbképzésének szabályairól szóló 26/2008. (VIII. 30.) PM rendelet (a továbbiakban: R2.) 2. § (1) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Ha a kérelmezõ az engedélykiadás e rendelet szerinti feltételeinek megfelel, a pénzügyminiszter a kérelmezõ
részére az engedélyt, valamint adótanácsadók esetében az 1. számú melléklet szerinti, adószakértõk esetében
a 2. számú melléklet szerinti, okleveles adószakértõk esetében pedig a 3. számú melléklet szerinti igazolványt kiadja, és
az Art. 175. § (16) bekezdése szerinti adótanácsadói, adószakértõi, illetve okleveles adószakértõi nyilvántartásba
felveszi.”

76. §

Az R2. 4. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az engedélykiadás büntetlen elõéletre vonatkozó feltétele teljesülésének az eljáró hatóság általi igazolása helyett
a kérelmezõ 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal maga is igazolhatja e feltétel teljesülését. A
büntetlen elõéletet igazoltnak kell tekinteni, amennyiben a kérelmezõ másik, a 2. § (1) bekezdés szerint kiadott
engedély kiállításához már benyújtott vagy az eljáró hatóság beszerzett hatósági erkölcsi bizonyítványt, és az az új
kérelem benyújtásakor 90 napnál nem régebbi.”
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77. §

(1) Az R2. 8. § (1) bekezdésének felvezetõ mondata, valamint a)–b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Vissza kell vonni annak a természetes személynek az engedélyét,
a) aki kérelmezi az engedély visszavonását,
b) aki a 10. § szerinti továbbképzési kötelezettségének, illetve aki a 6. §-ban meghatározott bejelentési
kötelezettségének a megadott határidõig nem tesz eleget,”
(2) Az R2. 8. §-a a következõ új (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Amennyiben az igazságügyi szakértõi névjegyzéket vezetõ hatóság adószakértõi tevékenységre jogosító
engedély alapján vett fel valamely természetes személyt az adó és járulék szakterületen az igazságügyi szakértõi
névjegyzékbe, értesíti a pénzügyminisztert. Ha a pénzügyminiszter az adószakértõi nyilvántartásból olyan
természetes személyt töröl, aki az igazságügyi szakértõi névjegyzékbe ez alapján nyert felvételt, a törlés tényérõl
értesíti az igazságügyi szakértõi névjegyzéket vezetõ hatóságot.”

78. §

Az R2. 9. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„9. § Az a természetes személy, akinek engedélyét a hatóság visszavonta, amennyiben a visszavonásra a
a) 8. § (1) bekezdés a)–b) pontja alapján került sor, a visszavonást követõen,
b) 8. § (1) bekezdés c)–d) pontja alapján került sor, a visszavonást követõ egy év elteltével,
c) 8. § (1) bekezdés e) pontja alapján került sor, a büntetett elõélethez fûzõdõ hátrányok alóli mentesülését követõen,
d) 8. § (1) bekezdés f) pontja alapján került sor, az adott igazolvány szerinti tevékenység vonatkozásában
a foglalkozástól való eltiltás alóli mentesítését követõen,
e) 8. § (1) bekezdés g) pontja alapján került sor, a gondnokság alá helyezés megszüntetését követõen,
kérheti az engedély, illetve az igazolvány újbóli kiadását és a nyilvántartásba történõ ismételt felvételét, feltéve, hogy
teljesítette a visszavonást megelõzõ továbbképzési idõszak minden megkezdett évére vonatkozó, 10. § szerinti
továbbképzési kötelezettség arányos részét.”

79. §

(1) Az R2. 10. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki, és az eredeti (6)–(13) bekezdés számozása (7)–(14) bekezdésre
változik:
„(6) A (4) bekezdés szerinti továbbképzésen való részvételt, illetve a teljesített kreditpontokat tanúsító igazolások:
a) minõsített továbbképzési programon való részvétel esetén a továbbképzés lebonyolítására jogosult szervezet által
kiállított igazolás másolata,
b) a jogi és igazgatási vagy a gazdaságtudományok képzési területhez tartozó szakon lezárt félév esetén a leckekönyv
másolata,
c) a pénzügyminiszter ágazatába tartozó szakképesítés megszerzése esetén a bizonyítvány másolata,
d) az okleveles könyvvizsgálói szakképesítés megszerzése esetén az oklevél másolata,
e) gazdaságtudományi vagy jogtudományi tudományágban megszerzett doktori fokozat esetén a doktori oklevél
másolata.”
(2) Az R2. 10. §-ának eredeti – számozásában e § (1) bekezdésével (9) bekezdésre módosított – (8) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(9) Az egyes továbbképzési programok kreditpont-értékét és elszámolhatóságuk idõszakát a (12) bekezdés szerinti
bizottság javaslatára figyelemmel a (10) bekezdés szerinti pályázatok alapján a pénzügyminiszter határozza meg. A
pályázati feltételeknek megfelelõ továbbképzési programok adatait, elszámolhatóságuk idõszakát, adott szakterület
szerinti kreditpont-értéküket a képzõ szervezet megjelölésével a pénzügyminiszter havonta teszi közzé
a Pénzügyminisztérium honlapján.”
(3) Az R2. 10. §-ának eredeti – számozásában e § (1) bekezdésével (12) bekezdésre módosított – (11) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(12) A pénzügyminiszter az adótanácsadói és az okleveles adószakértõi, valamint az adószakértõi engedély kiadása és
az alapján a nyilvántartásba történõ felvételt érintõ vitatott kérdésekkel kapcsolatos szakértõi vélemény kialakítása,
valamint a pályázati eljárással kapcsolatos döntés-elõkészítési feladatok, így különösen a továbbképzési programok
kreditpont-értékének és elszámolhatóságuk idõszakának a képzés szakmai tartalma alapján való meghatározása
érdekében szakértõi bizottságokat hoz létre.”

80. §

Az R2. 11. §-a (1)–(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(1) A tevékenység végzésére jogosító engedély kiadásáért, az igazolvány 7. § (2) bekezdés szerinti pótlásáért, a 15. §
(4) bekezdés szerinti cseréjéért, illetõleg a nyilvántartásban szereplõ adatok módosításáért, az engedély
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visszavonásáért az engedély kiadását, az igazolvány cseréjét kérõ természetes személynek, továbbá az igazolvány
pótlását, az adatok módosítását, valamint az engedély visszavonását kérõ nyilvántartásban szereplõ természetes
személynek igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban: díj) kell fizetnie. Minden engedély vonatkozásában
külön-külön kell a díjat megfizetni.
(2) A tevékenység végzésére jogosító engedély kiadásának és az igazolvány 15. § (4) bekezdés szerinti cseréjének díja
9000 Ft, az igazolvány 7. § (2) bekezdés szerinti pótlásának, valamint az új igazolvány kiállítását eredményezõ
adatmódosításnak díja 2000 Ft. Amennyiben az adatmódosítás új igazolvány kiadását nem vonja maga után,
a nyilvántartásban szereplõ adat vagy adatok módosításának, valamint az engedély visszavonásának díja 1000 Ft.”
81. §

(1) Az R2. 15. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Az R. alapján kibocsátott adószakértõi igazolványok az abban megállapított érvényességi idõig jogosultságot
biztosítanak az adószakértõi tevékenység gyakorlására. Érvényességük meghosszabbítására e rendelet szerint nincs
lehetõség. Az e rendelet szerinti elsõ adószakértõi engedély kiadása iránti kérelmükhöz a kérelem benyújtásakor az R.
szerint adószakértõi tevékenység folytatására feljogosítottak kizárólag a 4. § (2) bekezdés b)–c) pontjában
meghatározott dokumentumokat, valamint – amennyiben az a birtokukban van – az R. szerint kiadott adószakértõi
igazolványukat kötelesek csatolni.”
(2) Az R2. 15. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki és az eredeti (5) bekezdés számozása (6) bekezdésre változik:
„(5) Amennyiben az R. alapján kibocsátott adószakértõi igazolványon szereplõ adat megváltozott, az igazolvány
elveszett, megrongálódott, megsemmisült vagy az igazolvány birtokosának birtokából bûncselekmény vagy
szabálysértés során kikerült, az igazolvány R. szerinti cseréjére, pótlására nincs lehetõség. Az ilyen igazolvány cseréjére
a (4) bekezdés megfelelõ alkalmazásával, a csere okának megjelölése mellett van lehetõség azzal, hogy az igazolvány
cseréje az engedély érvényességi idõszakát nem érinti. Az igazolvány e bekezdés szerinti cseréjekor az új igazolványt
az 5. számú melléklet szerint kell kibocsátani. Az igazolvány e bekezdés szerinti cseréjének díja 2000 Ft.”

82. §

Az R2. 4. számú mellékletének helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép, egyúttal az R2. az e rendelet 9. számú
mellékletével egészül ki.

83. §

Az R2. 2. §-ának (3) bekezdésében az „igazolvány” szövegrész helyébe az „engedély” szöveg, a ,,névjegyzékbe”
szövegrész helyébe a ,,nyilvántartásba” szöveg, valamint a ,,(2) bekezdésben” szövegrész helyébe az „Art.-ben” szöveg,
az R2. 2. §-ának (4) bekezdésében az „igazolvány” szövegrész helyébe az „engedély” szöveg, a ,,névjegyzékbe”
szövegrész helyébe a ,,nyilvántartásba” szöveg, valamint a ,,(2) bekezdésben” szövegrész helyébe az „Art.-ben” szöveg,
az R2. 2. §-ának (5) bekezdésében az „igazolvány” szövegrész helyébe az „engedély” szöveg, a ,,névjegyzékbe”
szövegrész helyébe a ,,nyilvántartásba” szöveg, valamint a ,,(2) bekezdésben” szövegrész helyébe az „Art.-ben” szöveg,
az R2. 4. §-ának (1) bekezdésében az „igazolvány” szövegrészek helyébe az „engedély” szövegrészek, a ,,névjegyzékbe”
szövegrész helyébe a ,,nyilvántartásba” szöveg, valamint a ,,melléklet szerinti adatlapon” szövegrész helyébe
a ,,mellékletben meghatározott adattartalommal” szöveg, az R2. 6. §-ában a ,,melléklet szerinti adatlapon” szövegrész
helyébe a ,,mellékletben meghatározott adattartalommal” szöveg, az R2. 7. §-ának (1) bekezdésében a ,,melléklet
szerinti adatlapon” szövegrész helyébe a ,,mellékletben meghatározott adattartalommal” szöveg, az R2. 7. §-ának
(2) bekezdésében a ,,névjegyzékben” szövegrészek helyébe a ,,nyilvántartásban” szövegrészek, az R2. 7. §-ának
(3) bekezdésében a ,,melléklet szerinti adatlapon” szövegrész helyébe a ,,mellékletben meghatározott
adattartalommal” szöveg, az R2. 8. §-ának (1) bekezdése c) pontjában a ,,névjegyzékkel” szövegrész helyébe
a ,,nyilvántartással” szöveg, az R2. 8. §-ának (2) bekezdésében az „a névjegyzékbõl való törlésre” szövegrész helyébe az
„az engedély visszavonására” szöveg, a ,,névjegyzékben” szövegrész helyébe a ,,nyilvántartásban” szöveg, valamint
a ,,törlés” szövegrész helyébe a ,,visszavonás” szöveg, az R2. 8. §-ának (3) bekezdésében az „igazolvány” szövegrész
helyébe az „engedély” szöveg, valamint a ,,névjegyzékbõl” szövegrész helyébe a ,,nyilvántartásból” szöveg, az R2.
8. §-ának (4) bekezdésében az „A nyilvántartásból való törlés” szövegrész helyébe az „Az engedély visszavonása”
szöveg, a ,,névjegyzékben” szövegrész helyébe a ,,nyilvántartásban” szöveg, valamint a ,,törlési” szövegrész helyébe
a ,,visszavonási” szöveg, az R2. 10. §-ának (1) bekezdésében a ,,névjegyzékben” szövegrész helyébe
a ,,nyilvántartásban” szöveg, valamint a ,,névjegyzékében” szövegrész helyébe a ,,nyilvántartásában” szöveg, az R2.
10. §-ának (2) bekezdésében az „igazolvány” szövegrész helyébe az „engedély” szöveg, az R2. 10. §-ának eredeti
(6) bekezdésében a ,,(9)” szövegrész helyébe a ,,(10)” szöveg, az R2. 10. §-ának eredeti (9) bekezdésében az
„igazolvány” szövegrészek helyébe az „engedély” szövegrészek, az R2. 10. §-ának eredeti (10) bekezdésében a ,,(9)”
szövegrész helyébe a ,,(10)” szöveg, az R2. 10. §-ának eredeti (12) bekezdésében a ,,(11)” szövegrész helyébe a ,,(12)”
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szöveg, valamint a ,,(6)” szövegrész helyébe a ,,(7)” szöveg, az R2. 10. §-ának eredeti (13) bekezdésében a ,,közeli
hozzátartozója [Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény 685. § b) pont]” szövegrész helyébe a ,,Polgári
Törvénykönyvrõl szóló törvény szerinti közeli hozzátartozója” szöveg lép.
84. §

Hatályát veszti az R2. 1. §-a, az R2. 2. §-ának (2) bekezdése, az R2. 3. §-a, az R2. 10. §-ának eredeti (6) bekezdésében
a ,,valamint az (5) bekezdés b)–e) pontjaiban meghatározott képzések kreditpont-értéke” szövegrész, az R2. 11. §
(9) bekezdésében a ,,31. § (1) bekezdés elsõ mondatában” szövegrész, az R2. 12. §-a, az R2. 13–14. §-ai, a 13. § elõtti
alcím, valamint az R2. 16. §-ában az „a szakmai képesítések elismerésérõl szóló, az Európai Parlament és a Tanács
2005/36/EK irányelve (2005. szeptember 7.) 5–7. cikkének, valamint” szövegrész.

85. §

Hatályát veszti az R2. 4. § (2) bekezdésének a) pontja.

A helyi önkormányzatok és helyi kisebbségi önkormányzatok központi költségvetési kapcsolatokból
származó forrásai igénybevétele és elszámolása szabályszerûségének felülvizsgálatáról szóló
16/2002. (IV. 12.) PM rendelet módosítása
86. §

(1) A helyi önkormányzatok és helyi kisebbségi önkormányzatok központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásai
igénybevétele és elszámolása szabályszerûségének felülvizsgálatáról szóló 16/2002. (IV. 12.) PM rendelet
(a továbbiakban: R3.) 4. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„4. § (1) Amennyiben az Igazgatóság és a Kincstár a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló törvény alapján a felülvizsgálattal érintett helyi önkormányzat, illetve intézménye mûködésével és
gazdálkodásával kapcsolatos kérdésekben más, illetékes közigazgatási szerveket megkeres, a megkeresésrõl
egyidejûleg a helyi önkormányzatot értesíteni kell.”
(2) Az R3. 7. § a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[7. § E felülvizsgálat során az Igazgatóság különösen]
„a) megvizsgálja, hogy a rendelkezésére álló, illetve a más közigazgatási szervtõl átvett adatok, dokumentumok szerint
az önkormányzat, illetve az intézmény jogosult-e a hozzájárulás, támogatás alapjául szolgáló tevékenység ellátására, s
ennek megfelelõen az önkormányzat jogosult-e a támogatás igénybevételére, a mutatószám alapján igényelhetõ
központi költségvetési hozzájárulások, támogatások esetében az elszámolásban közölt adatok megalapozottak-e,”
(3) Az R3. 8. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„8. § Ha az Igazgatóság rendelkezésére álló adatok alapján a 6–7. § szerinti felülvizsgálat eredményeként az igénylés,
illetve elszámolás megalapozottsága, helyessége nem állapítható meg, az Igazgatóság pótlólagos információért
megkeresi a jegyzõt, illetve a többcélú kistérségi társulás munkaszervezetének vezetõjét.”
(4) Az R3. 10. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„10. § (1) Az Áht. 64/A. §-ának (2) bekezdésében, a 64/B. § (4) bekezdésében, a 64/D. §-ának (5) bekezdésében és
a 64/F. § (1)–(3) bekezdéseiben rögzített helyszíni felülvizsgálat esetében az Igazgatóság igazgatója a felülvizsgálatot
végzõ köztisztviselõ számára felülvizsgálati programot és megbízólevelet ad ki.
(2) A felülvizsgálati program tartalmazza:
a) a felülvizsgálatra vonatkozó jogszabályi felhatalmazást,
b) a felülvizsgálattal érintett önkormányzat nevét, székhelyét,
c) a felülvizsgálat során várhatóan érintett intézményi kört,
d) a felülvizsgálattal érintett állami hozzájárulások, támogatások jogcímeit, az egyes jogcímekre vonatkozó vizsgálati
szempontokat,
e) a felülvizsgálattal érintett idõszakot,
f) a felülvizsgálat kezdõ idõpontját, várható idõszükségletét,
g) a felülvizsgálatot végzõk nevét, beosztását.
(3) A felülvizsgálat vezetõje a felülvizsgálat során szükség esetén dönthet a felülvizsgálati program módosításáról.”
(5) Az R3. 11. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A felülvizsgálat megkezdésekor a felülvizsgálatot végzõk átadják a polgármesternek vagy megbízottjának
a megbízólevelük egy példányát, valamint ismertetik a felülvizsgálati programot.”
(6) Az R3. 19. §-ának helyébe a következõ rendelkezés lép:
„19. A Kincstár az elszámolások felülvizsgálatának szempontjait közzéteszi.”
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(7) Az R3. 3. § a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„a) aki a felülvizsgálattal érintett önkormányzat polgármestere, jegyzõje, képviselõ-testülete tagja, a (fõ)polgármesteri
hivatal, körjegyzõség, közgyûlés hivatala (ez utóbbi három a továbbiakban: együtt: önkormányzat hivatala), az
önkormányzat felülvizsgálattal érintett költségvetési szerve, illetve jogi személyiséggel rendelkezõ egyéb intézménye
(ez utóbbi kettõ a továbbiakban: együtt: intézmény) vezetõi megbízással rendelkezõ köztisztviselõje,
közalkalmazottja, munkavállalója, hivatásos szolgálati jogviszonyban álló személye, valamint ezek – a Polgári
Törvénykönyvrõl szóló törvény szerinti közeli hozzátartozója (a továbbiakban: közeli hozzátartozó) vagy volt
házastársa, továbbá akitõl nem várható el az ügy tárgyilagos megítélése,”
(8) Az R3. 3. § b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„b) aki a felülvizsgálattal érintett többcélú kistérségi társulás társulási tanácsának elnöke, tagja, a társulás
munkaszervezetének vezetõje, a társulás felülvizsgálattal érintett költségvetési szerve, illetve jogi személyiséggel
rendelkezõ egyéb intézménye vezetõi megbízással rendelkezõ köztisztviselõje, közalkalmazottja, munkavállalója,
valamint ezek közeli hozzátartozója vagy volt házastársa, továbbá akitõl nem várható el az ügy tárgyilagos
megítélése,”
(9) Az R3. 5. § (2) bekezdésében a ,,pénzügyminiszter” szövegrész helyébe az „államháztartásért felelõs miniszter”,
a ,,belügyminiszter” szövegrész helyébe az „önkormányzatokért felelõs miniszter” szöveg lép.
(10) Az R3. 6. §-ában az „alapvetõen” szövegrész helyébe az „elsõdlegesen” szöveg, a 17. §-ában az „a Belügyminisztérium”
szövegrész helyébe „az Önkormányzati Minisztérium” szöveg lép.
(11) Hatályát veszti az R3. 9. §, 12. § a) pontja és 14. §-a.

Záró rendelkezések
87. §

(1) Ez a rendelet – a (2) – (4) bekezdésben foglalt kivétellel – 2009. október 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit – a 40–41. §
kivételével – a hatálybalépését követõen indult eljárásokban kell alkalmazni.
(2) E rendelet 28. § (2) bekezdése és 35. §-a 2009. december 1-jén lép hatályba.
(3) E rendelet 19. § (4) bekezdése és 20. § (2) bekezdése 2010. január 1-jén lép hatályba.
(4) E rendelet 70. §-ának (2) bekezdése és 73. §-a, 76. §-a és 85. §-a 2010. január 1-jén lép hatályba, rendelkezéseiket a 2010.
január 1-jét követõen indult eljárásokban kell alkalmazni.

88. §

(1) E rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – 2010. január 3-án hatályát veszti.
(2) E rendelet 87. § (2) bekezdése, valamint jelen bekezdés 2009. december 2-án hatályát veszti.
(3) E rendelet 19. § (4) bekezdése, 20. § (2) bekezdése, 70. §-ának (2) bekezdése, 73. §-a, 87. § (3) és (4) bekezdése, 89. §-a,
valamint a jelen bekezdés 2010. január 2-án veszti hatályát.

89. §

(1) Az egyes eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenõrzésének részletes szabályairól szóló 44/2004. (XII. 20.)
PM rendelet 1. §-a (1) bekezdésének a) pontjában „BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal
(a továbbiakban: Központi Hivatala)” szövegrész helyébe a ,,Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi
Hivatala (a továbbiakban: Központi Hivatal)” szöveg; 1. §-a (1) bekezdésének b) pontjában az „és területi szerveire”
szövegrész helyébe a ,, , területi szerveire, illetõleg a Kiemelt Adózók Igazgatóságára” szöveg; 1. §-a (1) bekezdésének
d) pontjában az „államigazgatási szervekre” szövegrész helyébe a ,,közigazgatási hatóságokra” szöveg; az
„államigazgatási ügy” szövegrész helyébe a ,,közigazgatási hatósági ügy” szöveg, 2. § (5) bekezdésében a ,,8 nap”
szövegrész helyébe az „5 munkanap” szöveg; az „ügyfél általi kézhezvételétõl” szövegrész helyébe a ,,közlésétõl”
szöveg; a ,,nem, vagy” szövegrész helyébe a ,,történt meg, az okmányiroda az eljárást megszünteti. Amennyiben az
illetékfizetés” szöveg; 5. §-ának (3) és (5) bekezdésében az „kézhezvételétõl” szövegrész helyébe a ,,közlésétõl” szöveg
lép.
(2) Az illetékekkel kapcsolatos ügyiratok kezelésérõl, valamint az illetékek kiszabásáról, elszámolásáról és könyvelésérõl
szóló 40/2006. (XII. 25.) PM rendelet 5. számú melléklet 7. pontjában „A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.” szövegrész helyébe az „Az adózás rendjérõl szóló” szöveg lép.
(3) Az ingatlanok forgalmi értékadatainak szolgáltatási rendjérõl és az adatszolgáltatás igazgatási szolgáltatási díjáról
szóló 33/2007. (XII. 23.) PM rendelet 13. § (1) bekezdésében, 14. § (1), valamint (3) bekezdésében a ,,8 napon”
szövegrész helyébe az „5 munkanapon” szöveg; a 13. § (1) bekezdésében a ,,20 napon” szövegrész helyébe
a ,,15 munkanapon” szöveg lép.
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(4) Az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenõrzésének részletes szabályairól szóló 44/2004. (XII. 20.) PM
rendelet módosításáról szóló 41/2007. (XII. 29.) PM rendelet 2. § (2) bekezdésében a ,,2008. évben” szövegrész helyébe
„az engedélyek érvényességi ideje alatt” szöveg lép.
90. §

Az elismert munkavállalói értékpapír-juttatási program nyilvántartásba vételére irányuló eljárás rendjérõl, valamint az
eljárás kezdeményezéséért fizetendõ igazgatási szolgáltatási díj mértékérõl szóló 5/2003. (II. 4.) PM rendelet
a) 2. §-ában a ,,6 példányban, magyar nyelven” szövegrész helyébe a ,,6 példányban” szöveg, az „a
Pénzügyminisztériumhoz (a továbbiakban: minisztérium)” szövegrész helyébe az „az adópolitikáért felelõs
miniszterhez (a továbbiakban: miniszter)” szöveg,
b) 4. § (2) bekezdésében a ,,szerzõdések, megállapodások hiteles magyar nyelvû fordítását, amely” szövegrész
helyébe a ,,szerzõdéseket, megállapodásokat, amelyek” szöveg,
c) 5. §-ában, 6. § (1) bekezdésében, 10. §-ában, 11. § (2) bekezdésében, 12. § (2) bekezdésében a ,,minisztérium”
szövegrész helyébe a ,,miniszter” szöveg,
d) 9. §-ában a ,,minisztériumhoz” szövegrész helyébe a ,,miniszterhez” szöveg,
e) 10. §-ában a ,,megküldi a Szervezõ illetékes adóhatóságának” szövegrész helyébe a ,,közli a Szervezõ adóügyében
eljáró adóhatósággal” szöveg, az „elutasító határozatról és a benyújtott kérelemrõl az állami adóhatóságot nem
kell értesíteni” szövegrész helyébe az „elutasító határozatot az állami adóhatósággal nem kell közölni” szöveg,
f) 12. § (2) bekezdésében az „A kérelem a benyújtását követõen a határozathozatal napjáig bármikor visszavonható,
ebben az esetben” szövegrész helyébe a ,,Ha a Szervezõ a kérelmét visszavonja,” szöveg lép.

91. §

(1) A társasági adókedvezményhez kapcsolódó bejelentendõ adatokról szóló 34/2002. (XI. 26.) PM rendelet 2. §
(1) bekezdésében az „ , a melléklet szerinti formában a Pénzügyminisztériumnak bejelenti az ott meghatározott
adatokat.” szövegrész helyébe „az adópolitikáért felelõs miniszternek bejelenti a mellékletben meghatározott
adatokat.” szöveg lép.
(2) A társasági adókedvezményhez kapcsolódóan bejelentett adatok módosításáról 32/2003. (XII. 4.) PM rendelet 2. §
(1) bekezdésében „a melléklet megfelelõ táblázatának kitöltésével a Pénzügyminisztériumnak bejelenti az ott
meghatározott adatokat.” szövegrész helyébe „az adópolitikáért felelõs miniszternek bejelenti a melléklet megfelelõ
táblázatában meghatározott adatokat.” szöveg lép.

92. §

Hatályát veszti az ingatlanértékelõi névjegyzékbe történõ felvételrõl és a névjegyzék vezetésérõl szóló 25/2007.
(XII. 18.) PM rendelet, valamint az ingatlanértékelõi névjegyzékbe történõ felvételrõl és a névjegyzék vezetésérõl szóló
25/2007. (XII. 18.) PM rendelet módosításáról szóló 17/2008. (VI. 5.) PM rendelet.

93. §

Hatályát veszti az elismert munkavállalói értékpapír-juttatási program nyilvántartásba vételére irányuló eljárás
rendjérõl, valamint az eljárás kezdeményezéséért fizetendõ igazgatási szolgáltatási díj mértékérõl szóló 5/2003. (II. 4.)
PM rendelet
a) 7. §-a,
b) 9. §-ában a ,,(a valamint idegen nyelvû irat esetében annak magyar nyelvû, hitelesített fordítása)” szövegrész,
c) 10. §-ának elsõ mondata,
d) 11. §-ának (1) bekezdése,
e) 12. § (2) bekezdésében a ,,minisztérium tudomására jutásának” szövegrész.

94. §

Hatályát veszti az ingatlanok forgalmi értékadatainak szolgáltatási rendjérõl és az adatszolgáltatás igazgatási
szolgáltatási díjáról szóló 33/2007. (XII. 23.) PM rendelet 12. §-a.

95. §

Hatályát veszti az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenõrzésének részletes szabályairól szóló 44/2004.
(XII. 20.) PM rendelet 7. §-ának (1)–(3) bekezdésében és 8. §-ának (2)–(3) bekezdésében az „illetékes” szövegrész.

Dr. Oszkó Péter s. k.,
pénzügyminiszter
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1. számú melléklet a 17/2009. (IX. 29.) PM rendelethez
,,Melléklet a 39/2006. (XII. 25.) PM rendelethez
A kérelem tartalmazza:
1. Az adózó
a) nevét (cégnevét),
b) állandó lakóhelyét (székhelyét, telephelyét), levelezési címét,
c) adószámát vagy adóazonosító jelét,
d) létesítõ okiratának keltét,
e) gazdálkodási formáját,
f) tevékenységének felsorolását,
g) kapcsolt vállalkozásait;
2. a cégjegyzék számát, a cégbejegyzés keltét;
3. az ügyben eljáró képviselõ nevét, telefonszámát;
4. a kérelem tárgyának pontos megjelölését;
5. a tényállás részletes leírását;
6. annak az idõszaknak a megjelölését, amelyre az ügylet vonatkozik;
7. az ügylettel elérni kívánt gazdasági cél megjelölését;
8. a kérelmet alátámasztó (erõsítõ) vélemények, szakmai álláspontok megjelölését, a forrás ismertetését;
9. az adózó (képviselõje) álláspontja szerinti megoldást és a jogszabályi minõsítés felvázolását, értelmezését
a törvényrõl;
10. mellékletként:
a) a megkötendõ ügylet tervezetét, amennyiben az rendelkezésre áll,
b) egyéb, a tényállást alátámasztó iratokat,
c) az adózó képviseletében eljáró képviseleti jogosultságának igazolását,
d) a kérelem ellenjegyzésére adott megbízást vagy annak közjegyzõ által hitelesített másolatát,
e) a hiteles cégaláírási nyilatkozat (a közjegyzõi aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány) vagy az ügyvéd által
ellenjegyzett aláírás-minta másolatát,
11. az adózó nyilatkozatát a befizetendõ díj összegérõl;
12. a bankszámlaszám megjelölését, ahová az adózó a díj visszautalását kéri a kérelem elutasítása esetén;
13. egyéb, az adózó által fontosnak tartott körülmények megjelölését;
14. az adózó nyilatkozatát, mely szerint
a) tudomásul veszi, hogy a törvényi feltételektõl eltérõ feltételes adómegállapítást nem kérhet, mert az eltérésre
törvény nem ad lehetõséget,
b) kijelenti, hogy a kérelemben megjelölt tényállás megfelel a valóságnak,
c) tudomásul veszi, hogy a feltételes adómegállapítást érintõ jövõbeli jogszabályváltozás, illetõleg a tényállás
megváltozása (tartalmi változás) esetén – annak idõpontjától kezdõdõen – a feltételes adómegállapítás nem
alkalmazható,
d) tudomása szerint a kérelem vagy hasonló kérelme ügyében nem folyt és nem folyik ellenõrzés, adóigazgatási
eljárás vagy bírósági eljárás,
e) hozzájárul a kérelem elbírálásához szükséges, adózásával összefüggõ más adatok beszerzéséhez,
megismeréséhez;
15. az adózó (felelõs vezetõ) vagy képviselõje cégszerû aláírását;
16. az ügyvéd (adótanácsadó) cégszerû aláírását.
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Benyújtandó 4 példányban!
példány

KÉRELEM
AZ ADÓ FELTÉTELES MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

1.

2.
3.
4.
5.
6.

Az adózó neve (cégneve): .....................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
állandó lakóhelye, székhelye (telephelye):
.....................................................................................................................................................................................................................
levelezési címe:
.....................................................................................................................................................................................................................
Az ügyben eljáró képviselõ neve, telefonszáma:
.....................................................................................................................................................................................................
Az adózó adatai
a) adószáma:
– –
b) adóazonosító jel:
c) létesítõ okirat kelte:
d) cégjegyzék száma: .........................................................
e) cégbejegyzés kelte:
f) gazdálkodási forma:
g) tevékenység felsorolása:
h) kapcsolt vállalkozások:
A kérelem tárgyának pontos megjelölése, a tényállás részletes leírása (szükség esetén külön íven):
Annak az idõszaknak a megjelölése, amelyre az ügylet vonatkozik:
Az ügylettel elérni kívánt gazdasági cél megjelölése:
A kérelmet alátámasztó (erõsítõ) vélemények, szakmai álláspontok megjelölése, a forrás ismertetése:
Az adózó (képviselõje) álláspontja szerinti megoldás és jogszabályi minõsítés felvázolása, értelmezése a törvényrõl:

7. Mellékletek:

8.

9.
10.
11.

Sorszáma
a) a megkötendõ ügylet tervezete, amennyiben az rendelkezésre áll
...................
b) egyéb, a tényállást alátámasztó iratok
...................
c) az adózó képviseletében eljáró képviseleti jogosultságának igazolása
...................
d) a kérelem ellenjegyzésére adott megbízás vagy közjegyzõ által hitelesített másolata
...................
e) a hiteles cégaláírási nyilatkozat (a közjegyzõi aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány)
...................
vagy az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta másolata
A befizetendõ díj összege:
az ügylet tárgyának értéke
Ft × 1%
Ft
(legalább 1 millió Ft, legfeljebb 8 millió Ft)
szerzõdéstípus vagy szerzõdéscsomag-típus
10 000 000 Ft
Bankszámlaszám megjelölése, ahova a díj visszautalását kéri a kérelem elutasítása esetén:
..................................................................................................................................
Egyéb, az adózó által fontosnak tartott körülmények megjelölése:
Nyilatkozatok:
a) Tudomásul veszem, hogy a törvényi feltételektõl eltérõ feltételes adómegállapítást nem kérhetek, mert az eltérésre
törvény nem ad lehetõséget.
b) Kijelentem, hogy a kérelmemben megjelölt tényállás megfelel a valóságnak.
c) Tudomásul veszem, hogy a feltételes adómegállapítást érintõ jövõbeli jogszabályváltozás, illetõleg a tényállás
megváltozása (tartalmi változás) esetén – annak idõpontjától kezdõdõen – a feltételes adómegállapítás nem
alkalmazható.
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d) Tudomásom szerint a kérelem vagy hasonló kérelmem ügyében nem folyt és nem folyik ellenõrzés, adóigazgatási
eljárás vagy bírósági eljárás.
e) Tudomásul veszem, hogy a kérelmem elbírálásához szükséges lehet az adózással összefüggõ további adatok
beszerzése, megismerése.
............................
dátum
..........................................................
adózó (felelõs vezetõ)
vagy képviselõje cégszerû aláírása
Az ügyvéd (adótanácsadó) cégszerû aláírása:

............................
dátum
„

2. számú melléklet a 17/2009. (IX. 29.) PM rendelethez
,,Melléklet a 8/2004. (III. 10.) PM rendelethez
A JötR. 1., 1/A., 2., 3., 4., 5., 7. és 8. számú melléklete I. pontjának 3. alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„3. Köztartozásokra vonatkozó adatok
3.1. Köztartozásmentes adózónak minõsülésrõl kiállított igazolás száma, kiadásának kelte:
3.2. Köztartozásmentes adózói adatbázisban szerepel: igen – nem””

3. számú melléklet a 17/2009. (IX. 29.) PM rendelethez
,,Melléklet a 8/2004. (III. 10.) PM rendelethez
A JötR. 9., 10., 13., 16., 17., 19., 21. és 23. számú mellékletének a ,,2004. évi CXL. törvény 73. § (4) bekezdése” szövegrésze
helyébe a ,,2004. évi CXL. törvény 73. § (5) bekezdése” szöveg lép.”

4. számú melléklet a 17/2009. (IX. 29.) PM rendelethez
,,Melléklet a 8/2004. (III. 10.) PM rendelethez
A JötR. 3. számú mellékletének 5. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„5. Az elõállításra kerülõ termék, megfigyelt termék
5.1. Megnevezése:
5.2. Vámtarifaszáma:
5.3. Nyilvántartás (elszámolás) szerinti mennyiségi egysége:
5.4. Kötelezõ érvényû vámtarifa-besorolásra vonatkozó határozat száma a Jöt. 50. § (4) bekezdésének d)–e) pontja
szerinti megfigyelt termék esetén:””
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5. számú melléklet a 17/2009. (IX. 29.) PM rendelethez
A Vhr. 7. számú mellékletének 5. és 6. pontjai helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„5. PA hitelesítése
PA hitelesítése esetén az alábbi adatokat kell feljegyezni:
a) a hitelesítés formája (elsõ, idõszakos, javítás utáni),
b) a hitelesítés idõpontja,
c) a hitelesítõ aláírása
d) a hitelesítés helye.
6. PA engedélyének száma
Ezen a jogcímen kell bejegyezni a PA érvényes engedélyének számát. Amennyiben az engedély száma változik, fel kell
jegyezni a korábbi engedély számát is.”

6. számú melléklet a 17/2009. (IX. 29.) PM rendelethez
,,8. számú melléklet a 32/2005. (X. 21.) PM rendelethez

A havi pénzforgalmi jelentés vezetése
A bizonylat nyomdai úton elõre sorszámozott, 50 lapos, négypéldányos tömb. Felhasználása emelkedõ
számsorrendben történik. Kihagyott, fel nem használt lapokat áthúzással érvényteleníteni kell. Megõrzésükre,
kezelésükre a szigorú számadású nyomtatványokra vonatkozó elõírásokat kell alkalmazni. A játékteremben
egyidejûleg egy bizonylattömb használható. A használatban lévõ bizonylattömb utolsó lapjának felhasználása után
nyitható új tömb.
A fejléc értelemszerû, pontos, teljes körû kitöltése mindig az elsõ bejegyzéssel egy idõben történik. Az I. és
II. kategóriára vonatkozóan külön bizonylaton kell a pénznyerõ automaták forgalmi adatait vezetni. Hónap közben
a megnyitott bizonylatra történõ bejegyzésnek az alább ismertetett események bekövetkezésével egy idõben kell
megtörténnie. Hibás adat bejegyzése esetén a teljes adatot át kell húzni, és a helyes adatot a hibás fölé kell bejegyezni
és a javítást végzõ aláírásával kell ellátni. A havi pénzforgalmi jelentés elsõ, illetve második példányát az állami
adóhatóság az ellenõrzés során bevonhatja.
A havi pénzforgalmi jelentés harmadik példányát a szervezõ felhasználhatja, annak negyedik példányát pedig
a nyomtatványtömbben kell hagyni.
Bizonylattömböt kell használni a szervezõ székhelyén, telephelyén tárolt azon pénznyerõ automaták esetében is,
amelyek adott hónapban nem kerülnek játékteremben elhelyezésre, de utánuk játékadó fizetési kötelezettség fennáll.
Az ilyen használatban lévõ bizonylattömb nyilvántartására, kezelésére és vezetésére ugyanazon elõírások
vonatkoznak, mint a játékteremben tartott bizonylattömbökre, kivéve, hogy a bizonylat fejlécében a JT engedély
száma mezõben „R” szerepeltetése kötelezõ.
1. A bizonylat megnyitása
Az I. és II. kategóriába sorolt PA-ra vonatkozóan külön-külön bizonylaton kell feljegyezni a játékteremben található
PA-k alábbi adatait:
a) engedély száma,
b) mérésügyi szerv által adott azonosító szám,
c) gyártási szám,
d) a számlálók nyitó állásai
1. dátum (év, hónap, nap)
2. be-számláló aktuális állása
3. ki-számláló aktuális állása
4. a számlálók egy lépésének forintértéke.
Minden PA-t új sorban kell feltüntetni.
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2. Bizonylat vezetése hónap közben
A) Hónap közben elszállításra kerülõ PA esetén az alábbi adatokat kell feljegyezni az adott PA sorában
a PA elszállításával egyidejûleg:
a) a számlálók záró állásai
1. dátum (év, hónap, nap)
2. be-számláló aktuális állása
3. ki-számláló aktuális állása,
b) számláló állások különbözete,
c) egyenleg.
B) Hónap közben a játékteremben elhelyezésre kerülõ PA esetén az alábbi adatokat kell új sorban feljegyezni a PA
elhelyezésével egyidejûleg:
a) engedély száma,
b) mérésügyi szerv által adott azonosító szám,
c) gyártási szám,
d) a számlálók nyitó állása
1. dátum (év, hónap, nap)
2. be-számláló aktuális állása
3. ki-számláló aktuális állása
4. a számlálók egy lépésének forintértéke.
A hónap közben lejáró engedélyû PA-t az adott hónapban a hónap elsõ napján érvényes engedélyszámmal kell
szerepeltetni. Az új engedélyszámon csak a következõ hónapban kell feltüntetni.
Ha a PA ideiglenesen elszállításra kerül a játékterembõl, a 2/A) pontban szereplõ adatokat kell az eseménnyel egy
idõben feljegyezni.
Az ideiglenesen elszállított PA visszaszállítása esetén új sorban a 2/B) pontban szereplõ adatokat kell az eseménnyel
egy idõben feljegyezni.
Ha az ideiglenesen elszállított, illetve egy új elhelyezésû PA számláló állásai a visszaszállításkor az elszállításhoz, illetve
az elõzõ játékteremben történõ üzemeltetéshez képest megváltoztak, a bizonylat kitöltésekor a nyitó számláló állások
rögzítésénél a PA „jegyzõkönyv a pénznyerõ automata üzemeltetéséhez” elnevezésû bizonylaton, illetve a PA
hitelesítési bizonyítványában szereplõ számláló állásokat kell alapul venni.
3. A bizonylat lezárása
A bizonylat lezárásakor PA-nként az alábbi adatokat kell feljegyezni:
a) a számlálók záró állásai
1. dátum (év, hónap, nap)
2. be-számláló aktuális állása
3. ki-számláló aktuális állása,
b) számláló állások különbözete,
c) egyenleg.
Az összes PA lezárását követõen az egyenleg oszlopa (g) összesítésre kerül. Ha a hónap közben a játékteremben
mûködõ PA-k adatai nem férnek el egy bizonylaton, az átvitel és az átvezetés mezõk használatával a következõ
sorszámú bizonylaton kell az érintett játékterem összesítését elvégezni, majd az „Átvitel/Összesen” mezõben
feltüntetni, a megfelelõ rész aláhúzásával.”
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7. számú melléklet a 17/2009. (IX. 29.) PM rendelethez
,,9. számú melléklet a 32/2005. (X. 21.) PM rendelethez

Az idõszaki elszámolás

1.

2.

3.

4.

Az idõszaki elszámolást a tárgynegyedév utolsó hónapjának tizenötödik napján érvényes programverzió
alkalmazásával kell benyújtani. A program az alábbi adatokat tartalmazza.
Az idõszaki elszámolás összesített adatai:
a) A szervezõ partner azonosítóját, nevét
b) Az elszámolási idõszakot
c) A játékhelyenként a játékadó mértékét havonta, játékteremben, illetve E-kaszinóban Ft-ban
d) Pénznyerõ automata kategóriánként havonta a tiszta játékbevétel alakulását, játékteremben, illetve
E-kaszinóban Ft-ban
e) Pénznyerõ automata kategóriánként, havonta a mûködtetett játékhelyek száma, játékteremben, és E-kaszinóban,
valamint kategóriánként negyedév összesen db-ban
f) Pénznyerõ automata kategóriánként, havonta a számított játékadó összege, játékteremben, és E-kaszinóban,
valamint kategóriánként negyedév összesen Ft-ban
g) Az idõszakban üzemeletetett játéktermek számát kategóriánként, havonta és kategóriánként negyedév
összesen db-ban
h) Havonta, illetve negyedév összesen, összesítve az üzemeltetett játéktermek tiszta játékbevétele Ft-ban
i) A számított ellenõrzési díj, fizetett ellenõrzési díj Ft-ban, és az ellenõrzési díj befizetésének idõpontja
j) Havonta, illetve negyedév összesen az üzemeltetett játékhelyek után számított játékadó összege, fizetett játékadó
összege Ft-ban
k) A befizetést igazoló dokumentumok száma, illetve a melléklet megjelölése
A Havi pénzforgalmi jelentés alábbi adatai:
a) A negyedév hónapjának száma
b) A havi pénzforgalmi jelentés sorszáma
c) A játékterem-engedély száma
d) Az E-kaszinó jelölése
e) A hónap közben megváltozott teremengedélyszám esetén az elõzõ (megszûnt engedély száma
f) A játékterem tiszta játékbevétele az adott hónapban
A havi pénzforgalmi jelentés részletezõ (soronkénti) adatai:
a) A sor száma
b) A sorban jackpot rendszerû kifizetés megjelölése
c) A pénznyerõ automata engedélyének a száma
d) A pénznyerõ automata mérésügyi azonosító száma
e) A pénznyerõ automata gyári száma
f) A pénznyerõ automata játékhelyeinek a számát
g) A be és a ki számlálók nyitó állását és a leolvasás dátumát
h) A be és a ki számlálók záró állását és a leolvasás dátumát
i) A számlálók lépésértékét (tét)
j) A számláló állások alapján a sor egyenlegét
Az idõszaki elszámoláshoz csatolni kell:
a) a felügyeleti ellenõrzési díj befizetésére vonatkozó készpénz-átutalási megbízás (csekk) tõpéldányát, vagy az
átutalás megindításának megtörténtét tanúsító hitelintézeti igazolást (bankkivonatot),
b) a játékadó befizetésére vonatkozó készpénz-átutalási megbízás (csekk) tõpéldányát, vagy az átutalás
megindításának megtörténtét tanúsító hitelintézeti igazolást (bankkivonatot).”
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8. számú melléklet a 17/2009. (IX. 29.) PM rendelethez
,,4. számú melléklet a 26/2008. (VIII. 30.) PM rendelethez

Adatlap
az adótanácsadói, adószakértõi, okleveles adószakértõi tevékenység végzésére jogosító igazolvány
kiadásához, pótlásához, cseréjéhez, visszavonásához, a nyilvántartásba való felvételhez és az abból való
törléshez, valamint adatváltozás és a továbbképzési kötelezettség teljesítésének bejelentéséhez
Az adatlap kötelezõ tartalmi elemei a következõk:
1. Az adatlapnak tartalmaznia kell annak megjelölését, hogy a kérelmezõ a 26/2008. (VIII. 30.) PM rendelet (a továbbiakban:
Rendelet) alapján az adótanácsadói1, az adószakértõi vagy az okleveles adószakértõi tevékenység végzésére jogosító
– engedély kiadását
– igazolványa pótlását (elveszett, ellopott, megsemmisült igazolvány esetén)
– igazolványa cseréjét
– engedélye visszavonását
– a nyilvántartásban szereplõ adataiban történt változás(ok) átvezetését, amennyiben az érinti az igazolványon
feltüntetett adatokat is, új igazolvány kiadását
– a továbbképzési kötelezettség teljesítésének nyilvántartásban való rögzítését
kéri.
2. A nyilvántartásba vételhez az adatlapon kötelezõen szükséges megadni a következõ adatokat:
a) Név:..........................................................................................................................................................................................................................
b) Születési név2: .....................................................................................................................................................................................................
c) Korábbi regisztrációs szám3: ..........................................................................................................................................................................
d) Születési hely: ....................................... idõ: ........ év ........... hó ..... nap
e) Anyja leánykori neve: .......................................................................................................................................................................................
f) Lakcím (irányítószám, helység, utca, házszám):.......................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
g) Levelezési cím (irányítószám, helység, utca, házszám): ......................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
h) Telefonszám: .......................................................................................................................................................................................................
i) Elektronikus elérhetõség: ................................................................................................................................................................................
j) Igazolvány-kiadás alapjául szolgáló szakképesítést, végzettséget igazoló oklevél, okirat:
száma
kiállító intézmény neve
kiállítás kelte
................................................................................. ............................................................................................. ................................................
................................................................................. .............................................................................................. ...............................................
k) Egyéb szakképesítés:
oklevél, bizonyítvány megnevezése
száma
kiállító intézmény neve
kiállítás kelte
................................................................................. .............................. ............................................................. .............................................
................................................................................. .............................. ............................................................. ..............................................
l) Nyelvvizsga (nyelv, fokozat):
nyelv
típus
fokozat
................................................................................... ............................................................................. ..............................................................
................................................................................... ............................................................................. ..............................................................
3. Nyilatkozatok:
a) Büntetõjogi felelõsségem tudatában kijelentem, hogy
– a fenti adatok a valóságnak megfelelnek,
– nincs tudomásom olyan tényrõl, körülményrõl, amely a Rendelet szerinti engedély kiadását és a nyilvántartásba
történõ felvételemet vagy az igazolvány pótlását, cseréjét kizárná.

1

Minden engedély vonatkozásában külön-külön kérelmet kell benyújtani.
Igazolvány pótlásakor, cseréjekor, valamint adatváltozás és a továbbképzési kötelezettség teljesítésének bejelentésekor az a) és c) pontban foglalt
adatok megadásán túl a többi adatmezõ kitöltése akkor szükséges, ha az ott felsorolt adatok az igazolvány-kiadási eljárás során bejelentettekhez képest
megváltoztak, bõvültek.
3
A c) ponthoz tartozó adatot akkor kell megadni, ha az adott nyilvántartásban volt már regisztrációs száma a kérelmezõnek.
2
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b) Tudomásul veszem, hogy az a), c) és f) pontokban szereplõ adatok külön rendelkezés nélkül, az Art. 175. §
(19) bekezdése szerint nyilvánosak.
c) Hozzájárulok a kérelemben rögzített következõ személyes adataim Rendelet szerinti nyilvánosságra hozatalához4:
születési név,
születési hely, idõ,
anyja leánykori neve,
levelezési cím,
telefonszám,
elektronikus elérhetõség,
szakképesítést igazoló oklevél, okirat adatai,
egyéb szakképesítés megnevezése, az azt igazoló oklevél, okirat adatai,
nyelvvizsga típusa, fokozata.
4. Dátum
5. A kérelmezõ aláírása
Az adatlaphoz csatolandó:
a) engedélykiadás iránti kérelem esetén
– az engedély-kiadás alapjául szolgáló szakképesítést, végzettséget igazoló oklevél, okirat másolata,
– 1 darab 2,5 × 3,2 cm-es, 6 hónapnál nem régebbi igazolványkép,
– az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló dokumentum (a postai készpénzátutalási megbízás igazoló
szelvényrészének, vagy a bankszámla megterhelését tartalmazó bankkivonatnak a másolata),
– az egyéb szakképesítés(eke)t igazoló oklevél, illetve nyelvvizsga-bizonyítvány(ok) másolata, figyelemmel a Rendelet
4. § (2) bekezdés d) pontjára
– adószakértõk esetén a szakmai gyakorlat igazolására alkalmas tartalmú és részletességû szakmai önéletrajz.
b) igazolvány pótlása esetén
– 1 darab 2,5 × 3,2 cm-es, 6 hónapnál nem régebbi igazolványkép,
– az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló dokumentum (a postai készpénzátutalási megbízás igazoló
szelvényrészének, vagy a bankszámla megterhelését tartalmazó bankkivonatnak a másolata),
c) igazolvány a Rendelet 15. § (4) bekezdése szerinti cseréje esetén
– 1 darab 2,5 × 3,2 cm-es, 6 hónapnál nem régebbi igazolványkép,
– az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló dokumentum (a postai készpénzátutalási megbízás igazoló
szelvényrészének, vagy a bankszámla megterhelését tartalmazó bankkivonatnak a másolata),
– az adószakértõi mûködés engedélyezésének szabályairól szóló 20/1994. (VI. 17.) PM rendelet alapján kiadott
adószakértõi igazolvány,
d) engedély ügyfél által kérelmezett visszavonása esetén
– az igazolvány,
– az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló dokumentum (a postai készpénzátutalási megbízás igazoló
szelvényrészének, vagy a bankszámla megterhelését tartalmazó bankkivonatnak a másolata),
e) a nyilvántartásban szereplõ adatokban történt változás átvezetésének kérelme esetén, amennyiben a változás nem
érinti az igazolványon feltüntetett adatokat
– az igazolvány másolata,
– az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló dokumentum (a postai készpénzátutalási megbízás igazoló
szelvényrészének, vagy a bankszámla megterhelését tartalmazó bankkivonatnak a másolata),
f) a nyilvántartásban szereplõ adatokban történt változás átvezetésének kérelme esetén, amennyiben a változás érinti
az igazolványon feltüntetett adatokat
– az igazolvány,
– 1 darab 2,5 × 3,2 cm-es, 6 hónapnál nem régebbi igazolványkép,
– az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló dokumentum (a postai készpénzátutalási megbízás igazoló
szelvényrészének, vagy a bankszámla megterhelését tartalmazó bankkivonatnak a másolata),
g) továbbképzési kötelezettség teljesítésének bejelentése esetén
– a szakmai továbbképzésen való részvételt, illetve a teljesített kreditpontokat tanúsító igazolások.”

4

Hozzájárulás esetén a megfelelõ személyes adat külön-külön egyértelmûen megjelölendõ.
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9. számú melléklet a 17/2009. (IX. 29.) PM rendelethez
„5. számú melléklet a 26/2008. (VIII. 30.) PM rendelethez
a) oldal
PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
Nyilvántartási szám:
ADÓSZAKÉRTÕI IGAZOLVÁNY
Személyi azonosító adatok
Név:

Születési hely, idõ:

Anyja neve:

Igazolványszám:

b) oldal
PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
A pénzügyminiszter
-t
a 26/2008. (VIII. 30.) PM rendelet alapján
adószakértõi tevékenység végzése céljából
...........................................................................
számon nyilvántartásba vette, aki így
adószakértõi tevékenység folytatására jogosult.

Fénykép helye

Az igazolvány érvényes:
................................................. -tõl
.................................................-ig

Budapest, ..................................................
P. H.
........................................................
aláírás

„

MAGYAR KÖZLÖNY
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Határozatok Tára

A köztársasági elnök 132/2009. (IX. 29.) KE határozata
a Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyetteseinek kinevezésérõl és a Versenytanács elnöki
teendõinek ellátásával való megbízásról
A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 35. § (2) bekezdése
alapján, a miniszterelnök elõterjesztésére 2009. szeptember 26-ai hatállyal, hatévi idõtartamra kinevezem dr. Gadó
Gábort és dr. Wallacher Lajost a Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettesévé, egyben megbízom dr. Gadó Gábort
a Versenytanács elnöki teendõinek ellátásával.
Budapest, 2009. szeptember 22.

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem: 2009. szeptember 25.

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

KEH ügyszám: IV-7/03824/2009.

A Kormány 1164/2009. (IX. 29.) Korm. határozata
a Kormány kabinetjeirõl szóló 1047/2009. (IV. 13.) Korm. határozat módosításáról

A Kormány a központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi
LVII. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva a következõket határozza el:
1. A Kormány kabinetjeirõl szóló 1047/2009. (IV. 13.) Korm. határozat 8. pontja a következõ új mondattal egészül ki:
„A Nemzetbiztonsági Kabinet ülésére meg kell hívni továbbá a Magyar Honvédség vezérkari fõnökét, a katonai
nemzetbiztonsági szolgálatok fõigazgatóit, a rendvédelmi szervek országos parancsnokait, a Rendvédelmi Szervek
Védelmi Szolgálatának vezetõjét, a Szervezett Bûnözés Elleni Koordinációs Központ fõigazgatóját, valamint
a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal fõigazgatóját.”
2. A terrorfelderítés mûveleti koordinációjáról és a Terrorellenes Koordinációs Bizottság létrehozásáról szóló 2239/2005.
(X. 28.) Korm. határozat (a továbbiakban: H.) 1. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„1. A Nemzetbiztonsági Kabinet munkáját – a központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az
államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény 25. § (1) bekezdése szerinti testületként – Terrorellenes
Koordinációs Bizottság (a továbbiakban: TKB) segíti, amely a Magyar Köztársaság nemzetközi terrorizmus elleni
fellépésben vállalt kötelezettségei teljesítésének elõmozdítása érdekében összehangolja az ország érdekeit
esetlegesen fenyegetõ terrorcselekmény felderítését, illetve megelõzését.”
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3. Ez a határozat 2009. október 1-jén lép hatályba.
4. A H. 6. pontjában az „a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító miniszter útján tájékoztatja a miniszterelnököt,
a TKB tagjait irányító minisztereket, valamint az érintett minisztereket” szövegrész helyébe a „tájékoztatja
a Nemzetbiztonsági Kabinetet” szöveg lép.
5. Hatályát veszti a terrorfelderítés mûveleti koordinációjáról és a Terrorellenes Koordinációs Bizottság létrehozásáról
szóló 2239/2005. (X. 28.) Korm. határozat módosításáról szóló 2121/2006. (VII. 11.) Korm. határozat.

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

A miniszterelnök 76/2009. (IX. 29.) ME határozata
szakállamtitkár megbízatásának megszûnésérõl
A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény 60. §
(1) bekezdésében meghatározott hatáskörömben eljárva
dr. Gadó Gábort az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium szakállamtitkárát e tisztségébõl – 2009. szeptember 25-ei
hatállyal – felmentem.
A miniszterelnök helyett:
Kiss Péter s. k.,
a társadalompolitika összehangolásáért felelõs
tárca nélküli miniszter

A Magyar Közlönyt a Szerkesztõbizottság közremûködésével a Miniszterelnöki Hivatal szerkeszti.
A Szerkesztõbizottság elnöke: dr. Petrétei József, a szerkesztésért felelõs: dr. Tordai Csaba.
A szerkesztõség címe: Budapest V., Kossuth tér 1–3.
A Határozatok Tára hivatalos lap tartalma a Magyar Közlöny IX. részében jelenik meg.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://kozlony.magyarorszag.hu
honlapon érhetõ el. Felelõs kiadó: dr. Tordai Csaba.
A Magyar Közlöny oldalhû másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.

