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II. Törvények

2020. évi CIV. törvény
a járványügyi intézkedésekkel kapcsolatos egyes szabályok megállapításáról és a járványügyi 
intézkedésekkel kapcsolatos egyes törvények módosításáról*

Az Országgyűlés az emberi élet és egészség mindent megelőző védelmét szem előtt tartva, a járványügyi intézkedések hatékony 
megtétele, az  érintettekkel történő gyors közlése, továbbá az  intézkedéseken keresztül a  járvánnyal szembeni hatékonyabb 
fellépés, valamint a jogkövetés elősegítése érdekében a következő törvényt alkotja:

1. A törvény hatálya 

1. §  Ez a  törvény az  egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a  továbbiakban: Eütv.) 228.  § (1)  bekezdése alapján 
bevezetett járványügyi készültség (a továbbiakban: járványügyi készültség) ideje alatti, az Eütv. III. Fejezet 6. Címe 
szerinti járványügyi intézkedések elrendelésével és végrehajtásával kapcsolatos egyes előírásokat állapítja meg. 
Az Eütv. rendelkezéseit az e törvényben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

2. A jogszabály által előírt karanténkötelezettség

2. § (1) Ha a  járványügyi készültség alatt kormányrendelet meghatározott országokból történő beutazás esetére hatósági 
házi karanténkötelezettséget ír elő, – a (2) és (3) bekezdés szerinti tájékoztatás megtörténte esetén – a hatósági házi 
karantén elrendelésével kapcsolatban egyedi közigazgatási hatósági eljárás lefolytatásának nincs helye.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a határellenőrzést végző rendőri szerv a karanténkötelezett személyt tájékoztatja, 
hogy a  Magyarország területére történő belépést követően kormányrendeletben meghatározott ideig köteles 
az  általa meghatározott lakásban, ahhoz tartozó bekerített helyen vagy egyéb egészségügyi intézménynek nem 
minősülő helyen (a továbbiakban együtt: karanténlakás) tartózkodni.

 (3) A  karanténkötelezett tájékoztatja a  határellenőrzést végző rendőri szervet annak a  karanténlakásnak a  pontos 
címéről, ahol a hatósági házi karantén idején tartózkodni fog.

 (4) Ha a  karanténkötelezett a  (3)  bekezdés szerinti tájékoztatási kötelezettségének nem tesz eleget, a  további 
intézkedéseket a 3. alcím szerint lefolytatott eljárásban kell megállapítani.

3. § (1) A  karanténkötelezett a  Magyarországra történő belépést követően köteles közvetlenül a  karanténlakáshoz 
közlekedni, a  karanténlakáshoz történő közlekedése során az  utazást kizárólag egészségügyi, műszaki, vagy  
– tömegközlekedési eszközzel történő utazás esetén – menetrendi okból szakíthatja meg.

 (2) A karanténkötelezett köteles a karanténlakást az oda történő megérkezéskor azonnal elfoglalni és a karanténlakás 
bejárati ajtaján a  határellenőrzést végző rendőri szerv által részére átadott jelölést mindenki által jól láthatóan 
elhelyezni.

 (3) Ha az Eütv. 74/B. § szerinti, a hatósági házi karantén betartásának ellenőrzésére szolgáló szoftver (a továbbiakban: 
karanténszoftver) telepítésének feltételei rendelkezésre állnak és a  karanténkötelezett ahhoz megfelelő eszközzel 
rendelkezik, akkor a  karanténkötelezett a  karanténlakásba történő megérkezésekor köteles a  karanténszoftvert 
a  telekommunikációs eszközére telepíteni, azt a  hatósági házi karantén ideje alatt használni. A  karanténszoftvert 
a karanténkötelezett a hatósági házi karantén lejártát követő napon távolíthatja el a telekommunikációs eszközéről.

4. § (1) A  határellenőrzést végző rendőri szerv – a  járvány terjedésének megelőzésére, illetve a  lakosság egészségének 
védelmére tekintettel a karanténkötelezettség ellenőrzése céljából – a karanténkötelezett Magyarországra történő 
belépésekor rögzíti a határátlépés pontos idejét, valamint – a (2) bekezdés szerinti kivétellel – a karanténkötelezett
a) nevét és születési nevét,
b) születési helyét és idejét,

* A törvényt az Országgyűlés a 2020. október 26-i ülésnapján fogadta el.
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c) anyja nevét,
d) lakóhelyét,
e) tartózkodási helyét,
f ) által közölt karanténlakás címét,
g) telefonszámát,
h) elektronikus levelezési címét,
i) állampolgárságát és
j) határátlépéskor használt okmánya számát.

 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti adatokat a  karanténkötelezett az  általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott 
szerv (a  továbbiakban: rendőrség) hivatalos honlapján meghatározott módon a  Magyarországra történő belépést 
megelőző 24 órával korábban is közölheti, valamint a karanténlakás címét is bejelentheti.

 (3) Ha a  karanténkötelezett az  (1)  bekezdés szerinti adatokat és a  karanténlakás címét a  (2)  bekezdés szerint közli, 
illetve bejelenti, a határellenőrzést végző rendőri szerv a karanténkötelezett Magyarországra történő belépése során 
az általa előzetesen közölt adatokat a határátlépéskor használt okmány adataival összeveti.

 (4) A határellenőrzést végző rendőri szerv a karanténkötelezett (1) bekezdés szerinti adatait, valamint a Magyarországra 
történő belépés pontos idejét és helyét a  Magyarországra történő belépést követő 8 órán belül a  karanténlakás 
helye szerint illetékes rendőrkapitányság részére átadja.

 (5) A  karanténlakás helye szerint illetékes rendőrkapitányság a  karanténkötelezett (1)  bekezdés szerinti adatait, ha 
a karanténkötelezettség megszegése miatt nem indult eljárás,
a) a hatósági házi karantén lejártát követő napig,
b) az 5. § (3) bekezdése szerinti értesítés napjáig, vagy
c) a 6. § (6) bekezdése szerinti időpontig
kezeli.

 (6) A  karanténkötelezett (1)  bekezdés szerinti adatait a  karanténlakás helye szerint illetékes rendőrkapitányság 
az (5) bekezdés a)–c) pontja szerinti időpontban törli.

5. § (1) A karanténkötelezett a karanténlakást a hatósági házi karantén lejártát követő napot megelőzően kizárólag
a) a 6. § (1) bekezdése szerint a karanténlakás helye szerint illetékes rendőrkapitányság részére tett bejelentés 

tudomásulvételét követően,
b) orvos utasítására,
c) megbetegedése miatt – a sürgősségi betegellátást végző személy kíséretében –,
d) életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet esetén, vagy
e) kormányrendeletben meghatározott esetben
hagyhatja el.

 (2) Ha a  karanténkötelezett a  hatósági házi karantén ideje alatt annak a  fertőző betegségnek a  tünetét tapasztalja, 
amelyre tekintettel a  járványügyi készültség bevezetésre került, erről telefonon köteles értesíteni a  háziorvosát, 
ennek hiányában a karanténlakás helye szerint illetékes háziorvost.

 (3) Ha a  háziorvos, ennek hiányában a  karanténlakás helye szerint illetékes háziorvos a  karanténkötelezett esetében 
azzal a  fertőző betegséggel való megbetegedésnek gyanúját állapítja meg, amelyre tekintettel a  járványügyi 
készültség bevezetésre került, erről a  járványügyi intézkedések kezdeményezését követően a  karanténlakás helye 
szerint illetékes rendőrkapitányságot értesíti.

6. § (1) Ha kormányrendelet lehetőséget biztosít arra, hogy a karanténkötelezett a hatósági házi karantén alóli mentesülést 
lehetővé tevő egészségügyi vizsgálat érdekében a  hatósági házi karantén lejártát megelőzően a  karanténlakást 
elhagyhassa, és a  karanténkötelezett az  egészségügyi vizsgálatra rendelkezik egészségügyi intézmény által 
biztosított időponttal, a  karanténkötelezett az  egészségügyi vizsgálat időpontját legalább az  egészségügyi 
vizsgálatot megelőző 24 órával a karanténlakás helye szerint illetékes rendőrkapitányságnál
a) elektronikus ügyintézés keretében cégkapuról vagy ügyfélkapuról megküldött elektronikus űrlap,
b) cégkapu vagy ügyfélkapu igénybevételi lehetőségének hiányában a rendőrség hivatalos honlapján elérhető 

intelligens űrlap
kitöltésével és beküldésével magyar vagy angol nyelven bejelenti.
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 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti bejelentést a  karanténlakás helye szerint illetékes rendőrkapitányság a  bejelentés 
beérkezését tanúsító elektronikus visszaigazolás küldésével tudomásul veszi.

 (3) A  karanténkötelezett a  karanténlakást az  egészségügyi vizsgálat céljából oly módon hagyhatja el, hogy 
az  egészségügyi vizsgálat helyszínére és az  egészségügyi vizsgálatot követően a  karanténlakásba történő 
közlekedését kizárólag egészségügyi, műszaki vagy – tömegközlekedési eszközzel történő utazás esetén – 
menetrendi okból szakíthatja meg.

 (4) Ha az  egészségügyi vizsgálat eredménye alapján a  karanténkötelezett kormányrendeletben meghatározottak 
szerint a hatósági házi karantén alól mentesül, a karanténkötelezett az egészségügyi vizsgálat eredményét
a) elektronikus ügyintézés keretében cégkapuról vagy ügyfélkapuról megküldött elektronikus űrlap,
b) cégkapu vagy ügyfélkapu igénybevételi lehetőségének hiányában a rendőrség hivatalos honlapján elérhető 

intelligens űrlap
kitöltésével és beküldésével magyar vagy angol nyelven mutathatja be a  karanténlakás helye szerint illetékes 
rendőrkapitányság részére.

 (5) A (4) bekezdés szerinti esetben a karanténlakás helye szerint illetékes rendőrkapitányság az egészségügyi vizsgálat 
eredményének beérkezését tanúsító elektronikus visszaigazolás küldésével tudomásul veszi.

 (6) Az  egészségügyi vizsgálat eredményét a  karanténlakás helye szerint illetékes rendőrkapitányság az  egészségügyi 
vizsgálat eredményének beérkezését tanúsító elektronikus visszaigazolás megküldését követő 24 órán belül törli.

7. § (1) Az ezen alcím szerinti hatósági házi karantén végrehajtását a rendőrség ellenőrzi.
 (2) A  karanténkötelezett a  rendőrség ellenőrzését köteles elősegíteni, és ha a  helyszíni ellenőrzés másként nem 

hajtható végre, a rendőrt köteles a karanténlakásba beengedni.

8. § (1) A karanténlakás helye szerint illetékes rendőrkapitányság
a) a 3. § (1) és (2) bekezdése szerinti közlekedési, utazási és jelölés-elhelyezési szabályok,
b) a 3. § (3) bekezdése szerinti karanténszoftver alkalmazási szabályok,
c) az 5. § (1) bekezdése szerinti, karanténlakás elhagyására vonatkozó szabályok,
d) a 6. § (3) bekezdése szerinti közlekedési, utazási szabályok, illetve
e) a 7. § (2) bekezdése szerinti ellenőrzést elősegítő, illetve karanténlakásba történő bejutási szabály
megsértése esetén a szabályszegést elkövető személyre 5 000 forinttól 150 000 forintig terjedő bírságot szab ki.

 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti bírság azonos napon több egymást követő ellenőrzés alkalmával megállapított újabb 
jogsértések esetén ismételten kiszabható. Az  azonos napon elkövetett jogsértések miatt kiszabható bírság 
legfeljebb 600 000 forint lehet.

 (3) A  kiszabott bírság megfizetése a  rendőrség hivatalos honlapján közzétett számlaszámra történő befizetéssel 
történik.

 (4) A  bírságot a  (3)  bekezdés szerint a  bírságot kiszabó határozat véglegessé válását követő 15 napon belül kell 
megfizetni.

 (5) A bírságot kiszabó határozat ellen nincs helye fellebbezésnek.

3. A hatóság által előírt karanténkötelezettség

9. §  A 3. § (3) bekezdését, az 5. § (1) bekezdését, a 6. § (1)–(3) bekezdését, a 7. §-t, a 8. § (1) bekezdés b)–d) pontját, a 8. § 
(2)–(5) bekezdését az egészségügyi államigazgatási szerv által elrendelt hatósági házi karantén esetén is alkalmazni 
kell.

10. §  Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényt (a továbbiakban: Ákr.)
a) az Eütv. 67/A. § (1) bekezdése szerinti – a 2. alcím alá nem tartozó – hatósági házi karantén,
b) az Eütv. 64. § (3) bekezdése szerinti járványügyi elkülönítés,
c) a járványügyi megfigyelés, és
d) a járványügyi zárlat
(ezen alcím alkalmazásában a  továbbiakban együtt: karantén) elrendelésére, módosítására vagy megszüntetésére 
irányuló döntésének meghozatala során a jelen alcímben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
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11. § (1) A karanténkötelezettséget megállapító döntés
a) az eljáró hatóságra és az ügyfelekre vonatkozó, valamint az ügy azonosításához szükséges adatokat – a zártan 

kezelt és a védett adatok kivételével –,
b) a  karanténkötelezettséggel kapcsolatos rendelkezést, a  karantén helyét és – ha ez  megállapítható – 

a karantén időtartamát,
c) a  karanténkötelezettség azonnali végrehajthatóságának tényét vagy az  azonnali végrehajthatóság 

mellőzését,
d) a karanténkötelezettség okának megjelölését,
e) a döntést megalapozó jogszabályhelyek megjelölését, továbbá
f ) a 14. § (3) és (4) bekezdésével kapcsolatos tájékoztatást
tartalmazza.

 (2) A  karanténkötelezettség módosításával vagy megszüntetésével kapcsolatos döntés nem tartalmazza 
az (1) bekezdés c) és d) pontjában foglaltakat.

 (3) A  döntés kiadmányozására valamennyi, az  eljáró hatóság állományába tartozó, karanténnal kapcsolatos feladatot 
ellátó személy jogosult.

12. § (1) A karanténnal összefüggő döntés azonnal végrehajtható.
 (2) Az  (1)  bekezdéstől eltérően az  eljáró hatóság dönthet úgy, hogy az  ügy körülményei és a  kisebb járványügyi 

kockázat alapján a döntés azonnali végrehajthatóságát mellőzi.

13. § (1) A karanténnal összefüggő döntést személyesen vagy írásbelinek nem minősülő elektronikus úton kell közölni.
 (2) A döntés írásbeli közlésének kizárólag akkor van helye, ha

a) az (1) bekezdés szerinti közlés előreláthatólag eredménytelennek mutatkozik, vagy
b) az  eljáró hatóság úgy ítéli meg, hogy az  ügy körülményei alapján az  írásbeli közlés célravezetőbb a  közlés 

sikeressége szempontjából.
 (3) Az  (1)  bekezdés szerint közölt döntés utólagos, az  Ákr. 81.  § (1)  bekezdése szerinti tartalommal történő írásba 

foglalásának és az Ákr. szerinti közlésének kizárólag a 14. § (3) bekezdése szerinti esetben van helye.

14. § (1) A karanténnal kapcsolatos ügyekben fellebbezésnek nincs helye.
 (2) A karanténnal kapcsolatos közigazgatási perekre a Fővárosi Törvényszék kizárólagosan illetékes.
 (3) Ha az  ügyfél a  döntést jogszabálysértőnek tartja, a  közléstől számított 15 napon belül kérheti a  döntésnek  

az Ákr. 81. § (1) bekezdése szerinti tartalommal történő írásba foglalását és annak az Ákr. szabályai szerinti közlését.
 (4) Keresetlevelet csak az írásba foglalt döntéssel szemben lehet benyújtani a közléstől számított 15 napon belül.

4. Záró rendelkezések

15. § (1) Nem minősül bűncselekménynek
a) a 3. § (1) és (2) bekezdése szerinti közlekedési, utazási és jelölés-elhelyezési szabályok,
b) a 3. § (3) bekezdése szerinti karanténszoftver alkalmazási szabályok,
c) az 5. § (1) bekezdése szerinti, karanténlakás elhagyására vonatkozó szabályok,
d) a 6. § (3) bekezdése szerinti közlekedési, utazási szabályok, illetve
e) a 7. § (2) bekezdése szerinti ellenőrzést elősegítő, illetve karanténlakásba történő bejutási szabály
megsértése.

 (2) Az  (1)  bekezdésben meghatározottakon túl nem minősül bűncselekménynek a  9.  § alkalmazásával megállapított 
karanténlakás elhagyására vonatkozó szabályok, valamint ellenőrzést elősegítő, illetve karanténlakásba történő 
bejutási szabályok megsértése.

16. § (1) Ez a törvény – a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A  25.  § (1)–(5)  bekezdése és (7)–(8)  bekezdése, a  26.  § (1)  bekezdése és a  27.  § az  e  törvény kihirdetését követő  

3. napon lép hatályba.
 (3) A 8. §, a 15. §, a 23. § és a 25. § (6) bekezdése az e törvény kihirdetését követő 16. napon lép hatályba.
 (4) A 26. § (2) bekezdése 2021. január 1-jén lép hatályba.
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17. §  A koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény 8. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az állam nevében lefolytatandó koncessziós szerződés megkötésére irányuló eljárás során a pályázati kiírásban, 
ajánlattételi felhívásban előírható, hogy a koncessziós pályázatot, ajánlatot benyújtó jogi személynek a pályázathoz, 
ajánlathoz teljes bizonyító erejű magánokiratban vagy közokiratban csatolnia kell a  jogi személy döntéshozó 
szervének határozatát arról, hogy a koncessziós pályázaton, ajánlattételi eljárásban való részvételhez a tagok, vagy 
alapítók összességének pályázati kiírásban, ajánlattételi felhívásban meghatározott mértékű minősített többsége 
hozzájárult. Az  önkormányzat nevében lefolytatandó koncessziós eljárásokban a  minősített többségre vonatkozó 
követelmény nem írható elő.”

18. § (1) A  szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény (a  továbbiakban: Szjtv.) 6.  §-a a  következő 
(4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Ha a  koncesszióba vevő a  koncesszió-köteles tevékenységet olyan koncessziós társaság útján kívánja 
végezni, amely a  koncessziós szerződés aláírásának időpontjában koncessziós társaságként koncesszió-köteles 
tevékenységet folytat, a Ktv. 26. § (1) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy ezen koncessziós társaság 
esetében a végelszámolást a későbbi koncessziós szerződésben meghatározott időtartam lejártakor kell lefolytatni.”

 (2) Az Szjtv.
a) 6. § (1) bekezdésében a „kell alapítania” szövegrész helyébe a „kell alapítania vagy működtetnie” szöveg,
b) 37.  § 15.  pont a)  alpontjában a  „tevékenységet folytató koncessziós társaság” szövegrész helyébe 

a „tevékenység folytatására jogosult gazdasági társaság, illetve annak koncessziós társasága” szöveg
lép.

19. §  A lakások és helyiségek bérletére, valamint az  elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi  
LXXVIII. törvény 12. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 228. § (1) bekezdése alapján bevezetett járványügyi készültség 
esetén a (4) bekezdésben említett ellenőrzés az adott naptári évben nem kötelező.”

20. §  Az Eütv. 229. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Egészségügyi válsághelyzetben – a  Magyar Honvédség, a  honvédelmi szervek, a  rendvédelmi szervek 
egészségügyi szolgáltatóinál dolgozók kivételével – bármely egészségügyi dolgozó – ide nem értve a szakképzésről 
szóló 2019. évi LXXX. törvény 83. §-ában meghatározott szakképzési munkaszerződéssel foglalkoztatott tanulót és 
képzésben részt vevő személyt – más egészségügyi tevékenység ellátására alapellátást, járóbeteg-szakellátást vagy 
fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi intézménybe vagy időszakosan működő gyógyintézetbe kirendelhető. 
Az  egészségügyi dolgozó kirendeléséről az  egészségügyi államigazgatási szerv, több megye érintettsége esetén 
az Operatív Törzs dönt.”

21. §  Az Eütv. 229. §-a a következő (3a)–(3b) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Az  Operatív Törzs (3)  bekezdés szerinti döntése elleni közigazgatási perben nincs helye azonnali 
jogvédelemnek.
(3b) A  bíróság az  Operatív Törzs (3)  bekezdés szerinti döntését helyben hagyja, vagy az  ítélet meghozatalának 
időpontjára tekintettel hatályon kívül helyezi.”

22. §  Az Eütv. a következő 244/I.–244/K. §-sal egészül ki:
„244/I.  § (1) Az  EESZT működtetője a  SARS-CoV-2 vírus terjedésének megállításához szükséges védelmi 
intézkedések megtétele – így különösen a  köznevelési intézmény, illetve a  szakképző intézmény vezetőjének 
tájékoztatása, a  rendkívüli szünet elrendelése, valamint a  tankötelezettség teljesítéséhez szükséges oktatás 
megszervezése – céljából napi rendszerességgel, az intézkedés megtételéig – de legfeljebb 48 óráig – az érintettek 
Társadalombiztosítási Azonosító Jelének összevetése útján – a (2) bekezdés szerinti módon – megismerhetővé teszi
a) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) szerinti, a Kormány által a miniszter 
köznevelési feladatkörébe tartozó egyes feladatainak ellátására kijelölt szerv (a  továbbiakban: köznevelési szerv), 
valamint
b) a  szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (a  továbbiakban: Szkt.) szerinti szakképzési államigazgatási szerv 
(a továbbiakban: szakképzési szerv)
számára az  adat megismerhetővé tételének napján SARS-CoV-2 vírussal fertőzött személyeknek a  SARS-CoV-2 
vírussal való fertőzöttségének tényére vonatkozó adatát.
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(2) A Társadalombiztosítási Azonosító Jeleket olyan titkosítási módszerrel kell összevetni, amely csak azon érintettek 
fertőzöttsége ténye megismerhetőségét teszi lehetővé a  köznevelési szerv, illetve a  szakképzési szerv számára, 
akikre vonatkozóan
a) a köznevelési szerv az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvény 4. § (1) bekezdés a) pontja szerinti 
köznevelés információs rendszerében,
b) a szakképzési szerv az Szkt. 111. §-a szerinti szakképzés információs rendszerében
Társadalombiztosítási Azonosító Jelet kezel.
244/J.  § (1) Az  Nkt. 57.  § (6)  bekezdése szerinti, valamint az  Szkt. 128.  § (9)  bekezdése szerinti rendszernek 
(a továbbiakban együtt: Rendszer) a SARS-CoV-2 vírus terjedésének megállításához szükséges védelmi intézkedések 
megtétele céljából alkalmasnak kell lennie arra, hogy a  szülő vagy a  törvényes képviselő a  tanulóval közös 
háztartásban élő személyek Társadalombiztosítási Azonosító Jelét, telefonszámát és elektronikus levelezési címét 
– az  érintett önkéntes, tájékoztatáson alapuló, az  elszámoltathatóság alapelvét figyelembe vevő módon megtett 
hozzájárulása alapján – rögzíthesse.
(2) Az  EESZT működtetője a  SARS-CoV-2 vírus terjedésének megállítása érdekében napi rendszerességgel, 
a  (4)  bekezdés szerinti intézkedés megtételéig – de legfeljebb 48 óráig – az  érintettek Társadalombiztosítási 
Azonosító Jelének összevetése útján – a  (3)  bekezdés szerinti módon – megismerhetővé teszi a  Rendszer 
üzemeltetője számára az  adat megismerhetővé tételének napján SARS-CoV-2 vírussal fertőzött személyeknek 
a SARS-CoV-2 vírussal való fertőzöttségének tényére vonatkozó adatát.
(3) A  Társadalombiztosítási Azonosító Jeleket olyan titkosítási módszerrel kell összevetni, amely csak azon 
érintettek fertőzöttsége ténye megismerhetőségét teszi lehetővé a  Rendszer üzemeltetője számára, akikre 
vonatkozóan a szülő vagy törvényes képviselő az (1) bekezdés szerint a tanulóval közös háztartásban élő személyek 
Társadalombiztosítási Azonosító Jelét a Rendszerben rögzítette.
(4) A Rendszer üzemeltetője az (1) bekezdés szerint rögzített adatokat – ha a (2) bekezdés szerinti összevetés alapján 
az érintett tekintetében a SARS-CoV-2 vírussal való fertőzöttség tényére vonatkozó adat kimutatható –
a) a járványügyi intézkedések megtétele céljából továbbítja a járványügyi szerv részére,
b) a  SARS-CoV-2 vírus terjedésének megállításához szükséges védelmi intézkedések megtétele – így különösen 
a  köznevelési intézmény vagy a  szakképző intézmény vezetőjének tájékoztatása, a  rendkívüli szünet elrendelése, 
valamint a  tankötelezettség teljesítéséhez szükséges oktatás megszervezése – céljából megismerhetővé teszi 
a köznevelési, illetve a szakképzési szerv számára,
azzal, hogy az  adatkezelés során olyan titkosítási módszert kell alkalmazni, hogy az  adatkezelésre előírt feltételek 
teljesüljenek.
244/K.  § (1) Járványügyi készültség esetén a  SARS-CoV-2 vírus terjedésének megállításához szükséges védelmi 
intézkedések megtétele – így különösen a  köznevelési intézmény, illetve a  szakképző intézmény vezetőjének 
tájékoztatása, a  rendkívüli szünet elrendelése, valamint a  tankötelezettség teljesítéséhez szükséges oktatás 
megszervezése – céljából a  köznevelési intézmény, valamint a  szakképző intézmény a  köznevelési szerv, valamint 
a  szakképzési szerv számára – az  e  szervek által az  e  célra létrehozott felület alkalmazásával – átadja azon, 
a köznevelési intézménnyel, illetve a szakképző intézménnyel
a) a  munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (az e  § alkalmazásában a  továbbiakban: Mt.) szerinti 
munkaviszonyban álló, vagy
b) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (az e § alkalmazásában a továbbiakban: Kjt.) szerinti 
közalkalmazotti jogviszonyban álló
személyek Társadalombiztosítási Azonosító Jelét, akik a  munkakörükbe tartozó – így a  köznevelési intézmény 
esetében különösen az  Nkt. szerinti gazdasági, ügyviteli, műszaki, kisegítő és más – feladatokat a  köznevelési 
intézmény, illetve a szakképző intézmény területén látják el.
(2) Az  EESZT működtetője az  (1)  bekezdés szerinti célból napi rendszerességgel, az  intézkedés megtételéig – de 
legfeljebb 48 óráig – az  érintettek Társadalombiztosítási Azonosító Jelének összevetése útján – a  (3)  bekezdés 
szerinti módon – megismerhetővé teszi a  köznevelési szerv, valamint a  szakképzési szerv számára az  adat 
megismerhetővé tételének napján SARS-CoV-2 vírussal fertőzött személyeknek a  SARS-CoV-2 vírussal való 
fertőzöttségének tényére vonatkozó adatát.
(3) A Társadalombiztosítási Azonosító Jeleket olyan titkosítási módszerrel kell összevetni, amely csak azon érintettek 
fertőzöttsége ténye megismerhetőségét teszi lehetővé a  köznevelési szerv, illetve a  szakképzési szerv számára, 
akikre vonatkozóan Társadalombiztosítási Azonosító Jelet a  köznevelési intézmény, valamint a  szakképzési 
intézmény a köznevelési szerv, illetve a szakképzési szerv számára az (1) bekezdés szerinti módon és célból átadott.
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(4) A  köznevelési szerv, valamint a  szakképzési szerv az  (1)  bekezdés szerint átadott adatokat – az  (5)  bekezdés 
szerinti kivétellel – a járványügyi készültség megszűnéséig kezeli.
(5) Az  (1)  bekezdés szerint átvett adatot haladéktalanul törölni kell akkor, ha a  köznevelési intézmény, illetve 
a szakképző intézmény a köznevelési szervet, illetve a szakképzési szervet arról értesíti, hogy az érintett már nem 
áll vele az  Mt. szerinti munkaviszonyban vagy Kjt. szerinti közalkalmazotti jogviszonyban, illetve, ha az  érintett 
a munkakörét a továbbiakban már nem a köznevelési intézmény vagy a szakképző intézmény területén látja el.”

23. § (1) A  szabálysértésekről, a  szabálysértési eljárásról és a  szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi  
II. törvény (a továbbiakban: Szabstv.) 99. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A helyszíni bírság összege
a) a  védelmi intézkedés megszegése szabálysértés (239/A.  §) esetén megegyezik a  11.  § (1)  bekezdése szerinti 
pénzbírság összegével,
b) közérdekű üzem működésének megzavarása szabálysértés (177/A.  §) esetén – ha azt az  egészségügyről szóló 
1997. évi CLIV. törvény 228. § (1) bekezdése alapján bevezetett járványügyi készültség ideje alatt követik el – ötezer 
forinttól százötvenezer forintig terjedhet.”

 (2) A Szabstv. 99. § (2) bekezdésében az „összege ötezer” szövegrész helyébe az „összege – a (2a) bekezdés kivételével – 
ötezer” szöveg lép.

24. §  A Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításáról szóló 
2018. évi CIII. törvény 10. §-a a következő l) ponttal egészül ki:
(A lakásbérleti szerződés létrejöttére, tartalmára és megszűnésére a Lakástörvény szabályait a következő eltérésekkel kell 
alkalmazni:)
„l) az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 228. § (1) bekezdése alapján bevezetett járványügyi készültség 
esetén az i) pontban említett ellenőrzés az adott naptári évben nem kötelező.”

25. § (1) A  veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a  járványügyi készültségről szóló 2020. évi 
LVIII. törvény (a továbbiakban: Vmtv.) 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7.  § Az e  törvény hatálybalépéséig létrejött, a  központi költségvetés terhére nyújtott költségvetési támogatásból 
megvalósuló programokkal, projektekkel összefüggő támogatási jogviszonyokban meghatározott támogatott 
tevékenység időtartama az  eredeti felhasználási határidőtől számított 180 nappal, de legalább e  törvény 
hatálybalépését követő 180. napig meghosszabbodik.”

 (2) A Vmtv. 31. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„31.  § (1) A  turisztikai, a  vendéglátóipari, a  szórakoztatóipari, a  szerencsejáték, a  filmipari, az  előadóművész, 
a rendezvényszervező és a sportszolgáltatást nyújtó ágazatok tekintetében
a) az állam,
b) a többségi állami tulajdonú gazdasági társaság,
c) a helyi önkormányzat,
d) a helyi önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaság
tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségre vonatkozó bérleti szerződéseket a  bérbeadó 2021. június 
30-ig felmondással nem szüntetheti meg.
(2) Az  (1)  bekezdés rendelkezéseit az  e  törvény hatálybalépése napján vagy azt megelőzően kötött, (1)  bekezdés 
szerinti helyiségek tekintetében fennálló bérleti szerződésre is alkalmazni kell.”

 (3)  A Vmtv. 60. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az  (1) és (2)  bekezdésben foglalt képzési és vizsgakötelezettséget a  veszélyhelyzet utolsó napjától számított  
180 napon belül kell teljesíteni.”

 (4)  A Vmtv. 39. alcíme a következő 87/A. §-sal egészül ki:
„87/A.  § (1) Ha a  Kormány rendelete 2020. augusztus 31. napját követően a  472/2017. Korm. rendelet 21.  § (3) és 
(4) bekezdése szerinti felmondás esetében a 472/2017. Korm. rendelet 21. § (5) bekezdésének eltérő alkalmazásával 
utalvány kibocsátását írja elő arra az  esetre, ha a  szerződés felmondására a  koronavírus világjárványra tekintettel 
került sor, az  utazásszervező az  általa kibocsátott utalványokról – az  utalványok jogszerű felhasználásának, illetve 
az utalványtulajdonosok igényérvényesítésének elősegítése céljából – nyilvántartást vezet.
(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás tartalmazza
a) az utalvány értékét és érvényessége idejét,
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b) az utalvány tulajdonosának
ba) – természetes személy tulajdonos esetében – azonosításához feltétlenül szükséges mértéket meg nem haladó 
természetes személyazonosító adatait, vagy
bb) – jogi személy tulajdonos esetében – megnevezését és cégjegyzékszámát.
(3) Ha a  Kormány rendelete az  utalvány átruházását lehetővé teszi, az  utazásszervező a  tulajdonos kérelmére 
az utalvány tulajdonosa személyében bekövetkezett változást – a  tulajdonosváltozásnak a Kormány rendeletében 
meghatározott rendben való igazolását követően – köteles az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásban átvezetni azzal, 
hogy a korábbi tulajdonosra vonatkozó adatokat a nyilvántartásból egyúttal haladéktalanul törölni kell.
(4) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásban rögzített adatokat kizárólag az érintett ismerheti meg, abból – törvény 
eltérő rendelkezése hiányában – adat nem továbbítható.
(5) Az  utazásszervező az  (1)  bekezdés szerinti nyilvántartásban rögzített adatokat az  utalvány felhasználásáig, 
legfeljebb azonban a kibocsátott utalvány érvényességi idejének lejártáig kezeli.”

 (5) A Vmtv. 120. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  köztestület testületi szervének ülése különböző helyszínen jelen lévők között, egy időben, valós idejű 
kommunikációt lehetővé tévő, kép és hang egyidejű továbbítására alkalmas elektronikus hírközlő eszköz vagy más 
elektronikus eszköz útján is megtartható. Ha az  elektronikus hírközlő eszköz vagy más elektronikus eszköz útján 
való tanácskozás és döntéshozatal szabályaira nincs elfogadott eljárásrend, az  ülésezésre és a  döntéshozatalra 
a  köztestület elnöke által meghatározott és a  köztestület honlapján az  érintettek számára hozzáférhetővé tett 
szabályokat kell alkalmazni. E  bekezdés alkalmazható akkor is, ha a  köztestület testületi szervének ülésén egyes 
tagok személyesen megjelennek.”

 (6) A Vmtv. 187. §-a a következő (5)–(8) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt a helyszíni bírságot az elkövető távollétében is ki lehet 
szabni.
(6) Az  (5)  bekezdés szerinti helyszíni bírság kiszabása esetén a  karanténszabályok megtartását ellenőrző 
rendőr a  hatósági házi karantén helyeként megjelölt lakáshoz, ahhoz tartozó bekerített helyhez, egészségügyi 
intézménynek nem minősülő helyhez tartozó levélszekrényben a  helyszíni bírság kiszabásáról tájékoztatást 
helyez el, majd a  helyszíni bírságoláshoz használt nyomtatvány másodlati példányát a  csekkszelvénnyel együtt 
a nyilvántartásban szereplő lakcímre megküldi.
(7) Ha a  helyszíni bírságolt személy a  helyszíni bírság kiszabását nem veszi tudomásul, vagy a  megküldött 
csekkszelvényen vagy banki átutalással a helyszíni bírságot 30 napon belül nem fizeti meg, a szabálysértési eljárást 
az egyébként irányadó rendelkezések szerint kell lefolytatni.
(8) Ha a  helyszíni bírságot kiszabó szerv vagy személy a  helyszíni bírság tudomásul vételének, illetve a  bírság 
befizetésének hiányában szabálysértési feljelentést tesz, az  ezt követően befizetett helyszíni bírságot vissza kell 
téríteni. A visszatérítésről a helyszíni bírságot kiszabó szerv vagy személy gondoskodik.”

 (7) A Vmtv. 277. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Stratégiai társaság esetén – ha a szerződés megkötése, az egyoldalú jognyilatkozat megtétele vagy a társaság 
határozata (a  továbbiakban együtt: jogügylet) a  (2)–(4)  bekezdésben foglaltakat eredményezi – a  belgazdaságért 
felelős miniszterhez (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: miniszter) tett bejelentés szükséges a 2021. június 
30-ig létrejött jogügyletekkel összefüggésben:
a) stratégiai társaságban fennálló tulajdoni részesedés részben, vagy egészben, bármilyen tulajdonjog átruházási 
jogcímen – ideértve az apportálást is –, ingyenesen vagy visszterhesen történő átruházása,
b) stratégiai társaságban történő tőkeemelés,
c) stratégiai társaság átalakulása, egyesülése, szétválása,
d) stratégiai társaság által átváltoztatható, jegyzési jogot biztosító vagy átváltozó kötvény kibocsátása,
e) stratégiai társaság részvényén, üzletrészén haszonélvezeti jog alapítása.”

 (8) A Vmtv. 277. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Ezen alcím rendelkezései nem alkalmazhatóak, ha a  külföldi székhelyű jogi személy vagy egyéb szervezet 
tekintetében létrejött (1)  bekezdés szerinti jogügylet a  számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti kapcsolt 
vállalkozások tekintetében jön létre.”
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26. § (1) A Vmtv.
a) 20. §-ában a „2020. december 31-éig” szövegrész helyébe a „2021. június 30-ig” szöveg,
b) 157. § (2)–(4) és (6) bekezdésében a „2020. október 31-ig” szövegrész helyébe a „2021. június 30-ig” szöveg,
c) 188.  §-ában, 225.  § (1)  bekezdésében, 235.  § (1)  bekezdésében, 236.  § (1)  bekezdésében, 246.  § 

(1)  bekezdésében, valamint 257.  § (1)  bekezdésében a „2020. december 31. napjáig” szövegrész helyébe 
a „2021. június 30. napjáig” szöveg,

d) 220. § (1) bekezdésében a „2020. december 31-éig” szövegrész helyébe a „2021. június 30. napjáig” szöveg,
e) 249. § (1) bekezdésében a „bűnügyi felügyelet, illetve” szövegrész helyébe a „bűnügyi felügyelet, a kiadatási 

bűnügyi felügyelet, illetve” szöveg
lép.

 (2) A Vmtv.
a) 40. § (1) és (2) bekezdésében a „2020. évben” szövegrész helyébe a „2020. évben, valamint 2021. január 1. és 

2021. június 30. között” szöveg,
b) 40. § (3) bekezdésében a „2020. december 31-ig” szövegrész helyébe a „2021. június 30-ig” szöveg
lép.

27. §  Hatályát veszti a Vmtv.
a) 214.  § (1)  bekezdésében a  „ , kivéve, ha a  Be. 723.  §-ában meghatározott határidő a  veszélyhelyzet 

kihirdetését megelőzően járt le” szövegrész,
b) 214. § (2) bekezdése,
c) 214. § (3) bekezdésében a „vagy a (2) bekezdésben” szövegrész,
d) 214. § (4) bekezdése,
e) 217. § (1) bekezdésében a „vagy a gyanúsítottként történő kihallgatásától” szövegrész.

 Áder János s. k.,  Dr. Latorcai János s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés alelnöke
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III. Kormányrendeletek

A Kormány 466/2020. (X. 27.) Korm. rendelete
az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő megtett úttal arányos díjról szóló  
2013. évi LXVII. törvény végrehajtásáról szóló 209/2013. (VI. 18.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény 
28.  § (1)  bekezdés a) és g)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény 
végrehajtásáról szóló 209/2013. (VI. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„(1) Az  infrastruktúradíj összegét és az  egyes díjkategóriák esetében alkalmazandó infrastruktúradíj mértékét 
a  költségek megtérülésének elve alapján a  3.  melléklet szerinti módszertan szerint kell megállapítani, két 
tizedesjegy pontossággal meghatározottan.”

 (2) Az R. 3. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A  3.  melléklet szerint megállapított infrastruktúra- és külsőköltségdíj mértéke a  tárgyévet megelőző év 
augusztus hónapjára irányadó, a  Központi Statisztikai Hivatal által közzétett, a  tárgyévet megelőző második év 
augusztusához viszonyított fogyasztói árindex emelkedése esetén, az  emelkedéssel megegyező mértékben, 
a tárgyév első napjával két tizedesjegy pontossággal meghatározottan módosul.”

2. §  Az R. 5. alcíme a következő 9/A. §-sal egészül ki:
„9/A.  § (1) Az  útdíjnak – ideértve az  infrastruktúradíjat és a  külsőköltségdíjat is – a  miniszter által meghatározott 
alapmérték alapján megállapított korrigált mértékét az  útdíjszedő a  honlapján közzéteszi. A  közzététel és 
a hatálybalépés között legalább 30 napnak el kell telnie.
(2) Az  útdíj korrigált mértékének közzététele során az  útdíjszedő honlapjának felelős szerkesztője az  elektronikus 
dokumentumot minősített elektronikus aláírásával és olyan szolgáltató által kiadott időbélyegzővel látja el, amely 
e  szolgáltatást minősített szolgáltatóként nyújtja. Az  útdíj korrigált mértékének közzétételekor a  megjelenés 
dátumát fel kell tüntetni, amely nem lehet korábbi, mint az időbélyegzőben szereplő naptári nap.
(3) Az  útdíj korrigált mértékének közzétett dokumentumai az  útdíjszedő honlapjáról nem távolíthatóak el, azok 
archiválására a digitális archiválásról szóló miniszteri rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.
(4) Az  egyetemes útdíjszolgáltató az  útdíjszedő által közzétett általános szerződési feltételben megállapított díjat 
alkalmazza a szerződött díjfizetővel fennálló szerződésében.”

3. §  Az R. 46. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) E  rendeletnek az  autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő megtett úttal arányos díjról szóló  
2013. évi LXVII. törvény végrehajtásáról szóló 209/2013. (VI. 18.) Korm. rendelet módosításáról szóló 
466/2020.  (X.  27.) Korm. rendelettel megállapított 3.  § (5)  bekezdését és 9/A.  §-át első alkalommal a  2021. évre 
vonatkozó útdíjak megállapítása során kell alkalmazni.”

4. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

5. §  Ez a rendelet
1.  a  nehéz tehergépjárművekre egyes infrastruktúrák használatáért kivetett díjakról szóló, 1999. június 17-i 

1999/62/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
2.  a nehéz tehergépjárművekre egyes infrastruktúrák használatáért kivetett díjakról szóló 1999/62/EK irányelv 

módosításáról szóló, 2006. május 17-i 2006/38/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
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3.  a nehéz tehergépjárművekre egyes infrastruktúrák használatáért kivetett díjakról szóló 1999/62/EK irányelv 
módosításáról szóló, 2011. szeptember 27-i 2011/76/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 467/2020. (X. 27.) Korm. rendelete
az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet, valamint a köztulajdonban 
álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71. § (1) bekezdés c) pontjában,
a 2.  § tekintetében a  köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény  
11. § (1) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. §  Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 53/E.  § (1)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(1) A központi költésvetési szerv kizárólag az MNV Zrt. előzetes egyetértésével indíthat eljárást és köthet saját maga 
vagy más központi költségvetési szerv javára elhelyezési célú vagy rekreációs célú ingatlanra vonatkozó használati 
jogosultságot eredményező megállapodást, ha
a) a használati jogosultság hatvan napot meg nem haladó időtartamra szól,
b) önálló ingatlanonként legfeljebb 25 m2-t meg nem haladó területrészre vonatkozik, vagy
c) a  használati jogosultság részben vagy egészben hazai vagy európai uniós forrásból megvalósuló projekt 
megvalósításának céljából, azzal összefüggésben szükséges.”

2. §  A köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet
a) 26. § (1) bekezdésében a „2020. október” szövegrész helyébe a „2021. január” szöveg,
b) 26.  § (2)  bekezdésében a  „2020.” szövegrész helyébe a  „2021.” szöveg és a  „2021.” szövegrész helyébe  

a „2022.” szöveg
lép.

3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) Az 1. § az e rendelet kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

Az agrárminiszter 52/2020. (X. 27.) AM rendelete
egyes vadgazdálkodással összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról

A vad védelméről, a  vadgazdálkodásról, valamint a  vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 100.  § (1)  bekezdés a)  pont 1. és 
2. alpontjában, valamint c) pont 4., 5., 11., 24. és 36. alpontjában,
a 2. alcím tekintetében a  vad védelméről, a  vadgazdálkodásról, valamint a  vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 100.  § 
(1) bekezdés c) pont 9. alpontjában,
a 3–7. alcím tekintetében a  vad védelméről, a  vadgazdálkodásról, valamint a  vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 100.  § 
(1) bekezdés c) pont 2. alpontjában
kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79.  § 10. és 
12. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 
végrehajtásának szabályairól szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet módosítása

1. § (1) A  vad védelméről, a  vadgazdálkodásról, valamint a  vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának 
szabályairól szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet (a  továbbiakban: Vhr.) 1.  § (1)  bekezdés b)  pont ba)  alpontja 
a következő 15. ponttal egészül ki:
[A Vtv. alkalmazásában vadászható állatfajok a következők (a továbbiakban: vad):
apróvadfajok:
hasznos apróvadfajok]
„15. Vörös fogoly (Alectoris rufa).”

 (2) A Vhr. 1. § (2) bekezdése a következő 17. ponttal egészül ki:
(Közösségi jelentőségű vadászható állatfajok a következők:)
„17. Vörös fogoly (Alectoris rufa).”

2. §  A Vhr. 27. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Vadászterületre vörös fogoly csak vadászati hasznosítás céljából bocsátható ki. A kibocsátásra szeptember 1. és 
február utolsó napja között kerülhet sor. Azon a vadászterületen, ahol állandó jelleggel természetes fogolyállomány 
él, a vörös fogoly kibocsátása tilos.”

3. §  A Vhr. 34. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  vadászati hatóság az  eskü letételét követően a  hivatásos vadászt nyilvántartásba veszi. A  hivatásos vadász 
tevékenységét csak a nyilvántartásba vételét követően kezdheti meg.”

4. §  A Vhr. 36. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„36.  § A  hivatásos vadász a  szolgálati tevékenysége során elejtett vadat a  vadászati naplóba és a  teríték-
nyilvántartásba bejegyzi.”

5. §  A Vhr. 37. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A szolgálati lőfegyver, valamint a vegyi eszköz személy elleni használatát a hivatásos vadász a rendőrhatóságnak 
és a vadászatra jogosultnak azonnal, a vadászati hatóságnak legkésőbb a használatot követő napon jelenti.”

6. §  A Vhr. 43.  § (1)  bekezdése helyébe a  következő rendelkezés lép, és egyidejűleg a  § a  következő (1a)  bekezdéssel 
egészül ki:
„(1) Az  azonosító jel a  Vtv. 57.  § (2)  bekezdésében felsorolt nagyvadfajok megjelölésére szolgáló, sorszámozott, 
egyszer használatos zárású, vadászati évenként eltérő színű műanyag szalag. Nagyvad zárttéri hasznosítása során 
az azonosító jel sorszáma „Z” betűvel kezdődik. Az azonosító jeleket a vadászati hatóság legkésőbb a vadászati év 
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kezdő napjáig a  vadászatra jogosult igényének megfelelő darabszámban adja ki. Az  azonosító jelek a  vadászatra 
jogosult vadászterületén és az  éves vadgazdálkodási tervben hasznosításra jóváhagyott vadmennyiség mértékéig 
használhatók fel.
(1a) A  kiadott azonosító jelek felhasználásáról a  vadászatra jogosult legkésőbb a  vadgazdálkodási jelentés 
leadásával egyidejűleg – valamint ellenőrzés során a  vadászati hatóság felhívására – tételesen elszámol. A  tételes 
elszámolás tartalmazza az azonosító jel számát, az elejtett vad faját, ivarát és az elejtés idejét.”

7. §  A Vhr. 60. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Az  (1)  bekezdésben meghatározott célból és indokkal a  vadászatra jogosult a  vad befogásához jogszerű 
csapdázási módszert is alkalmazhat.”

8. §  A Vhr. 77. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az elejtett nagyvad trófeáját a bírálatra megfelelően előkészített állapotban, – a vaddisznó kivételével – teljes 
nagykoponyával kell bemutatni.”

9. §  A Vhr. 96. §-a a következő (3g) bekezdéssel egészül ki:
„(3g) Az  egyes vadgazdálkodással összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról szóló 52/2020. (X. 27.)
AM  rendelettel (a  továbbiakban: Módr.) megállapított korosztály szerinti besorolásra vonatkozó rendelkezéseket 
[11. §, 12. § b) és c) pont] a Módr. hatálybalépését követően elejtett vad trófeabírálata során kell alkalmazni.”

10. §  A Vhr. 5. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

11. §  A Vhr. 16. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

12. §  A Vhr.
a) 71. § (1) bekezdésében a „fogolyra” szövegrész helyébe a „fogolyra, vörös fogolyra” szöveg,
b) 76. § (2) bekezdésében a „nagyvadfajok egyedeinek” szövegrész helyébe a „trófeás egyedeinek” szöveg,
c) 76/A. § (5) bekezdésében a „10%-át eléri” szövegrész helyébe a „10%-át az adott korosztályban eléri” szöveg,
d) 7. számú melléklet I. pont D) alpontjában a „fogoly” szövegrész helyébe a „fogoly, vörös fogoly” szöveg
lép.

13. §  Hatályát veszti a Vhr.
a) 34. § (6) bekezdése,
b) 35. § (2) bekezdésében az „és a szolgálati naplót” szövegrész,
c) 47. § (2) bekezdésében az „a hivatásos vadász szolgálati naplóját,” szövegrész,
d) 76. § (1) bekezdésében az „a trófea korosztály szerinti besorolását,” szövegrész,
e) 11. számú melléklet III. pontja.

2. A vadászvizsgát megelőző tanfolyamról és a vadászvizsgáról szóló  
126/2013. (XII. 17.) VM rendelet módosítása

14. §  A vadászvizsgát megelőző tanfolyamról és a vadászvizsgáról szóló 126/2013. (XII. 17.) VM rendelet (a továbbiakban: 
vadászvizsga rendelet) 14. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) Eredményes vadászvizsga esetén a vizsgabizottság
a) a vadászvizsga elméleti és gyakorlati részének sikeres teljesítését igazoló bizonyítványt vagy
b) a  kizárólag vadászíjjal, ragadozó madárral vagy magyar agárral vadászni szándékozók esetében e  körülményre 
történő utalást tartalmazó és az elméleti vizsgarész sikeres teljesítését igazoló bizonyítványt
állít ki, amely szigorú számadású nyomtatványnak minősül, és amelyet a vizsgázó a vizsga letételét követően kap 
kézhez.”

15. §  Hatályát veszti a vadászvizsga rendelet 6. melléklete.
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3. A Dél-dunántúli Vadgazdálkodási Táj vadgazdálkodási tájegységeinek vadgazdálkodási tervéről 
szóló 10/2018. (VII. 3.) AM rendelet módosítása

16. § (1) A Dél-dunántúli Vadgazdálkodási Táj vadgazdálkodási tájegységeinek vadgazdálkodási tervéről szóló 10/2018. (VII. 3.) 
AM rendelet a következő 4. §-sal egészül ki:
„4.  § Az  egyes vadgazdálkodással összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról szóló 52/2020. (X. 27.)
AM  rendelettel [a továbbiakban: 52/2020. (X. 27.) AM rendelet] megállapított trófeabírálatra vonatkozó 
rendelkezéseket az  52/2020. (X. 27.) AM rendelet hatálybalépését követően elejtett vad trófeabírálata során kell 
alkalmazni.”

 (2) A Dél-dunántúli Vadgazdálkodási Táj vadgazdálkodási tájegységeinek vadgazdálkodási tervéről szóló 10/2018. (VII. 3.) 
AM rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

4. A Duna–Tisza közi Vadgazdálkodási Táj vadgazdálkodási tájegységeinek vadgazdálkodási tervéről 
szóló 11/2018. (VII. 3.) AM rendelet módosítása

17. § (1) A  Duna–Tisza közi Vadgazdálkodási Táj vadgazdálkodási tájegységeinek vadgazdálkodási tervéről szóló 
11/2018. (VII. 3.) AM rendelet a következő 4. §-sal egészül ki:
„4.  § Az  egyes vadgazdálkodással összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról szóló 52/2020. (X. 27.) 
AM  rendelettel [a továbbiakban: 52/2020. (X. 27.) AM rendelet] megállapított trófeabírálatra vonatkozó 
rendelkezéseket az  52/2020. (X. 27.) AM rendelet hatálybalépését követően elejtett vad trófeabírálata során kell 
alkalmazni.”

 (2) A  Duna–Tisza közi Vadgazdálkodási Táj vadgazdálkodási tájegységeinek vadgazdálkodási tervéről szóló 
11/2018. (VII. 3.) AM rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

5. Az Észak-dunántúli Vadgazdálkodási Táj vadgazdálkodási tájegységeinek vadgazdálkodási tervéről 
szóló 12/2018. (VII. 3.) AM rendelet módosítása

18. § (1) Az  Észak-dunántúli Vadgazdálkodási Táj vadgazdálkodási tájegységeinek vadgazdálkodási tervéről szóló 
12/2018. (VII. 3.) AM rendelet a következő 4. §-sal egészül ki:
„4.  § Az  egyes vadgazdálkodással összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról szóló 52/2020. (X. 27.)
AM  rendelettel [a továbbiakban: 52/2020. (X. 27.) AM rendelet] megállapított trófeabírálatra vonatkozó 
rendelkezéseket az  52/2020. (X. 27.) AM rendelet hatálybalépését követően elejtett vad trófeabírálata során kell 
alkalmazni.”

 (2) Az  Észak-dunántúli Vadgazdálkodási Táj vadgazdálkodási tájegységeinek vadgazdálkodási tervéről szóló 
12/2018. (VII. 3.) AM rendelet 3. melléklet 3.7. pont nyolcadik sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az élőhelyet nem veszélyeztető legmagasabb szabadterületi őzlétszám)
„az 508. számú Marcal-medencei vadgazdálkodási tájegységben 6400 egyed”

 (3) Az  Észak-dunántúli Vadgazdálkodási Táj vadgazdálkodási tájegységeinek vadgazdálkodási tervéről szóló 
12/2018. (VII. 3.) AM rendelet 4. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

6. A Tiszántúli Vadgazdálkodási Táj vadgazdálkodási tájegységeinek vadgazdálkodási tervéről szóló 
13/2018. (VII. 3.) AM rendelet módosítása

19. § (1) A Tiszántúli Vadgazdálkodási Táj vadgazdálkodási tájegységeinek vadgazdálkodási tervéről szóló 13/2018. (VII. 3.) 
AM rendelet a következő 6. §-sal egészül ki:
„6.  § Az  egyes vadgazdálkodással összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról szóló 52/2020. (X. 27.)
AM  rendelettel [a továbbiakban: 52/2020. (X. 27.) AM rendelet] megállapított trófeabírálatra vonatkozó 
rendelkezéseket az  52/2020. (X. 27.) AM rendelet hatálybalépését követően elejtett vad trófeabírálata során kell 
alkalmazni.”

 (2) A Tiszántúli Vadgazdálkodási Táj vadgazdálkodási tájegységeinek vadgazdálkodási tervéről szóló 13/2018. (VII. 3.) 
AM rendelet 4. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
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7. Az Északi hegy- és dombvidéki Vadgazdálkodási Táj vadgazdálkodási tájegységeinek 
vadgazdálkodási tervéről szóló 14/2018. (VII. 3.) AM rendelet módosítása

20. § (1) Az Északi hegy- és dombvidéki Vadgazdálkodási Táj vadgazdálkodási tájegységeinek vadgazdálkodási tervéről szóló 
14/2018. (VII. 3.) AM rendelet a következő 4. §-sal egészül ki:
„4.  § Az  egyes vadgazdálkodással összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról szóló 52/2020. (X. 27.)
AM  rendelettel [a továbbiakban: 52/2020. (X. 27.) AM rendelet] megállapított trófeabírálatra vonatkozó 
rendelkezéseket az  52/2020. (X. 27.) AM rendelet hatálybalépését követően elejtett vad trófeabírálata során kell 
alkalmazni.”

 (2) Az Északi hegy- és dombvidéki Vadgazdálkodási Táj vadgazdálkodási tájegységeinek vadgazdálkodási tervéről szóló 
14/2018. (VII. 3.) AM rendelet 4. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

8. Záró rendelkezések

21. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő ötödik napon lép hatályba.

  Dr. Nagy István s. k.,
  agrárminiszter
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1. melléklet az 52/2020. (X. 27.) AM rendelethez

 

1. melléklet a ....../2020. (……) AM rendelethez 
 
A Vhr. 5. számú melléklet I.  pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„ 

 A B 

1 I. VADÁSZATI IDÉNYEK 

2 a) Nagyvadfajok 

3 

gímszarvasbika 
– érett bika 
– tehén 
– ünő 
– borjú 

szeptember 1. – január 31. 
szeptember 1. – október 31. 
szeptember 1. – január 31. 
május 1. – február utolsó napja  
szeptember 1. – április utolsó napja 

4 

dámbika 
– érett bika 
– tehén, -ünő 
– borjú 

október 1.– február utolsó napja 
október 1.– november 30. 
október 1.– január 31. 
október 1.– február utolsó napja 

5 őzbak 
– suta, gida 

április 15.– szeptember 30. 
október 1.– február utolsó napja 

6 
muflonkos 
– juh, -jerke 
– bárány 

egész évben 
szeptember 1. – január 31. 
szeptember 1. – február utolsó napja 

7 vaddisznó egész évben 

8 szikaszarvas  egész évben 

9 b) Apróvadfajok 

10 mezei nyúl október 1.– december 31. 

11 üregi nyúl egész évben 

12 fácánkakas október 1.– február utolsó napja 

13 – fácántyúk október 1.– január 31. 

14 fogoly október 1.– december 31. 

15 vörös fogoly egész évben 

16 nyári lúd október 1.– december 31. 

17 vetési lúd, nagy lilik, kanadai lúd, nílusi lúd október 1.– január 31. 

18 tőkés réce augusztus 15.– január 31. 

19 szárcsa szeptember 1.– január 31. 

20 erdei szalonka vadászati idény nélkül 

21 örvös galamb, balkáni gerle augusztus 15. – január 31. 

22 c) Egyéb apróvadfajok 

23 
róka, aranysakál, nyest, pézsmapocok, nyestkutya, 
mosómedve egész évben 

24 borz, házi görény, dolmányos varjú, szarka, szajkó július 1. – február utolsó napja 

25 Az a), b) és c) pontokban meghatározott vadászati idények alkalmazása során az egyes vadfajoknál a 27. és  
27/A. §-ban foglalt rendelkezéseket is figyelembe kell venni. 

.” 
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1. melléklet a ....../2020. (……) AM rendelethez 
 
A Vhr. 5. számú melléklet I.  pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„ 

 A B 

1 I. VADÁSZATI IDÉNYEK 

2 a) Nagyvadfajok 

3 

gímszarvasbika 
– érett bika 
– tehén 
– ünő 
– borjú 

szeptember 1. – január 31. 
szeptember 1. – október 31. 
szeptember 1. – január 31. 
május 1. – február utolsó napja  
szeptember 1. – április utolsó napja 

4 

dámbika 
– érett bika 
– tehén, -ünő 
– borjú 

október 1.– február utolsó napja 
október 1.– november 30. 
október 1.– január 31. 
október 1.– február utolsó napja 

5 őzbak 
– suta, gida 

április 15.– szeptember 30. 
október 1.– február utolsó napja 

6 
muflonkos 
– juh, -jerke 
– bárány 

egész évben 
szeptember 1. – január 31. 
szeptember 1. – február utolsó napja 

7 vaddisznó egész évben 

8 szikaszarvas  egész évben 

9 b) Apróvadfajok 

10 mezei nyúl október 1.– december 31. 

11 üregi nyúl egész évben 

12 fácánkakas október 1.– február utolsó napja 

13 – fácántyúk október 1.– január 31. 

14 fogoly október 1.– december 31. 

15 vörös fogoly egész évben 

16 nyári lúd október 1.– december 31. 

17 vetési lúd, nagy lilik, kanadai lúd, nílusi lúd október 1.– január 31. 

18 tőkés réce augusztus 15.– január 31. 

19 szárcsa szeptember 1.– január 31. 

20 erdei szalonka vadászati idény nélkül 

21 örvös galamb, balkáni gerle augusztus 15. – január 31. 

22 c) Egyéb apróvadfajok 

23 
róka, aranysakál, nyest, pézsmapocok, nyestkutya, 
mosómedve egész évben 

24 borz, házi görény, dolmányos varjú, szarka, szajkó július 1. – február utolsó napja 

25 Az a), b) és c) pontokban meghatározott vadászati idények alkalmazása során az egyes vadfajoknál a 27. és  
27/A. §-ban foglalt rendelkezéseket is figyelembe kell venni. 

.” 
  

 

- 2 - 

2. melléklet a ....../2020. (……) AM rendelethez 
„16. számú melléklet a 79/2004. (V. 4.) FVM rendelethez 

 
 

GÍMSZARVAS, DÁMSZARVAS, ŐZ, MUFLON TRÓFEÁS EGYEDEINEK KOROSZTÁLY SZERINTI BESOROLÁSA 
 
 A) Gímbika   

 A B C 

1   Felrakás (év) Felrakás (év)* 

2 Fiatal 1. (2.) – 4. (5.) 1. (2.) – 4. (5.) 

3 Középkorú 5. (6.) – 9. (10.) 5. (6.) – 10. (11.) 

4 Öreg 10. (11.) –  11. (12.) –  

  
B) Dámbika   

 A B 

1   Felrakás (év) 

2 Fiatal 1. (2.) – 3. (4.) 

3 Középkorú 4. (5.) – 8. (9.) 

4 Öreg 9. (10.) –  

  
C) Őzbak   

 A B 

1   Felrakás (év) 

2 Fiatal 1. (1.) – 3. (3.) 

3 Középkorú 4. (4.) – 5. (5.) 

4 Öreg 6. (6.) – 

  
D) Muflon kos   

 A B 

1   Év 

2 Fiatal 2. – 3.  

3 Középkorú 4. – 6.  

4 Öreg 7. – 

 
Gímbika esetén a *-gal jelölt oszlopban meghatározott korosztályi besorolást kell figyelembe venni  

– a 110. számú Felső-tiszavidéki tájegységben; 
– a 303. számú Illancs-bugaci tájegységben; 
– a 402. számú Külső-somogyi, a 403. számú Kapos-tolnai, a 404. számú Zselic-közép-somogyi, a 405. számú Belső-

somogyi, a 407. számú Dél-baranyai ártéri, a 408. számú Tolna-hegyháti, a 409. számú Gemenci, és a 410. számú 
Dél-balatoni vadgazdálkodási tájegységben; 

– az 503. számú Alpokaljai, az 504. számú Rába-menti-Kemenesháti, az 505. számú Zalai-dombsági, az 506. számú 
Zala-kisbalatoni és az 508. számú Marcal-medencei vadgazdálkodási tájegységben.” 

 
  

2. melléklet az 52/2020. (X. 27.) AM rendelethez
„16. számú melléklet a 79/2004. (V. 4.) FVM rendelethez
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3. melléklet a ……/2020. (……) AM rendelethez 
„4. melléklet a 10/2018. (VII. 3.) AM rendelethez 
 

A vadgazdálkodási tájegység trófeabírálati irányelvei 
 
Az elejtés szakszerűtlenségének megállapítása során a hibapont megítélését a táblázatokban megadott trófeajellegek 
együttes értékelésével kell végezni. A hibapont-besoroláshoz valamennyi határértéknek együttesen kell teljesülnie. 
Gímbika, dámbika, őzbak esetén a trófea tömegét a trófea kifőzését követő 24. órára visszaszámolva kell meghatározni. 
Gímbikánál, dámbikánál, őzbaknál szártörés esetén az ép oldalon mért szárhosszat kell figyelembe venni.  
Gímbikánál, dámbikánál főágtörés esetén az ép főág hosszát kell figyelembe venni. 
 
I. A gímbika szakszerűtlen elejtés határértékei 
 

A gímbika szakszerűtlen elejtés határértékei a 402. számú Külső-somogyi, a 403. számú Kapos-tolnai,  
a 404. számú Zselic-közép-somogyi, a 405. számú Belső-somogyi, a 407. számú Dél-baranyai ártéri, a 408. számú 

Tolna-hegyháti, a 409. számú Gemenci, valamint a 410. számú Dél-balatoni vadgazdálkodási tájegységben 

Hibapont 
Felrakás 

(bika kora, 
év) 

Trófea 
tömege 

legalább 
(kg) 

Szárhossz 
legalább 

(cm) 

Főág hossza 
legalább 

(cm) 
Trófea jellege 

1 

1. (2.) - 30 - szabályos  

2. (3.) 3,0 60 15 
szabályos; 
mindkét száron legalább 2 db min. 15 cm-es 
koronaág 

3. (4.) 4,0 70 20 
szabályos;  
mindkét száron legalább 2 db min. 15 cm-es 
koronaág 

4. (5.) 5,5 85 25 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 2 db 10 cm-es ággal, 

5. (6.) 6,5 90 30 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal 

6.(7.) 7,5 100 30 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal 

7. (8.) 8,5 100 30 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 20 cm-es ággal 

8. (9.) 9,5 105 30 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 20 cm-es ággal 

9. (10.) 10,5 110 30 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 20 cm-es ággal 

10. (11.) 11,0 110 35 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 20 cm-es ággal 

2 

1. (2.) - 40 - szabályos; 

2. (3.) 3,5 65 20 
szabályos; 
mindkét száron legalább 2 db min. 20 cm-es 
koronaág 

3. melléklet az 52/2020. (X. 27.) AM rendelethez
„4. melléklet a 10/2018. (VII. 3.) AM rendelethez
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3. melléklet a ……/2020. (……) AM rendelethez 
„4. melléklet a 10/2018. (VII. 3.) AM rendelethez 
 

A vadgazdálkodási tájegység trófeabírálati irányelvei 
 
Az elejtés szakszerűtlenségének megállapítása során a hibapont megítélését a táblázatokban megadott trófeajellegek 
együttes értékelésével kell végezni. A hibapont-besoroláshoz valamennyi határértéknek együttesen kell teljesülnie. 
Gímbika, dámbika, őzbak esetén a trófea tömegét a trófea kifőzését követő 24. órára visszaszámolva kell meghatározni. 
Gímbikánál, dámbikánál, őzbaknál szártörés esetén az ép oldalon mért szárhosszat kell figyelembe venni.  
Gímbikánál, dámbikánál főágtörés esetén az ép főág hosszát kell figyelembe venni. 
 
I. A gímbika szakszerűtlen elejtés határértékei 
 

A gímbika szakszerűtlen elejtés határértékei a 402. számú Külső-somogyi, a 403. számú Kapos-tolnai,  
a 404. számú Zselic-közép-somogyi, a 405. számú Belső-somogyi, a 407. számú Dél-baranyai ártéri, a 408. számú 

Tolna-hegyháti, a 409. számú Gemenci, valamint a 410. számú Dél-balatoni vadgazdálkodási tájegységben 

Hibapont 
Felrakás 

(bika kora, 
év) 

Trófea 
tömege 

legalább 
(kg) 

Szárhossz 
legalább 

(cm) 

Főág hossza 
legalább 

(cm) 
Trófea jellege 

1 

1. (2.) - 30 - szabályos  

2. (3.) 3,0 60 15 
szabályos; 
mindkét száron legalább 2 db min. 15 cm-es 
koronaág 

3. (4.) 4,0 70 20 
szabályos;  
mindkét száron legalább 2 db min. 15 cm-es 
koronaág 

4. (5.) 5,5 85 25 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 2 db 10 cm-es ággal, 

5. (6.) 6,5 90 30 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal 

6.(7.) 7,5 100 30 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal 

7. (8.) 8,5 100 30 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 20 cm-es ággal 

8. (9.) 9,5 105 30 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 20 cm-es ággal 

9. (10.) 10,5 110 30 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 20 cm-es ággal 

10. (11.) 11,0 110 35 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 20 cm-es ággal 

2 

1. (2.) - 40 - szabályos; 

2. (3.) 3,5 65 20 
szabályos; 
mindkét száron legalább 2 db min. 20 cm-es 
koronaág 
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3. (4.) 4,5 75 25 
szabályos; 
mindkét száron legalább 2 db min. 20 cm-es 
koronaág 

4. (5.) 6,0 85 30 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 2 db 15 cm-es ággal 

5. (6.) 7,0 95 30 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal 

6. (7.) 8,0 100 35 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 20 cm-es ággal 

7. (8.) 9,0 105 35 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 20 cm-es ággal 

8. (9.) 10,0 110 35 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 25 cm-es ággal 

9. (10.) 11,0 110 35 
szabályos;  
min. 3-as koronák;  
koronánként min. 3 db 25 cm-es ággal 

10. (11.) 11,5 110 35 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 25 cm-es ággal 

3 

1. (2.) - 50 - szabályos 

2. (3.) 4,0 70 25 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 2 db 10 cm-es ággal 

3. (4.) 5,0 80 30 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 2 db 20 cm-es ággal 

4. (5.) 6,5 90 35 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 20 cm-es ággal 

5. (6.) 7,5 100 40 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 20 cm-es ággal 

6.(7.) 8,5 105 40 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 20 cm-es ággal 

7. (8.) 9,5 110 40 
szabályos; 
min. 4-es koronák; 
koronánként min. 3 db 20 cm-es ággal 

8. (9.) 10,5 110 40 
szabályos; 
min. 4-es koronák; 
koronánként min. 3 db 25 cm-es ággal 

9. (10.) 11,5 110 40 
szabályos; 
min. 4-es koronák; 
koronánként min. 3 db 25 cm-es ággal 

10. (11.) 12,5 110 40 
szabályos; 
min. 4-es koronák; 
koronánként min. 3 db 25 cm-es ággal 
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A gímbika szakszerűtlen elejtés határértékei a 401. számú Mezőföldi, valamint a 406. számú  
Mecseki vadgazdálkodási tájegységben 

Hibapont 
Felrakás 

(bika kora, 
év) 

Trófea 
tömege 

legalább 
(kg) 

Szárhossz 
legalább 

(cm) 

Főág 
hossza 

legalább 
(cm) 

Trófea jellege 

1 

1. (2.) - 30 - szabályos  

2. (3.) 3,0 60 15 
szabályos; 
mindkét száron legalább 2 db min. 15 cm-
es koronaág 

3. (4.) 4,0 70 20 
szabályos; 
mindkét száron legalább 2 db min. 20 cm-
es koronaág 

4. (5.) 5,4 85 25 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 2 db 10 cm-es ággal 

5. (6.) 6,0 90 30 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal 

6.(7.) 7,0 100 30 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal 

7. (8.) 8,0 100 30 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal 

8. (9.) 9,0 105 30 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal 

9. (10.) 9,5 105 30 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal 

2 

1. (2.) - 35 - szabályos 

2. (3.) 3,2 65 15 
szabályos; 
mindkét száron legalább 2 db min. 15 cm-
es koronaág 

3. (4.) 4,4 75 20 
szabályos; 
mindkét száron legalább 2 db min. 20 cm-
es koronaág 

4. (5.) 5,6 85 25 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal 

5. (6.) 6,5 90 30 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal 

6.(7.) 7,5 100 30 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal 

7. (8.) 8,5 100 30 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal 

8. (9.) 9,5 105 30 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 20 cm-es ággal 
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A gímbika szakszerűtlen elejtés határértékei a 401. számú Mezőföldi, valamint a 406. számú  
Mecseki vadgazdálkodási tájegységben 

Hibapont 
Felrakás 

(bika kora, 
év) 

Trófea 
tömege 

legalább 
(kg) 

Szárhossz 
legalább 

(cm) 

Főág 
hossza 

legalább 
(cm) 

Trófea jellege 

1 

1. (2.) - 30 - szabályos  

2. (3.) 3,0 60 15 
szabályos; 
mindkét száron legalább 2 db min. 15 cm-
es koronaág 

3. (4.) 4,0 70 20 
szabályos; 
mindkét száron legalább 2 db min. 20 cm-
es koronaág 

4. (5.) 5,4 85 25 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 2 db 10 cm-es ággal 

5. (6.) 6,0 90 30 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal 

6.(7.) 7,0 100 30 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal 

7. (8.) 8,0 100 30 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal 

8. (9.) 9,0 105 30 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal 

9. (10.) 9,5 105 30 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal 

2 

1. (2.) - 35 - szabályos 

2. (3.) 3,2 65 15 
szabályos; 
mindkét száron legalább 2 db min. 15 cm-
es koronaág 

3. (4.) 4,4 75 20 
szabályos; 
mindkét száron legalább 2 db min. 20 cm-
es koronaág 

4. (5.) 5,6 85 25 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal 

5. (6.) 6,5 90 30 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal 

6.(7.) 7,5 100 30 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal 

7. (8.) 8,5 100 30 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal 

8. (9.) 9,5 105 30 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 20 cm-es ággal 
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9. (10.) 10,0 105 30 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 20 cm-es ággal 

3 

1. (2.) - 45 - szabályos 

2. (3.) 3,6 70 15 
szabályos; 
mindkét száron legalább 2 db min. 15 cm-
es koronaág 

3. (4.) 4,7 80 20 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 2 db 10 cm-es ággal 

4. (5.) 6,0 90 25 
szabályos, 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal 

5. (6.) 7,0 90 30 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal 

6.(7.) 8,0 100 30 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal 

7. (8.) 9,0 105 30 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal 

8. (9.) 10,0 105 35 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 20 cm-es ággal 

9. (10.) 10,5 105 35 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 20 cm-es ággal 

 
 
II. A dámbika szakszerűtlen elejtés határértékei 
 

A dámbika szakszerűtlen elejtés határértékei a 402. számú Külső-somogyi, a 403. számú Kapos-tolnai,  
a 404. számú Zselic-közép-somogyi, a 406. számú Mecseki, a 407. számú Dél-baranyai, a 408. számú  

Tolna-hegyháti, valamint a 410. számú Dél-balatoni vadgazdálkodási tájegységben 

Hibapont 
Felrakás 

(bika kora, 
év) 

Szemág 
hossza 

legalább 
(cm) 

Lapát 

Tömeg 
legalább (kg)  Trófea jellege hossz szélesség 

legalább (cm) 

1 

1. (2.) - - - - 
szabályos; 
min. 15 cm-es szárak 

2. (3.) 10 - - 1,6 
szabályos; 
min. 25 cm-es szárak; 
legalább ellaposodó szárvégek 

3. (4.) 15 - - 1,9 
szabályos; 
min. 25 cm-es szárak; 
legalább elágazó szárvégek 

4. (5.) 18 35 14 2,6 
szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett 
lapát 

5. (6.) 20 35 14 3,0 
szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett 
lapát 
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6. (7.) 20 35 15 3,3 
szabályos, 
mindkét száron zárt, csipkézett 
lapát 

7. (8.) 22 38 15 3,7 
szabályos, 
mindkét száron zárt, csipkézett 
lapát 

8. (9.) 22 40 16 4,2 
szabályos, 
mindkét száron zárt, csipkézett 
lapát 

2 

1. (2.) - - - - 
szabályos; 
min. 20 cm-es szárak 

2. (3.) 15 - - 2,0 
szabályos; 
min. 35 cm-es szárak; 
legalább elágazó szárvégek  

3. (4.) 15 - - 2,3 
szabályos; 
min. 35 cm-es szárak; 
mindkét száron kanalas  

4. (5.) 20 35 15 3,3 
szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett 
lapát 

5. (6.) 20 35 15 3,5 
szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett 
lapát 

6. (7.) 20 40 16 3,8 
szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett 
lapát  

7. (8.) 22 40 18 4,0 
szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett 
lapát 

8. (9.) 22 40 20 4,5 
szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett 
lapát  

3 

1. (2.) - - - - szabályos; 
min. 25 cm-es szárak 

2. (3.) 15 - - 2,2 
szabályos; 
min. 45 cm-es szárak; 
mindkét száron kanalas 

3. (4.) 20 - - 2,6 
szabályos; 
min. 45 cm-es szárak; 
mindkét száron kanalas 

4. (5.) 20 38 16 3,5 
szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett 
lapát 

5. (6.) 20 38 16 3,8 
szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett 
lapát  

6. (7.) 20 40 18 4,2 
szabályos, 
mindkét száron zárt, csipkézett 
lapát 

7. (8.) 22 40 20 4,5 
szabályos, 
mindkét száron zárt, csipkézett 
lapát  

8. (9.) 22 40 20 4,8 
szabályos, 
mindkét száron zárt, csipkézett 
lapát  
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6. (7.) 20 35 15 3,3 
szabályos, 
mindkét száron zárt, csipkézett 
lapát 

7. (8.) 22 38 15 3,7 
szabályos, 
mindkét száron zárt, csipkézett 
lapát 

8. (9.) 22 40 16 4,2 
szabályos, 
mindkét száron zárt, csipkézett 
lapát 

2 

1. (2.) - - - - 
szabályos; 
min. 20 cm-es szárak 

2. (3.) 15 - - 2,0 
szabályos; 
min. 35 cm-es szárak; 
legalább elágazó szárvégek  

3. (4.) 15 - - 2,3 
szabályos; 
min. 35 cm-es szárak; 
mindkét száron kanalas  

4. (5.) 20 35 15 3,3 
szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett 
lapát 

5. (6.) 20 35 15 3,5 
szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett 
lapát 

6. (7.) 20 40 16 3,8 
szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett 
lapát  

7. (8.) 22 40 18 4,0 
szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett 
lapát 

8. (9.) 22 40 20 4,5 
szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett 
lapát  

3 

1. (2.) - - - - szabályos; 
min. 25 cm-es szárak 

2. (3.) 15 - - 2,2 
szabályos; 
min. 45 cm-es szárak; 
mindkét száron kanalas 

3. (4.) 20 - - 2,6 
szabályos; 
min. 45 cm-es szárak; 
mindkét száron kanalas 

4. (5.) 20 38 16 3,5 
szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett 
lapát 

5. (6.) 20 38 16 3,8 
szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett 
lapát  

6. (7.) 20 40 18 4,2 
szabályos, 
mindkét száron zárt, csipkézett 
lapát 

7. (8.) 22 40 20 4,5 
szabályos, 
mindkét száron zárt, csipkézett 
lapát  

8. (9.) 22 40 20 4,8 
szabályos, 
mindkét száron zárt, csipkézett 
lapát  
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A dámbika szakszerűtlen elejtés határértékei a 405. számú Belső-somogyi vadgazdálkodási tájegységben 

Hibapont 
Felrakás 

(bika kora, 
év) 

Szemág 
hossza 

legalább 
(cm) 

Lapát 
Tömeg 

legalább 
(kg) 

Trófea jellege hossz szélesség 

legalább (cm) 

1 

1. (2.) - - - - szabályos; 
min. 12 cm-es szárak 

2. (3.) van - - 1,4 
szabályos; 
min. 20 cm-es szárak; 
legalább ellaposodó szárvégek 

3. (4.) van - - 1,7 
szabályos; 
min. 20 cm-es szárak; 
legalább elágazó szárvégek 

4. (5.) 15 30 13 2,3 
szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett 
lapát  

5. (6.) 15 30 13 2,5 
szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett 
lapát 

6. (7.) 18 30 14 3,0 
szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett 
lapát 

7. (8.) 20 32 14 3,3 
szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett 
lapát 

8. (9.) 20 32 15 3,5 
szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett 
lapát 

2 

1. (2.) - - - - szabályos; 
min. 15 cm-es szárak 

2. (3.) van - - 1,6 
szabályos; 
min. 35 cm-es szárak; 
legalább elágazó szárvégek 

3. (4.) 15 - - 2,0 
szabályos; 
min. 35 cm-es szár; 
mindkét száron kanalas 

4. (5.) 20 32 14 2,5 
szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett 
lapát 

5. (6.) 20 35 15 3,0 
szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett 
lapát  

6. (7.) 20 35 15 3,2 
szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett 
lapát  

7. (8.) 20 37 16 3,5 
szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett 
lapát  

8. (9.) 20 37 16 4,0 
szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett 
lapát  

3 

1. (2.) - - - - 
szabályos; 
min. 20 cm-es szárak 

2. (3.) 15 - - 1,9 
szabályos; 
min. 45 cm-es szárak; 
mindkét száron kanalas 
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3. (4.) 20 - - 2,3 
szabályos; 
min. 45 cm-es szárak; 
mindkét száron kanalas 

4. (5.) 20 35 15 2,8 
szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett 
lapát 

5. (6.) 20 37 16 3,5 
szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett 
lapát  

6. (7.) 20 37 17 3,7 
szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett 
lapát 

7. (8.) 20 40 17 4,0 
szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett 
lapát  

8. (9.) 20 40 17 4,3 
szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett 
lapát  

 
 
III. Az őzbak szakszerűtlen elejtés határértékei 
 

Az őzbak szakszerűtlen elejtés határértékei a 401. számú Mezőföldi, a 402. számú Külső-somogyi,  
a 403. számú Kapos-tolnai, a 404. számú Zselic-közép-somogyi, a 405. számú Belső-somogyi, a 406. számú 

Mecseki, a 407. számú Dél-baranyai, a 408. számú Tolna-hegyháti, a 409. számú Gemenci, valamint  
a 410. számú Dél-balatoni vadgazdálkodási tájegységben 

Hibapont 
Felrakás 

(bak kora, 
év) 

Trófea 
tömege 

legalább 
(g) 

Ágak hossza 
legalább 

(cm) 
Trófea jellege 

1 

1. (1.) - - 

szabályos; 
legalább15 cm-es szárak; 
barkás nyársas vagy nyársas; 
tompa ágvégek 

2. (2.) 200 2 legalább szabályos hatos 

3. (3.) 270 3 legalább szabályos hatos 

4. (4.) 320 4 legalább szabályos hatos 

5. (5.) 360 5 legalább szabályos hatos 

2 

1. (1.) - - 

szabályos; 
legalább 15 cm-es szárak; 
barkás villás vagy villás; 
tompa ágvégek 

2. (2.) 270 2 legalább szabályos hatos 

3. (3.) 330 3 legalább szabályos hatos 

4. (4.) 380 4 legalább szabályos hatos 

5. (5.) 430 5 legalább szabályos hatos 
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3. (4.) 20 - - 2,3 
szabályos; 
min. 45 cm-es szárak; 
mindkét száron kanalas 

4. (5.) 20 35 15 2,8 
szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett 
lapát 

5. (6.) 20 37 16 3,5 
szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett 
lapát  

6. (7.) 20 37 17 3,7 
szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett 
lapát 

7. (8.) 20 40 17 4,0 
szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett 
lapát  

8. (9.) 20 40 17 4,3 
szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett 
lapát  

 
 
III. Az őzbak szakszerűtlen elejtés határértékei 
 

Az őzbak szakszerűtlen elejtés határértékei a 401. számú Mezőföldi, a 402. számú Külső-somogyi,  
a 403. számú Kapos-tolnai, a 404. számú Zselic-közép-somogyi, a 405. számú Belső-somogyi, a 406. számú 

Mecseki, a 407. számú Dél-baranyai, a 408. számú Tolna-hegyháti, a 409. számú Gemenci, valamint  
a 410. számú Dél-balatoni vadgazdálkodási tájegységben 

Hibapont 
Felrakás 

(bak kora, 
év) 

Trófea 
tömege 

legalább 
(g) 

Ágak hossza 
legalább 

(cm) 
Trófea jellege 

1 

1. (1.) - - 

szabályos; 
legalább15 cm-es szárak; 
barkás nyársas vagy nyársas; 
tompa ágvégek 

2. (2.) 200 2 legalább szabályos hatos 

3. (3.) 270 3 legalább szabályos hatos 

4. (4.) 320 4 legalább szabályos hatos 

5. (5.) 360 5 legalább szabályos hatos 

2 

1. (1.) - - 

szabályos; 
legalább 15 cm-es szárak; 
barkás villás vagy villás; 
tompa ágvégek 

2. (2.) 270 2 legalább szabályos hatos 

3. (3.) 330 3 legalább szabályos hatos 

4. (4.) 380 4 legalább szabályos hatos 

5. (5.) 430 5 legalább szabályos hatos 
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3 

1. (1.) - - 

szabályos; 
legalább 15 cm-es szárak; 
barkás hatos vagy hatos; 
tompa ágvégek 

2. (2.) 300 3 legalább szabályos hatos 

3. (3.) 380 4 legalább szabályos hatos 

4. (4.) 430 5 legalább szabályos hatos 

5. (5.) 480 5 legalább szabályos hatos 

 
A Dél-dunántúli Vadgazdálkodási Táj vadgazdálkodási tájegységeiben érett  

a) a legalább a 10. agancsát viselő (11. életévében levő) gímbika, amelynek agancsa szabályos, legalább 30 cm-es 
főágakkal (szemág, középág) és a minimum hármas koronákban összesen legalább 5 db hosszú (15 cm-t 
meghaladó) ággal vagy kehelykoronával rendelkezik, és a trófea tömege meghaladja a 8,50 kg-ot; 

b) a 402. számú Külső-somogyi, a 403. számú Kapos-tolnai, a 404. számú Zselic-közép-somogyi, a 405. számú Belső-
somogyi, a 407. számú Dél-baranyai ártéri, a 408. számú Tolna-hegyháti, a 409. számú Gemenci, és a 410. számú 
Dél-balatoni vadgazdálkodási tájegységben a legalább a 11. agancsát viselő (12. életévében levő) gímbika, 
amelynek agancsa szabályos, legalább 30 cm-es főágakkal (szemág, középág) és a minimum hármas koronákban 
összesen legalább 6 db hosszú (15 cm-t meghaladó) ággal vagy kehelykoronával rendelkezik, és a trófea tömege 
meghaladja a 8,50 kg-ot; 

c) a legalább a 9. agancsát viselő (10. életévében levő) dámbika, amelynek agancsa közel szimmetrikus, legalább  
30 cm hosszú és 14 cm széles, zárt lapáttal rendelkezik, amelynek tömege eléri a 3 kg-ot.” 
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4. melléklet a ……/2020. (……) AM rendelethez 
„4. melléklet a 11/2018. (VII. 3.) AM rendelethez 
 

A vadgazdálkodási tájegység trófeabírálati irányelvei 
 
Az elejtés szakszerűtlenségének megállapítása során a hibapont megítélését a táblázatokban megadott trófeajellegek 
együttes értékelésével kell végezni. A hibapont-besoroláshoz valamennyi határértéknek együttesen kell teljesülnie. 
Gímbika, dámbika, őzbak esetén a trófea tömegét a trófea kifőzését követő 24. órára visszaszámolva kell meghatározni. 
Gímbikánál, dámbikánál, őzbaknál szártörés esetén az ép oldalon mért szárhosszat kell figyelembe venni.  
Gímbikánál, dámbikánál főágtörés esetén az ép főág hosszát kell figyelembe venni. 
 
I. A gímbika szakszerűtlen elejtés határértékei 
 

A gímbika szakszerűtlen elejtés határértékei a 303. számú Illancs-bugaci vadgazdálkodási tájegységben 

Hibapont 
Felrakás 

(bika kora, 
év) 

Trófea 
tömege 

legalább 
(kg) 

Szárhossz 
legalább 

(cm) 

Főág hossza 
legalább 

(cm) 
Trófea jellege 

1 

1. (2.) - 30 - szabályos 

2. (3.) 3,0 60 15 
szabályos; 
mindkét száron legalább 2 db min. 15 cm-es 
koronaág 

3. (4.) 4,0 70 20 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 2 db 10 cm-es ággal 

4. (5.) 5,5 85 25 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 2 db 10 cm-es ággal 

5. (6.) 6,5 90 30 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal 

6.(7.) 7,5 100 30 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal 

7. (8.) 8,5 100 30 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 20 cm-es ággal 

8. (9.) 9,5 105 30 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 20 cm-es ággal 

9. (10.) 10,5 105 30 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 20 cm-es ággal 

10. (11.) 11,0 105 35 
szabályos, 
min. 3-as koronák, 
koronánként min. 3 db 20 cm-es ággal 

2 

1. (2.) - 40 - szabályos 

2. (3.) 3,5 65 20 
szabályos; 
mindkét száron legalább 2 db min. 20 cm-es 
koronaág 

3. (4.) 4,5 75 25 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 2 db 10 cm-es ággal 

4. melléklet az 52/2020. (X. 27.) AM rendelethez
„4. melléklet a 11/2018. (VII. 3.) AM rendelethez
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4. melléklet a ……/2020. (……) AM rendelethez 
„4. melléklet a 11/2018. (VII. 3.) AM rendelethez 
 

A vadgazdálkodási tájegység trófeabírálati irányelvei 
 
Az elejtés szakszerűtlenségének megállapítása során a hibapont megítélését a táblázatokban megadott trófeajellegek 
együttes értékelésével kell végezni. A hibapont-besoroláshoz valamennyi határértéknek együttesen kell teljesülnie. 
Gímbika, dámbika, őzbak esetén a trófea tömegét a trófea kifőzését követő 24. órára visszaszámolva kell meghatározni. 
Gímbikánál, dámbikánál, őzbaknál szártörés esetén az ép oldalon mért szárhosszat kell figyelembe venni.  
Gímbikánál, dámbikánál főágtörés esetén az ép főág hosszát kell figyelembe venni. 
 
I. A gímbika szakszerűtlen elejtés határértékei 
 

A gímbika szakszerűtlen elejtés határértékei a 303. számú Illancs-bugaci vadgazdálkodási tájegységben 

Hibapont 
Felrakás 

(bika kora, 
év) 

Trófea 
tömege 

legalább 
(kg) 

Szárhossz 
legalább 

(cm) 

Főág hossza 
legalább 

(cm) 
Trófea jellege 

1 

1. (2.) - 30 - szabályos 

2. (3.) 3,0 60 15 
szabályos; 
mindkét száron legalább 2 db min. 15 cm-es 
koronaág 

3. (4.) 4,0 70 20 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 2 db 10 cm-es ággal 

4. (5.) 5,5 85 25 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 2 db 10 cm-es ággal 

5. (6.) 6,5 90 30 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal 

6.(7.) 7,5 100 30 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal 

7. (8.) 8,5 100 30 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 20 cm-es ággal 

8. (9.) 9,5 105 30 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 20 cm-es ággal 

9. (10.) 10,5 105 30 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 20 cm-es ággal 

10. (11.) 11,0 105 35 
szabályos, 
min. 3-as koronák, 
koronánként min. 3 db 20 cm-es ággal 

2 

1. (2.) - 40 - szabályos 

2. (3.) 3,5 65 20 
szabályos; 
mindkét száron legalább 2 db min. 20 cm-es 
koronaág 

3. (4.) 4,5 75 25 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 2 db 10 cm-es ággal 
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4. (5.) 6,0 85 30 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 2 db 15 cm-es ággal 

5. (6.) 7,0 95 30 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal 

6. (7.) 8,0 100 30 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 20 cm-es ággal 

7. (8.) 9,0 100 35 
szabályos; 
min. 3-as koronák, 
koronánként min. 3 db 20 cm-es ággal 

8. (9.) 10,0 105 35 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 25 cm-es ággal 

9. (10.) 11,0 105 35 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 25 cm-es ággal 

10. (11.) 11,5 110 35 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 25 cm-es ággal 

3 

1. (2.) - 50 - szabályos; 

2. (3.) 4,0 70 20 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 2 db 10 cm-es ággal 

3. (4.) 5,0 80 25 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 2 db 20 cm-es ággal 

4. (5.) 6,5 90 30 
szabályos, 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 20 cm-es ággal 

5. (6.) 7,5 100 30 
szabályos, 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 20 cm-es ággal 

6.(7.) 8,5 105 35 
szabályos, 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 20 cm-es ággal 

7. (8.) 9,5 105 35 
szabályos; 
min. 4-es koronák; 
koronánként min. 3 db 20 cm-es ággal 

8. (9.) 10,5 110 40 
szabályos; 
min. 4-es koronák; 
koronánként min. 3 db 25 cm-es ággal 

9. (10.) 11,5 110 40 
szabályos; 
min. 4-es koronák; 
koronánként min. 3 db 25 cm-es ággal 

10. (11.) 12,5 110 40 
szabályos; 
min. 4-es koronák; 
koronánként min. 3 db 25 cm-es ággal 
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A gímbika szakszerűtlen elejtés határértékei a 301. számú Pesti-síksági, a 302. számú Észak-bács-kiskuni,  
a 304. számú Közép-bács-kiskuni, valamint a 305. számú Alsó-tiszamenti vadgazdálkodási tájegységben 

Hibapont 
Felrakás 

(bika kora, 
év) 

Trófea 
tömege 

legalább 
(kg) 

Szárhossz 
legalább 

(cm) 

Főág hossza 
legalább 

(cm) 
Trófea jellege 

1 

1. (2.) - 30 - szabályos 

2. (3.) 2,8 60 15 
szabályos; 
mindkét száron legalább 2 db min. 10 cm-es 
koronaág 

3. (4.) 3,8 70 20 
szabályos; 
mindkét száron legalább 2 db min. 15 cm-es 
koronaág 

4. (5.) 4,8 80 25 
szabályos, 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 2 db 10 cm-es ággal 

5. (6.) 5,2 85 30 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3  db 15 cm-es ággal 

6.(7.) 6,0 90 30 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal 

7. (8.) 6,8 95 30 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal 

8. (9.) 7,5 100 30 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal 

9. (10.) 8,2 100 30 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal 

2 

1. (2.) - 35 - szabályos 

2. (3.) 3,2 60 15 
szabályos; 
mindkét száron legalább 2 db min. 15 cm-es 
koronaág 

3. (4.) 4,2 70 20 
szabályos; 
mindkét száron legalább 2 db min. 20 cm-es 
koronaág 

4. (5.) 5,2 80 25 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal 

5. (6.) 5,6 85 30 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal 

6.(7.) 6,5 90 30 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 15 cm-es ággal 

7. (8.) 7,3 95 30 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min.15 cm-es ággal 

8. (9.) 8,0 100 30 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 20 cm-es ággal 
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A gímbika szakszerűtlen elejtés határértékei a 301. számú Pesti-síksági, a 302. számú Észak-bács-kiskuni,  
a 304. számú Közép-bács-kiskuni, valamint a 305. számú Alsó-tiszamenti vadgazdálkodási tájegységben 

Hibapont 
Felrakás 

(bika kora, 
év) 

Trófea 
tömege 

legalább 
(kg) 

Szárhossz 
legalább 

(cm) 

Főág hossza 
legalább 

(cm) 
Trófea jellege 

1 

1. (2.) - 30 - szabályos 

2. (3.) 2,8 60 15 
szabályos; 
mindkét száron legalább 2 db min. 10 cm-es 
koronaág 

3. (4.) 3,8 70 20 
szabályos; 
mindkét száron legalább 2 db min. 15 cm-es 
koronaág 

4. (5.) 4,8 80 25 
szabályos, 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 2 db 10 cm-es ággal 

5. (6.) 5,2 85 30 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3  db 15 cm-es ággal 

6.(7.) 6,0 90 30 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal 

7. (8.) 6,8 95 30 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal 

8. (9.) 7,5 100 30 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal 

9. (10.) 8,2 100 30 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal 

2 

1. (2.) - 35 - szabályos 

2. (3.) 3,2 60 15 
szabályos; 
mindkét száron legalább 2 db min. 15 cm-es 
koronaág 

3. (4.) 4,2 70 20 
szabályos; 
mindkét száron legalább 2 db min. 20 cm-es 
koronaág 

4. (5.) 5,2 80 25 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal 

5. (6.) 5,6 85 30 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal 

6.(7.) 6,5 90 30 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 15 cm-es ággal 

7. (8.) 7,3 95 30 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min.15 cm-es ággal 

8. (9.) 8,0 100 30 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 20 cm-es ággal 
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9. (10.) 9,2 100 30 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 20 cm-es ággal 

3 

1. (2.) - 45 - szabályos 

2. (3.) 3,6 65 15 
szabályos; 
mindkét száron legalább 2 db min. 20 cm-es 
koronaág 

3. (4.) 4,7 75 20 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 2 db 15 cm-es ággal 

4. (5.) 5,6 85 25 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal 

5. (6.) 6,2 90 30 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal 

6.(7.) 7,0 95 30 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal 

7. (8.) 7,8 100 30 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal 

8. (9.) 8,8 100 35 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 20 cm-es ággal 

9. (10.) 10,0 105 35 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 20 cm-es ággal 

 
 

II. A dámbika szakszerűtlen elejtés határértékei 
 

A dámbika szakszerűtlen elejtés határértékei a 302. számú Észak-bács-kiskuni, a 304. számú  
Közép-bács-kiskuni, valamint a 307. számú Közép-pesti vadgazdálkodási tájegységben 

Hibapont 
Felrakás 

(bika kora, 
év) 

Szemág 
hossza 

legalább 
(cm) 

Lapát 
Tömeg 

legalább 
(kg)  

Trófea jellege 
hossz szélesség 

legalább (cm) 

1 

1. (2.) - - - - 
szabályos; 
min. 15 cm-es szárak 

2. (3.) 10 - - 1,6 
szabályos; 
min. 20 cm-es szárak; 
legalább ellaposodó szárvégek 

3. (4.) 15 - - 1,9 
szabályos; 
min. 20 cm-es szárak; 
legalább elágazó szárvégek 

4. (5.) 18 35 14 2,6 szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett lapát 

5. (6.) 20 35 14 3,0 
szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett lapát 
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6. (7.) 20 35 15 3,3 szabályos; 
minkét száron zárt, csipkézett lapát 

7. (8.) 22 38 15 3,7 szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett lapát 

8. (9.) 22 40 16 4,2 
szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett lapát 

2 

1. (2.) - - - - 
szabályos; 
min. 20 cm-es szárak; 

2. (3.) 15 - - 2,0 
szabályos; 
min. 35 cm-es szárak; 
legalább elágazó szárvégek 

3. (4.) 15 - - 2,3 
szabályos; 
min. 35 cm-es szárak;  
mindkét száron kanalas 

4. (5.) 20 35 15 3,3 szabályos; 
mindkét száron zárt csipkézett lapát 

5. (6.) 20 35 15 3,5 szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett lapát 

6. (7.) 20 40 16 3,8 
szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett lapát 

7. (8.) 22 40 18 4,0 
szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett lapát 

8. (9.) 22 40 20 4,5 
szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett lapát 

3 

1. (2.) - - - - szabályos; 
min. 25 cm-es szárak 

2. (3.) 15 - - 2,2 
szabályos; 
min. 45 cm-es szárak; 
mindkét száron kanalas 

3. (4.) 20 - - 2,6 
szabályos; 
min. 45 cm-es szárak; 
mindkét száron kanalas 

4. (5.) 20 38 16 3,5 
szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett lapát 

5. (6.) 20 38 16 3,8 
szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett lapát 

6. (7.) 20 40 18 4,2 
szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett lapát 

7. (8.) 22 40 20 4,5 szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett lapát 

8. (9.) 22 40 20 4,8 szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett lapát 
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6. (7.) 20 35 15 3,3 szabályos; 
minkét száron zárt, csipkézett lapát 

7. (8.) 22 38 15 3,7 szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett lapát 

8. (9.) 22 40 16 4,2 
szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett lapát 

2 

1. (2.) - - - - 
szabályos; 
min. 20 cm-es szárak; 

2. (3.) 15 - - 2,0 
szabályos; 
min. 35 cm-es szárak; 
legalább elágazó szárvégek 

3. (4.) 15 - - 2,3 
szabályos; 
min. 35 cm-es szárak;  
mindkét száron kanalas 

4. (5.) 20 35 15 3,3 szabályos; 
mindkét száron zárt csipkézett lapát 

5. (6.) 20 35 15 3,5 szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett lapát 

6. (7.) 20 40 16 3,8 
szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett lapát 

7. (8.) 22 40 18 4,0 
szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett lapát 

8. (9.) 22 40 20 4,5 
szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett lapát 

3 

1. (2.) - - - - szabályos; 
min. 25 cm-es szárak 

2. (3.) 15 - - 2,2 
szabályos; 
min. 45 cm-es szárak; 
mindkét száron kanalas 

3. (4.) 20 - - 2,6 
szabályos; 
min. 45 cm-es szárak; 
mindkét száron kanalas 

4. (5.) 20 38 16 3,5 
szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett lapát 

5. (6.) 20 38 16 3,8 
szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett lapát 

6. (7.) 20 40 18 4,2 
szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett lapát 

7. (8.) 22 40 20 4,5 szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett lapát 

8. (9.) 22 40 20 4,8 szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett lapát 
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A dámbika szakszerűtlen elejtés határértékei a 301. számú Pesti-síksági, a 303. számú Illancs-bugaci, valamint 
a 305. számú Alsó-tiszamenti vadgazdálkodási tájegységben 

Hibapont 
Felrakás 

(bika kora, 
év) 

Szemág 
hossza 

legalább (cm) 

Lapát 

Tömeg 
legalább 

(kg) 
Trófea jellege hossz szélesség 

legalább (cm) 

1 

1. (2.) - - - - 
szabályos; 
min. 12 cm-es szárak 

2. (3.) van - - 1,3 
szabályos; 
min. 20 cm-es szárak; 
legalább ellaposodó szárvégek 

3. (4.) 15 - - 1,5 
szabályos; 
min. 20 cm-es szárak; 
legalább elágazó szárvégek 

4. (5.) 15 28 13 2,3 
szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett 
lapát 

5. (6.) 18 30 14 2,5 
szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett 
lapát 

6. (7.) 18 30 14 3,0 
szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett 
lapát 

7. (8.) 20 32 15 3,3 
szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett 
lapát 

8. (9.) 20 32 15 3,5 
szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett 
lapát 

2 

1. (2.) - - - - szabályos; 
min. 15 cm-es szárak 

2. (3.) van - - 1,5 
szabályos; 
min. 35 cm-es szárak 
legalább elágazó szárvégek 

3. (4.) 15 - - 1,7 
szabályos; 
min. 35 cm-es szár; 
mindkét száron kanalas 

4. (5.) 20 32 14 2,5 
szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett 
lapát 

5. (6.) 20 35 15 3,0 
szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett 
lapát 

6. (7.) 20 35 15 3,2 
szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett 
lapát 

7. (8.) 20 38 18 3,5 
szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett 
lapát 

8. (9.) 20 40 20 4,0 
szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett 
lapát 
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3 

1. (2.) - - - - szabályos; 
min. 20 cm-es szárak 

2. (3.) 15 - - 1,7 
szabályos; 
min. 45 cm-es szárak; 
mindkét száron kanalas 

3. (4.) 20 - - 2,6 
szabályos; 
min. 45 cm-es szárak; 
mindkét száron kanalas 

4. (5.) 20 35 15 3,0 
szabályos, zárt, egyenletesen 
csipkézett lapát 

5. (6.) 20 37 17 3,5 szabályos, zárt, egyenletesen 
csipkézett lapát 

6. (7.) 20 37 17 3,7 szabályos, zárt, erősen 
csipkézett lapát 

7. (8.) 20 40 20 4,0 szabályos, zárt, erősen 
csipkézett lapát 

8. (9.) 20 40 20 4,3 
szabályos, zárt, erősen 
csipkézett lapát 

 
 

III. Az őzbak szakszerűtlen elejtés határértékei 

Az őzbak szakszerűtlen elejtés határértékei a 302. számú Észak-bács-kiskuni, a 303. számú Illancs-bugaci,  
a 306. számú Kiskunsági, a 309. számú Jászsági, valamint a 311. számú Tiszatavi vadgazdálkodási 

tájegységben 

Hibapont Felrakás 
(bak kora) 

Trófea 
tömege 

legalább 
(g) 

Ágak hossza 
legalább 

(cm) 
Trófea jellege 

1 

1. (1.) - - 

szabályos; 
legalább 15 cm-es szárak; 
legalább barkás villás vagy villás; 
tompa ágvégek 

2. (2.) 220 2 legalább szabályos hatos 

3. (3.) 300 3 legalább szabályos hatos 

4. (4.) 350 4 legalább szabályos hatos 

5. (5.) 400 5 legalább szabályos hatos 

2 

1. (1.) - - 

szabályos; 
legalább 15 cm-es szárak; 
legalább barkás hatos vagy hatos; 
tompa ágvégek 

2. (2.) 330 3 legalább szabályos hatos 

3. (3.) 380 4 legalább szabályos hatos 
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3 

1. (2.) - - - - szabályos; 
min. 20 cm-es szárak 

2. (3.) 15 - - 1,7 
szabályos; 
min. 45 cm-es szárak; 
mindkét száron kanalas 

3. (4.) 20 - - 2,6 
szabályos; 
min. 45 cm-es szárak; 
mindkét száron kanalas 

4. (5.) 20 35 15 3,0 
szabályos, zárt, egyenletesen 
csipkézett lapát 

5. (6.) 20 37 17 3,5 szabályos, zárt, egyenletesen 
csipkézett lapát 

6. (7.) 20 37 17 3,7 szabályos, zárt, erősen 
csipkézett lapát 

7. (8.) 20 40 20 4,0 szabályos, zárt, erősen 
csipkézett lapát 

8. (9.) 20 40 20 4,3 
szabályos, zárt, erősen 
csipkézett lapát 

 
 

III. Az őzbak szakszerűtlen elejtés határértékei 

Az őzbak szakszerűtlen elejtés határértékei a 302. számú Észak-bács-kiskuni, a 303. számú Illancs-bugaci,  
a 306. számú Kiskunsági, a 309. számú Jászsági, valamint a 311. számú Tiszatavi vadgazdálkodási 

tájegységben 

Hibapont Felrakás 
(bak kora) 

Trófea 
tömege 

legalább 
(g) 

Ágak hossza 
legalább 

(cm) 
Trófea jellege 

1 

1. (1.) - - 

szabályos; 
legalább 15 cm-es szárak; 
legalább barkás villás vagy villás; 
tompa ágvégek 

2. (2.) 220 2 legalább szabályos hatos 

3. (3.) 300 3 legalább szabályos hatos 

4. (4.) 350 4 legalább szabályos hatos 

5. (5.) 400 5 legalább szabályos hatos 

2 

1. (1.) - - 

szabályos; 
legalább 15 cm-es szárak; 
legalább barkás hatos vagy hatos; 
tompa ágvégek 

2. (2.) 330 3 legalább szabályos hatos 

3. (3.) 380 4 legalább szabályos hatos 
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4. (4.) 430 5 legalább szabályos hatos 

5. (5.) 480 5 legalább szabályos hatos 

3 

1. (1.) - - 

szabályos; 
legalább 15 cm-es szárak; 
legalább barkás hatos vagy hatos; 
tompa ágvégek 

2. (2.) 350 3 legalább szabályos hatos 

3. (3.) 400 4 legalább szabályos hatos 

4. (4.) 450 5 legalább szabályos hatos 

5. (5.) 500 5 legalább szabályos hatos 

 
 

Az őzbak szakszerűtlen elejtés határértékei a 301. számú Pesti-síksági, a 304. számú Közép-bács-kiskuni,  
a 305. számú Alsó-tiszamenti, a 307. számú Közép-pesti, a 308. számú Tápió-vidéki, valamint a 310. számú 

Mátra-alja-Dél-hevesi vadgazdálkodási tájegységben 

Hibapont Felrakás 
(bak kora) 

Trófea 
tömege 

legalább (g) 

Ágak hossza 
legalább 

(cm) 
Trófea jellege 

1 

1. (1.) - - 

szabályos; 
legalább 15 cm-es szárak; 
legalább barkás nyársas vagy nyársas; 
tompa ágvégek 

2. (2.) 200 2 legalább szabályos hatos 

3. (3.) 270 3 legalább szabályos hatos 

4. (4.) 320 4 legalább szabályos hatos 

5. (5.) 360 5 legalább szabályos hatos 

2 

1. (1.) - - 

szabályos; 
legalább 15 cm-es szárak; 
legalább barkás villás vagy villás; 
tompa ágvégek 

2. (2.) 270 2 legalább szabályos hatos 

3. (3.) 330 3 legalább szabályos hatos 

4. (4.) 380 4 legalább szabályos hatos 
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5. (5.) 430 5 legalább szabályos hatos 

3 

1. (1.) - - 

szabályos; 
legalább 15 cm-es szárak; 
legalább barkás hatos vagy hatos; 
tompa ágvégek 

2. (2.) 300 3 legalább szabályos hatos 

3. (3.) 380 4 legalább szabályos hatos 

4. (4.) 430 5 legalább szabályos hatos 

5. (5.) 480 5 legalább szabályos hatos 

 
A Duna–Tisza közi Vadgazdálkodási Táj vadgazdálkodási tájegységeiben érett 

a) a legalább a 10. agancsát viselő (11. életévében levő) gímbika, amelynek agancsa szabályos, legalább 30 cm-es 
főágakkal (szemág, középág) és a minimum hármas koronákban összesen legalább 5 db hosszú (15 cm-t 
meghaladó) ággal vagy kehelykoronával rendelkezik, és a trófea tömege meghaladja a 8,50 kg-ot; 

b) a 303. számú Illancs-bugaci tájegységben a legalább a 11. agancsát viselő (12. életévében levő) gímbika, 
amelynek agancsa szabályos, legalább 30 cm-es főágakkal (szemág, középág) és a minimum hármas koronákban 
összesen legalább 6 db hosszú (15 cm-t meghaladó) ággal vagy kehelykoronával rendelkezik, és a trófea tömege 
meghaladja a 8,50 kg-ot; 

c) a legalább a 9. agancsát viselő (10. életévében levő) dámbika, amelynek agancsa közel szimmetrikus, legalább  
30 cm hosszú és 14 cm széles, zárt lapáttal rendelkezik, amelynek tömege eléri a 3 kg-ot.” 
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5. (5.) 430 5 legalább szabályos hatos 

3 

1. (1.) - - 

szabályos; 
legalább 15 cm-es szárak; 
legalább barkás hatos vagy hatos; 
tompa ágvégek 

2. (2.) 300 3 legalább szabályos hatos 

3. (3.) 380 4 legalább szabályos hatos 

4. (4.) 430 5 legalább szabályos hatos 

5. (5.) 480 5 legalább szabályos hatos 

 
A Duna–Tisza közi Vadgazdálkodási Táj vadgazdálkodási tájegységeiben érett 

a) a legalább a 10. agancsát viselő (11. életévében levő) gímbika, amelynek agancsa szabályos, legalább 30 cm-es 
főágakkal (szemág, középág) és a minimum hármas koronákban összesen legalább 5 db hosszú (15 cm-t 
meghaladó) ággal vagy kehelykoronával rendelkezik, és a trófea tömege meghaladja a 8,50 kg-ot; 

b) a 303. számú Illancs-bugaci tájegységben a legalább a 11. agancsát viselő (12. életévében levő) gímbika, 
amelynek agancsa szabályos, legalább 30 cm-es főágakkal (szemág, középág) és a minimum hármas koronákban 
összesen legalább 6 db hosszú (15 cm-t meghaladó) ággal vagy kehelykoronával rendelkezik, és a trófea tömege 
meghaladja a 8,50 kg-ot; 

c) a legalább a 9. agancsát viselő (10. életévében levő) dámbika, amelynek agancsa közel szimmetrikus, legalább  
30 cm hosszú és 14 cm széles, zárt lapáttal rendelkezik, amelynek tömege eléri a 3 kg-ot.” 
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5. melléklet a ……/2020. (……) AM rendelethez 
„4. melléklet a 12/2018. (VII.3.) AM rendelethez 
 

A vadgazdálkodási tájegység trófeabírálati irányelvei 
 
Az elejtés szakszerűtlenségének megállapítása során a hibapont megítélését a táblázatokban megadott trófeajellegek 
együttes értékelésével kell végezni. A hibapont-besoroláshoz valamennyi határértéknek együttesen kell teljesülnie. 
Gímbika, dámbika, őzbak esetén a trófea tömegét a trófea kifőzését követő 24. órára visszaszámolva kell meghatározni. 
Gímbikánál, dámbikánál, őzbaknál szártörés esetén az ép oldalon mért szárhosszat kell figyelembe venni.  
Gímbikánál, dámbikánál főágtörés esetén az ép főág hosszát kell figyelembe venni. 
  
I. A gímbika szakszerűtlen elejtés határértékei 
 

A gímbika szakszerűtlen elejtés határértékei az 503. számú Alpokaljai, az 504. számú Rába-menti-Kemenesháti, 
valamint az 508. számú Marcal-medencei vadgazdálkodási tájegységben 

Hibapont 
Felrakás 

(bika kora, 
év) 

Trófea 
tömege 

legalább 
(kg) 

Szárhossz 
legalább 

(cm) 

Főág hossza 
legalább 

(cm) 
Trófea jellege 

1 

1. (2.) - 30 - szabályos 

2. (3.) 3,0 60 15 
szabályos; 
mindkét száron legalább 2 db min. 15 cm-es 
koronaág 

3. (4.) 4,0 70 20 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 2 db 10 cm-es ággal 

4. (5.) 5,5 85 25 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 2 db 10 cm-es ággal 

5. (6.) 6,0 90 30 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal 

6.(7.) 7,0 100 30 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal 

7. (8.) 8,0 100 30 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 20 cm-es ággal 

8. (9.) 9,0 105 30 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 20 cm-es ággal 

9. (10.) 10,0 105 30 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 20 cm-es ággal 

10. (11.) 11,0 105 35 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 20 cm-es ággal 

2 

1. (2.) - 40 - szabályos 

2. (3.) 3,5 65 20 
szabályos; 
mindkét száron legalább 2 db min. 20 cm-es 
koronaág 

5. melléklet az 52/2020. (X. 27.) AM rendelethez
„4. melléklet a 12/2018. (VII. 3.) AM rendelethez
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3. (4.) 4,5 75 25 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 2 db 10 cm-es ággal 

4. (5.) 6,0 85 30 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 2 db 15 cm-es ággal 

5. (6.) 6,5 95 30 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal 

6. (7.) 7,5 100 30 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 20 cm-es ággal 

7. (8.) 8,5 100 35 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 20 cm-es ággal 

8. (9.) 9,5 105 35 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 25 cm-es ággal 

9. (10.) 10,5 105 35 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 25 cm-es ággal 

10. (11.) 11,5 110 35 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 25 cm-es ággal 

3 

1. (2.) - 50 - szabályos 

2. (3.) 4,0 70 20 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 2 db 10 cm-es ággal 

3. (4.) 5,0 80 25 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 2 db 20 cm-es ággal 

4. (5.) 6,5 90 30 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 20 cm-es ággal 

5. (6.) 7,0 100 30 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 20 cm-es ággal 

6.(7.) 8,0 105 35 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 20 cm-es ággal 

7. (8.) 9,0 105 35 
szabályos; 
min. 4-es koronák; 
koronánként min. 3 db 20 cm-es ággal 

8. (9.) 10,0 110 40 
szabályos; 
min. 4-es koronák; 
koronánként min. 3 db 25 cm-es ággal 

9. (10.) 11,0 110 40 
szabályos; 
min. 4-es koronák; 
koronánként min. 3 db 25 cm-es ággal 

10. (11.) 12,0 110 40 
szabályos; 
min. 4-es koronák; 
koronánként min. 3 db 25 cm-es ággal 
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3. (4.) 4,5 75 25 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 2 db 10 cm-es ággal 

4. (5.) 6,0 85 30 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 2 db 15 cm-es ággal 

5. (6.) 6,5 95 30 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal 

6. (7.) 7,5 100 30 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 20 cm-es ággal 

7. (8.) 8,5 100 35 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 20 cm-es ággal 

8. (9.) 9,5 105 35 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 25 cm-es ággal 

9. (10.) 10,5 105 35 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 25 cm-es ággal 

10. (11.) 11,5 110 35 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 25 cm-es ággal 

3 

1. (2.) - 50 - szabályos 

2. (3.) 4,0 70 20 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 2 db 10 cm-es ággal 

3. (4.) 5,0 80 25 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 2 db 20 cm-es ággal 

4. (5.) 6,5 90 30 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 20 cm-es ággal 

5. (6.) 7,0 100 30 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 20 cm-es ággal 

6.(7.) 8,0 105 35 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 20 cm-es ággal 

7. (8.) 9,0 105 35 
szabályos; 
min. 4-es koronák; 
koronánként min. 3 db 20 cm-es ággal 

8. (9.) 10,0 110 40 
szabályos; 
min. 4-es koronák; 
koronánként min. 3 db 25 cm-es ággal 

9. (10.) 11,0 110 40 
szabályos; 
min. 4-es koronák; 
koronánként min. 3 db 25 cm-es ággal 

10. (11.) 12,0 110 40 
szabályos; 
min. 4-es koronák; 
koronánként min. 3 db 25 cm-es ággal 
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A gímbika szakszerűtlen elejtés határértékei az 505. számú Zalai-dombsági, valamint az 506. számú  
Zala-kisbalatoni vadgazdálkodási tájegységben 

Hibapont 
Felrakás 

(bika kora, 
év) 

Trófea 
tömege 

legalább 
(kg) 

Szárhossz 
legalább 

(cm) 

Főág hossza 
legalább 

(cm) 
Trófea jellege 

1 

1. (2.) - 35 - szabályos 

2. (3.) 3,0 65 15 
szabályos; 
mindkét száron legalább 2 db min. 15 cm-es 
koronaág 

3. (4.) 4,0 75 20 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 2 db 10 cm-es ággal 

4. (5.) 5,5 85 25 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 2 db 10 cm-es ággal 

5. (6.) 6,0 95 30 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal 

6.(7.) 7,0 100 30 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal 

7. (8.) 8,0 100 30 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal 

8. (9.) 9,0 105 30 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 20 cm-es ággal 

9. (10.) 10,0 110 35 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 20 cm-es ággal 

10. (11.) 11,0 110 35 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 20 cm-es ággal 

2 

1. (2.) - 45 - szabályos 

2. (3.) 3,5 65 20 
szabályos; 
mindkét száron legalább 2 db min. 20 cm-es 
koronaág 

3. (4.) 4,5 75 25 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 2 db 10 cm-es ággal 

4. (5.) 6,0 85 30 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 2 db 15 cm-es ággal 

5. (6.) 6,5 95 30 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal 

6. (7.) 7,5 100 35 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal 

7. (8.) 8,5 105 35 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal 
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8. (9.) 9,5 110 35 
szabályos; 
min. 4-es koronák; 
koronánként min. 4 db 20 cm-es ággal 

9. (10.) 10,5 110 35 
szabályos; 
min. 4-es koronák; 
koronánként min. 4 db 20 cm-es ággal 

10. (11.) 11,5 110 35 
szabályos; 
min. 4-es koronák; 
koronánként min. 4 db 20 cm-es ággal 

3 

1. (2.) - 50 - szabályos 

2. (3.) 4,0 70 25 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 2 db 10 cm-es ággal 

3. (4.) 5,0 85 30 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 2 db 15 cm-es ággal 

4. (5.) 6,5 95 35 
szabályos; 
min. 3-as koronák, 
koronánként min. 3 db 20 cm-es ággal 

5. (6.) 7,0 100 35 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 20 cm-es ágakkal 

6.(7.) 8,0 105 35 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
min. 20 cm-es koronaágakkal 

7. (8.) 9,0 110 40 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
min. 20 cm-es koronaágakkal 

8. (9.) 10,0 110 40 
szabályos; 
min. 4-es koronák; 
koronánként min. 4 db 20 cm-es ággal 

9. (10.) 11,0 110 40 
szabályos; 
min. 4-es koronák; 
koronánként min. 4 db 20 cm-es ággal 

10. (11.) 12,0 110 40 
szabályos; 
min. 4-es koronák; 
koronánként min. 4 db 20 cm-es ággal 

 
 

A gímbika szakszerűtlen elejtés határértékei az 507. számú Bakonyi, valamint az 513. számú Balaton-felvidéki 
vadgazdálkodási tájegységben 

Hibapont 
Felrakás 

(bika kora, 
év) 

Trófea 
tömege 

legalább 
(kg) 

Szárhossz 
legalább 

(cm) 

Főág 
hossza 

legalább 
(cm) 

Trófea jellege 

1 

1. (2.) - 30 - szabályos 

2. (3.) 3,0 60 15 
szabályos; 
mindkét száron legalább 2 db min. 15 cm-es 
koronaág 

3. (4.) 4,0 70 20 
szabályos; 
mindkét száron legalább 2 db min. 15 cm-es 
koronaág 
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8. (9.) 9,5 110 35 
szabályos; 
min. 4-es koronák; 
koronánként min. 4 db 20 cm-es ággal 

9. (10.) 10,5 110 35 
szabályos; 
min. 4-es koronák; 
koronánként min. 4 db 20 cm-es ággal 

10. (11.) 11,5 110 35 
szabályos; 
min. 4-es koronák; 
koronánként min. 4 db 20 cm-es ággal 

3 

1. (2.) - 50 - szabályos 

2. (3.) 4,0 70 25 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 2 db 10 cm-es ággal 

3. (4.) 5,0 85 30 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 2 db 15 cm-es ággal 

4. (5.) 6,5 95 35 
szabályos; 
min. 3-as koronák, 
koronánként min. 3 db 20 cm-es ággal 

5. (6.) 7,0 100 35 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 20 cm-es ágakkal 

6.(7.) 8,0 105 35 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
min. 20 cm-es koronaágakkal 

7. (8.) 9,0 110 40 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
min. 20 cm-es koronaágakkal 

8. (9.) 10,0 110 40 
szabályos; 
min. 4-es koronák; 
koronánként min. 4 db 20 cm-es ággal 

9. (10.) 11,0 110 40 
szabályos; 
min. 4-es koronák; 
koronánként min. 4 db 20 cm-es ággal 

10. (11.) 12,0 110 40 
szabályos; 
min. 4-es koronák; 
koronánként min. 4 db 20 cm-es ággal 

 
 

A gímbika szakszerűtlen elejtés határértékei az 507. számú Bakonyi, valamint az 513. számú Balaton-felvidéki 
vadgazdálkodási tájegységben 

Hibapont 
Felrakás 

(bika kora, 
év) 

Trófea 
tömege 

legalább 
(kg) 

Szárhossz 
legalább 

(cm) 

Főág 
hossza 

legalább 
(cm) 

Trófea jellege 

1 

1. (2.) - 30 - szabályos 

2. (3.) 3,0 60 15 
szabályos; 
mindkét száron legalább 2 db min. 15 cm-es 
koronaág 

3. (4.) 4,0 70 20 
szabályos; 
mindkét száron legalább 2 db min. 15 cm-es 
koronaág 
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4. (5.) 5,4 85 25 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 2 db 10 cm-es ággal 

5. (6.) 6,0 90 30 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal 

6.(7.) 7,0 100 30 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal 

7. (8.) 8,0 100 30 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal 

8. (9.) 9,0 105 30 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal 

9. (10.) 9,5 105 30 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal 

2 

1. (2.) - 35 - szabályos 

2. (3.) 3,2 65 15 
szabályos; 
mindkét száron legalább 2 db min. 15 cm-es 
koronaág 

3. (4.) 4,4 75 20 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 2 db 10 cm-es ággal 

4. (5.) 5,6 85 25 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal 

5. (6.) 6,5 90 30 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal 

6.(7.) 7,5 100 30 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal 

7. (8.) 8,5 100 30 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal 

8. (9.) 9,5 105 30 
szabályos; 
min. 3-as koronák, koronánként min. 3 db 20 cm-
es ággal 

9. (10.) 10,0 105 30 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 20 cm-es ággal 

3 

1. (2.) - 45 - szabályos 

2. (3.) 3,6 70 15 
szabályos; 
mindkét száron legalább 2 db min. 15 cm-es 
koronaág 

3. (4.) 4,7 80 20 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 2 db 10 cm-es ággal 

4. (5.) 6,0 90 25 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal 

5. (6.) 7,0 90 30 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal 

6.(7.) 8,0 100 30 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal 
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7. (8.) 9,0 105 30 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal 

8. (9.) 10,0 105 35 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 20 cm-es ággal 

9. (10.) 10,5 105 35 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 20 cm-es ággal 

 
 

A gímbika szakszerűtlen elejtés határértékei az 501. számú Hanság-mosoni, az 502. számú Vas-soproni-síksági,  
az 509. számú Bakonyalja-Komáromi, az 510. számú Vértes-hegységi, az 511. számú Velencei, valamint  

az 512. számú Dunazugi vadgazdálkodási tájegységben 

Hibapont 
Felrakás 

(bika kora, 
év) 

Trófea 
tömege 

legalább 
(kg) 

Szárhossz 
legalább 

(cm) 

Főág hossza 
legalább 

(cm) 
Trófea jellege 

1 

1. (2.) - 30 - szabályos 

2. (3.) 2,8 60 15 
szabályos; 
mindkét száron legalább 2 db min. 10 cm-es 
koronaág 

3. (4.) 3,8 70 20 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 2 db 10 cm-es ággal 

4. (5.) 4,8 80 25 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 2 db 10 cm-es ággal 

5. (6.) 5,2 85 30 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3  db 15 cm-es ággal 

6.(7.) 6,0 90 30 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal 

7. (8.) 6,8 95 30 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal 

8. (9.) 7,5 100 30 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal 

9. (10.) 8,2 100 30 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal 

2 

1. (2.) - 35 - szabályos 

2. (3.) 3,2 60 15 
szabályos; 
mindkét száron legalább 2 db min. 15 cm-es 
koronaág 

3. (4.) 4,2 70 20 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 2 db 10 cm-es ággal 

4. (5.) 5,2 80 25 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal 
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7. (8.) 9,0 105 30 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal 

8. (9.) 10,0 105 35 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 20 cm-es ággal 

9. (10.) 10,5 105 35 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 20 cm-es ággal 

 
 

A gímbika szakszerűtlen elejtés határértékei az 501. számú Hanság-mosoni, az 502. számú Vas-soproni-síksági,  
az 509. számú Bakonyalja-Komáromi, az 510. számú Vértes-hegységi, az 511. számú Velencei, valamint  

az 512. számú Dunazugi vadgazdálkodási tájegységben 

Hibapont 
Felrakás 

(bika kora, 
év) 

Trófea 
tömege 

legalább 
(kg) 

Szárhossz 
legalább 

(cm) 

Főág hossza 
legalább 

(cm) 
Trófea jellege 

1 

1. (2.) - 30 - szabályos 

2. (3.) 2,8 60 15 
szabályos; 
mindkét száron legalább 2 db min. 10 cm-es 
koronaág 

3. (4.) 3,8 70 20 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 2 db 10 cm-es ággal 

4. (5.) 4,8 80 25 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 2 db 10 cm-es ággal 

5. (6.) 5,2 85 30 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3  db 15 cm-es ággal 

6.(7.) 6,0 90 30 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal 

7. (8.) 6,8 95 30 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal 

8. (9.) 7,5 100 30 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal 

9. (10.) 8,2 100 30 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal 

2 

1. (2.) - 35 - szabályos 

2. (3.) 3,2 60 15 
szabályos; 
mindkét száron legalább 2 db min. 15 cm-es 
koronaág 

3. (4.) 4,2 70 20 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 2 db 10 cm-es ággal 

4. (5.) 5,2 80 25 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal 
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5. (6.) 5,6 85 30 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal 

6. (7.) 6,5 90 30 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 15 cm-es ággal 

7. (8.) 7,3 95 30 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min.15 cm-es ággal 

8. (9.) 8,0 100 30 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 20 cm-es ággal 

9. (10.) 9,2 100 30 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 20 cm-es ággal 

3 

1. (2.) - 45 - szabályos 

2. (3.) 3,6 65 15 szabályos; 
mindkét száron min. 2 db 20 cm-es koronaág 

3. (4.) 4,7 75 20 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 2 db 15 cm-es ággal 

4. (5.) 5,6 85 25 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal 

5. (6.) 6,2 90 30 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal 

6.(7.) 7,0 95 30 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal 

7. (8.) 7,8 100 30 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal 

8. (9.) 8,8 100 35 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 20 cm-es ággal 

9. (10.) 10,0 105 35 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 20 cm-es ággal 

 
 

II. A dámbika szakszerűtlen elejtés határértékei 
 

A dámbika szakszerűtlen elejtés határértékei az 511. számú Velencei, valamint az 512. számú  
Dunazugi vadgazdálkodási tájegységben 

Hibapont 
Felrakás 

(bika kora, 
év) 

Szemág 
hossza 

legalább 
 (cm) 

Lapát 

Tömeg 
legalább 

(kg)  
Trófea jellege hossz szélesség 

legalább (cm) 

1 1. (2.) - - - - szabályos; 
min. 15 cm-es szárak 
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2. (3.) 10 - - 1,6 
szabályos; 
min. 20 cm-es szárak; 
legalább ellaposodó szárvégek 

3. (4.) 15 - - 1,9 
szabályos; 
min. 20 cm-es szárak; 
legalább elágazó szárvégek  

4. (5.) 18 35 14 2,6 
szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett 
lapát 

5. (6.) 20 35 14 3,0 
szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett 
lapát 

6. (7.) 20 35 15 3,3 
szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett 
lapát 

7. (8.) 22 38 15 3,7 
szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett 
lapát  

8. (9.) 22 40 16 4,2 
szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett 
lapát  

2 

1. (2.) - - - - szabályos; 
min. 20 cm-es szárak 

2. (3.) 15 - - 2,0 
szabályos; 
min. 35 cm-es szár; 
legalább elágazó szárvégek 

3. (4.) 20 - - 2,3 
szabályos; 
min. 35 cm-es szárak; 
mindkét száron kanalas 

4. (5.) 20 35 15 3,3 
szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett 
lapát  

5. (6.) 20 35 15 3,5 
szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett 
lapát 

6. (7.) 20 40 20 3,8 
szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett 
lapát 

7. (8.) 22 40 20 4,0 
szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett 
lapát 

8. (9.) 22 40 20 4,5 
szabályos, zárt, egyenletesen 
csipkézett lapát 

3 

1. (2.) - - - - 
szabályos; 
min. 25 cm-es szárak 

2. (3.) 15 - - 2,2 
szabályos; 
min. 45 cm-es szárak; 
mindkét száron kanalas 

3. (4.) 20 - - 2,6 
szabályos; 
min. 45 cm-es szárak; 
mindkét száron kanalas 

4. (5.) 20 38 17 3,5 
szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett 
lapát  

5. (6.) 20 38 17 3,8 
szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett 
lapát 

6. (7.) 20 40 23 4,2 
szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett 
lapát 
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2. (3.) 10 - - 1,6 
szabályos; 
min. 20 cm-es szárak; 
legalább ellaposodó szárvégek 

3. (4.) 15 - - 1,9 
szabályos; 
min. 20 cm-es szárak; 
legalább elágazó szárvégek  

4. (5.) 18 35 14 2,6 
szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett 
lapát 

5. (6.) 20 35 14 3,0 
szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett 
lapát 

6. (7.) 20 35 15 3,3 
szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett 
lapát 

7. (8.) 22 38 15 3,7 
szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett 
lapát  

8. (9.) 22 40 16 4,2 
szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett 
lapát  

2 

1. (2.) - - - - szabályos; 
min. 20 cm-es szárak 

2. (3.) 15 - - 2,0 
szabályos; 
min. 35 cm-es szár; 
legalább elágazó szárvégek 

3. (4.) 20 - - 2,3 
szabályos; 
min. 35 cm-es szárak; 
mindkét száron kanalas 

4. (5.) 20 35 15 3,3 
szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett 
lapát  

5. (6.) 20 35 15 3,5 
szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett 
lapát 

6. (7.) 20 40 20 3,8 
szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett 
lapát 

7. (8.) 22 40 20 4,0 
szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett 
lapát 

8. (9.) 22 40 20 4,5 
szabályos, zárt, egyenletesen 
csipkézett lapát 

3 

1. (2.) - - - - 
szabályos; 
min. 25 cm-es szárak 

2. (3.) 15 - - 2,2 
szabályos; 
min. 45 cm-es szárak; 
mindkét száron kanalas 

3. (4.) 20 - - 2,6 
szabályos; 
min. 45 cm-es szárak; 
mindkét száron kanalas 

4. (5.) 20 38 17 3,5 
szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett 
lapát  

5. (6.) 20 38 17 3,8 
szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett 
lapát 

6. (7.) 20 40 23 4,2 
szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett 
lapát 
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7. (8.) 22 40 23 4,5 
szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett 
lapát 

8. (9.) 22 40 23 4,8 
szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett 
lapát 

 
 

A dámbika szakszerűtlen elejtés határértékei az 502. számú Vas-soproni-síksági, az 503. számú Alpokaljai,  
az 504. számú Rába-menti-Kemenesháti, az 507. számú Bakonyi, az 508. számú Marcal-medencei, valamint  

az 509. számú Bakonyalja-Komáromi vadgazdálkodási tájegységben 

Hibapont 
Felrakás 

(bika kora, 
év) 

Szemág 
hossza 

legalább 
 (cm) 

Lapát 
Tömeg 

legalább 
(kg) 

Trófea jellege 
hossz szélesség 

legalább (cm) 

1 

1. (2.) - - - - szabályos; 
min. 12 cm-es szárak 

2. (3.) van - - 1,3 
szabályos; 
min. 25 cm-es szárak; 
legalább ellaposodó szárvégek 

3. (4.) 15 - - 1,5 
szabályos; 
min. 25 cm-es szárak; 
legalább elágazó szárvégek 

4. (5.) 15 28 13 2,3 
szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett 
lapát  

5. (6.) 18 30 14 2,5 
szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett 
lapát 

6. (7.) 18 30 14 3,0 
szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett 
lapát 

7. (8.) 20 32 15 3,3 
szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett 
lapát 

8. (9.) 20 32 15 3,5 
szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett 
lapát 

2 

1. (2.) - - - - szabályos; 
min. 15 cm-es szárak 

2. (3.) van - - 1,5 
szabályos; 
min. 35 cm-es szárak; 
legalább elágazó szárvégek 

3. (4.) 15 28 14 1,7 
szabályos; 
min. 35 cm-es szárak; 
mindkét száron kanalas 

4. (5.) 20 32 14 2,5 
szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett 
lapát 

5. (6.) 20 35 15 3,0 
szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett 
lapát 



7294 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2020. évi 231. szám  

- 29 - 

6. (7.) 20 35 15 3,2 
szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett 
lapát 

7. (8.) 20 38 18 3,5 
szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett 
lapát 

8. (9.) 20 40 20 4,0 
szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett 
lapát 

3 

1. (2.) - - - - 
szabályos; 
min. 20 cm-es szárak 

2. (3.) 15 - - 1,7 
szabályos; 
min. 45 cm-es szárak; 
mindkét száron kanalas 

3. (4.) 20 32 15 2,6 
szabályos; 
min. 45 cm-es szárak; 
mindkét száron kanalas 

4. (5.) 20 35 15 3,0 
szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett 
lapát 

5. (6.) 20 37 17 3,5 
szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett 
lapát 

6. (7.) 20 37 17 3,7 
szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett 
lapát 

7. (8.) 20 40 20 4,0 
szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett 
lapát 

8. (9.) 20 40 22 4,3 
szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett 
lapát 

 
 

A dámbika szakszerűtlen elejtés határértékei az 505. számú Zalai-dombsági, az 506. számú Zala-kisbalatoni, 
valamint az 510. számú Vértes-hegységi vadgazdálkodási tájegységben 

Hibapont 
Felrakás 

(bika kora, 
év) 

Szemág 
hossza 

legalább 
 (cm) 

Lapát 
Tömeg 

legalább 
(kg) 

Trófea jellege hossz szélesség 

legalább (cm) 

1 

1. (2.) - - - - 
szabályos; 
min. 12 cm-es szárak 

2. (3.) van - - 1,3 
szabályos; 
min. 25cm-es szárak; 
legalább ellaposodó szárvégek 

3. (4.) 15 - - 1,5 
szabályos; 
min. 25 cm-es szárak; 
legalább elágazó szárvégek 

4. (5.) 15 22 13 2,3 
szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett 
lapát 

5. (6.) 18 25 14 2,5 
szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett 
lapát 

6. (7.) 18 30 14 3,0 
szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett 
lapát 
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6. (7.) 20 35 15 3,2 
szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett 
lapát 

7. (8.) 20 38 18 3,5 
szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett 
lapát 

8. (9.) 20 40 20 4,0 
szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett 
lapát 

3 

1. (2.) - - - - 
szabályos; 
min. 20 cm-es szárak 

2. (3.) 15 - - 1,7 
szabályos; 
min. 45 cm-es szárak; 
mindkét száron kanalas 

3. (4.) 20 32 15 2,6 
szabályos; 
min. 45 cm-es szárak; 
mindkét száron kanalas 

4. (5.) 20 35 15 3,0 
szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett 
lapát 

5. (6.) 20 37 17 3,5 
szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett 
lapát 

6. (7.) 20 37 17 3,7 
szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett 
lapát 

7. (8.) 20 40 20 4,0 
szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett 
lapát 

8. (9.) 20 40 22 4,3 
szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett 
lapát 

 
 

A dámbika szakszerűtlen elejtés határértékei az 505. számú Zalai-dombsági, az 506. számú Zala-kisbalatoni, 
valamint az 510. számú Vértes-hegységi vadgazdálkodási tájegységben 

Hibapont 
Felrakás 

(bika kora, 
év) 

Szemág 
hossza 

legalább 
 (cm) 

Lapát 
Tömeg 

legalább 
(kg) 

Trófea jellege hossz szélesség 

legalább (cm) 

1 

1. (2.) - - - - 
szabályos; 
min. 12 cm-es szárak 

2. (3.) van - - 1,3 
szabályos; 
min. 25cm-es szárak; 
legalább ellaposodó szárvégek 

3. (4.) 15 - - 1,5 
szabályos; 
min. 25 cm-es szárak; 
legalább elágazó szárvégek 

4. (5.) 15 22 13 2,3 
szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett 
lapát 

5. (6.) 18 25 14 2,5 
szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett 
lapát 

6. (7.) 18 30 14 3,0 
szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett 
lapát 
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7. (8.) 18 30 14 3,3 
szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett 
lapát 

8. (9.) 20 30 15 3,5 
szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett 
lapát 

2 

1. (2.) - - - - 
szabályos; 
min. 15 cm-es szárak 

2. (3.) 15 - - 1,5 
szabályos; 
min. 35 cm-es szárak; 
legalább elágazó szárvégek 

3. (4.) 18 25 14 1,7 
szabályos; 
min. 35 cm-es szárak; 
mindkét száron kanalas 

4. (5.) 18 28 14 2,5 szabályos, zárt, egyenletesen 
csipkézett lapát 

5. (6.) 20 30 15 2,8 
szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett 
lapát 

6. (7.) 20 35 15 3,2 
szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett 
lapát 

7. (8.) 20 38 18 3,5 
szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett 
lapát 

8. (9.) 20 40 20 3,8 
szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett 
lapát 

3 

1. (2.) - - - - 
szabályos; 
min. 20 cm-es szárak 

2. (3.) 15 - - 1,7 
szabályos; 
min. 45 cm-es szárak; 
mindkét száron kanalas 

3. (4.) 18 32 15 2,5 
szabályos; 
min. 45 cm-es szárak; 
mindkét száron kanalas 

4. (5.) 20 35 15 2,8 
szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett 
lapát 

5. (6.) 20 35 17 3,3 
szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett 
lapát 

6. (7.) 20 37 17 3,5 
szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett 
lapát 

7. (8.) 20 38 20 3,8 
szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett 
lapát 

8. (9.) 20 40 22 4,0 
szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett 
lapát 
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III. Az őzbak szakszerűtlen elejtésének határértékei 

Az őzbak szakszerűtlen elejtés határértékei az 501. számú Hanság-mosoni, az 502. számú  
Vas-soproni-síksági, az 507. számú Bakonyi, az 508. számú Marcal-medencei, az 509. Bakonyalja-Komáromi, 
az 511. számú Velencei, az 512. számú dunazugi, valamint az 513. számú Balaton-felvidéki vadgazdálkodási 

tájegységben 

Hibapont Felrakás  
(bak kora) 

Trófea tömege 
legalább (g) 

Ágak hossza 
legalább 

(cm) 
Trófea jellege 

1 

1. (1.) - - 

szabályos; 
legalább 15 cm-es szárak; 
legalább barkás nyársas vagy nyársas; 
tompa ágvégek 

2. (2.) 200 2 legalább szabályos hatos 

3. (3.) 270 3 legalább szabályos hatos 

4. (4.) 320 4 legalább szabályos hatos 

5. (5.) 360 5 legalább szabályos hatos 

2 

1. (1.) - - 

szabályos; 
legalább 15 cm-es szárak; 
legalább barkás villás vagy villás; 
tompa ágvégek 

2. (2.) 270 2 legalább szabályos hatos 

3. (3.) 330 3 legalább szabályos hatos 

4. (4.) 380 4 legalább szabályos hatos 

5. (5.) 430 5 legalább szabályos hatos 

3 

1. (1.) - - 

szabályos; 
legalább 15 cm-es szárak; 
legalább barkás hatos vagy hatos; 
tompa ágvégek 

2. (2.) 300 3 legalább szabályos hatos 

3. (3.) 380 4 legalább szabályos hatos 

4. (4.) 430 5 legalább szabályos hatos 

5. (5.) 480 5 legalább szabályos hatos 
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III. Az őzbak szakszerűtlen elejtésének határértékei 

Az őzbak szakszerűtlen elejtés határértékei az 501. számú Hanság-mosoni, az 502. számú  
Vas-soproni-síksági, az 507. számú Bakonyi, az 508. számú Marcal-medencei, az 509. Bakonyalja-Komáromi, 
az 511. számú Velencei, az 512. számú dunazugi, valamint az 513. számú Balaton-felvidéki vadgazdálkodási 

tájegységben 

Hibapont Felrakás  
(bak kora) 

Trófea tömege 
legalább (g) 

Ágak hossza 
legalább 

(cm) 
Trófea jellege 

1 

1. (1.) - - 

szabályos; 
legalább 15 cm-es szárak; 
legalább barkás nyársas vagy nyársas; 
tompa ágvégek 

2. (2.) 200 2 legalább szabályos hatos 

3. (3.) 270 3 legalább szabályos hatos 

4. (4.) 320 4 legalább szabályos hatos 

5. (5.) 360 5 legalább szabályos hatos 

2 

1. (1.) - - 

szabályos; 
legalább 15 cm-es szárak; 
legalább barkás villás vagy villás; 
tompa ágvégek 

2. (2.) 270 2 legalább szabályos hatos 

3. (3.) 330 3 legalább szabályos hatos 

4. (4.) 380 4 legalább szabályos hatos 

5. (5.) 430 5 legalább szabályos hatos 

3 

1. (1.) - - 

szabályos; 
legalább 15 cm-es szárak; 
legalább barkás hatos vagy hatos; 
tompa ágvégek 

2. (2.) 300 3 legalább szabályos hatos 

3. (3.) 380 4 legalább szabályos hatos 

4. (4.) 430 5 legalább szabályos hatos 

5. (5.) 480 5 legalább szabályos hatos 
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Az őzbak szakszerűtlen elejtés határértékei az 503. számú Alpokaljai, az 504. számú  
Rába-menti-Kemenesháti, az 505. számú Zalai-dombsági, az 506. számú Zala-kisbalatoni, valamint  

az 510. számú Vértes-hegységi vadgazdálkodási tájegységben 

Hibapont Felrakás  
(bak kora) 

Trófea tömege 
legalább (g) 

Ágak hossza 
legalább 

(cm) 
Trófea jellege 

1 

1. (1.) - - 

szabályos; 
legalább 13 cm-es szárak; 
legalább barkás nyársas vagy nyársas; 
tompa ágvégek 

2. (2.) 200 2 legalább szabályos hatos 

3. (3.) 250 3 legalább szabályos hatos 

4. (4.) 320 4 legalább szabályos hatos 

5. (5.) - - - 

2 

1. (1.) - - 

szabályos; 
legalább 14 cm-es szárak; 
legalább barkás nyársas vagy nyársas; 
tompa ágvégek 

2. (2.) 250 2 legalább szabályos hatos 

3. (3.) 300 3 legalább szabályos hatos 

4. (4.) 370 4 legalább szabályos hatos 

5. (5.) - - - 

3 

1. (1.) - - 

szabályos; 
legalább 15 cm-es szárak; 
legalább barkás villás vagy villás; 
tompa ágvégek 

2. (2.) 300 3 legalább szabályos hatos 

3. (3.) 350 4 legalább szabályos hatos 

4. (4.) 410 5 legalább szabályos hatos 

5. (5.) - - - 
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Az Észak-dunántúli Vadgazdálkodási Táj vadgazdálkodási tájegységeiben érett  
a)  az 501. számú Hanság-mosoni, az 502. számú Vas-soproni-síksági, 507. számú Bakonyi, az 509. számú Bakonyalja-

Komáromi, az 510. számú Vértes-hegységi, az 511. számú Velencei, az 512. számú Dunazugi és az 513. számú 
Balaton-felvidéki vadgazdálkodási tájegységben a legalább a 10. agancsát viselő (11. életévében levő) gímbika, 
amelynek, agancsa szabályos, legalább 30 cm-es főágakkal (szemág, középág) és a minimum hármas koronákban 
összesen legalább 5 db hosszú (15 cm-t meghaladó) ággal vagy kehelykoronával rendelkezik, és a trófea tömege 
meghaladja a 8,50 kg-ot; 

b)  az 503. számú Alpokaljai, az 504. számú Rába-menti-Kemenesháti, az 505. számú Zalai-dombsági, az 506. számú  
Zala-kisbalatoni és az 508. számú Marcal-medencei vadgazdálkodási tájegységben a legalább a 11. agancsát 
viselő (12. életévében levő) gímbika, amelynek agancsa szabályos, legalább 30 cm-es főágakkal (szemág, 
középág) és a minimum hármas koronákban összesen legalább 6 db hosszú (15 cm-t meghaladó) ággal vagy 
kehelykoronával rendelkezik, és a trófea tömege meghaladja a 9 kg-ot; 

c)  a legalább a 9. agancsát viselő (10. életévében levő) dámbika, amelynek agancsa közel szimmetrikus, legalább  
30 cm hosszú és 14 cm széles zárt lapáttal rendelkezik, amelynek tömege eléri a 3 kg-ot.” 
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Az Észak-dunántúli Vadgazdálkodási Táj vadgazdálkodási tájegységeiben érett  
a)  az 501. számú Hanság-mosoni, az 502. számú Vas-soproni-síksági, 507. számú Bakonyi, az 509. számú Bakonyalja-

Komáromi, az 510. számú Vértes-hegységi, az 511. számú Velencei, az 512. számú Dunazugi és az 513. számú 
Balaton-felvidéki vadgazdálkodási tájegységben a legalább a 10. agancsát viselő (11. életévében levő) gímbika, 
amelynek, agancsa szabályos, legalább 30 cm-es főágakkal (szemág, középág) és a minimum hármas koronákban 
összesen legalább 5 db hosszú (15 cm-t meghaladó) ággal vagy kehelykoronával rendelkezik, és a trófea tömege 
meghaladja a 8,50 kg-ot; 

b)  az 503. számú Alpokaljai, az 504. számú Rába-menti-Kemenesháti, az 505. számú Zalai-dombsági, az 506. számú  
Zala-kisbalatoni és az 508. számú Marcal-medencei vadgazdálkodási tájegységben a legalább a 11. agancsát 
viselő (12. életévében levő) gímbika, amelynek agancsa szabályos, legalább 30 cm-es főágakkal (szemág, 
középág) és a minimum hármas koronákban összesen legalább 6 db hosszú (15 cm-t meghaladó) ággal vagy 
kehelykoronával rendelkezik, és a trófea tömege meghaladja a 9 kg-ot; 

c)  a legalább a 9. agancsát viselő (10. életévében levő) dámbika, amelynek agancsa közel szimmetrikus, legalább  
30 cm hosszú és 14 cm széles zárt lapáttal rendelkezik, amelynek tömege eléri a 3 kg-ot.” 
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6. melléklet a ……/2020. (……) AM rendelethez 
„4. melléklet a 13/2018. (VII.3.) AM rendelethez 
 

A vadgazdálkodási tájegység trófeabírálati irányelvei 
 
Az elejtés szakszerűtlenségének megállapítása során a hibapont megítélését a táblázatokban megadott trófeajellegek 
együttes értékelésével kell végezni. A hibapont-besoroláshoz valamennyi határértéknek együttesen kell teljesülnie. 
Gímbika, dámbika, őzbak esetén a trófea tömegét a trófea kifőzését követő 24. órára visszaszámolva kell meghatározni. 
Gímbikánál, dámbikánál, őzbaknál szártörés esetén az ép oldalon mért szárhosszat kell figyelembe venni.  
Gímbikánál, dámbikánál főágtörés esetén az ép főág hosszát kell figyelembe venni. 
 
I. A gímbika szakszerűtlen elejtés határértékei 
 

A gímbika szakszerűtlen elejtés határértékei a 110. számú Felső-tiszavidéki vadgazdálkodási tájegységben 

Hibapont 
Felrakás 

(bika kora, 
év) 

Trófea 
tömege 

legalább 
(kg) 

Szárhossz 
legalább 

(cm) 

Főág hossza 
legalább 

(cm) 
Trófea jellege 

1 

1. (2.) - 35 - szabályos 

2. (3.) 3,0 60 15 
szabályos; 
mindkét száron legalább 2 db min. 15 cm-es 
koronaág 

3. (4.) 4,0 70 20 
szabályos; 
mindkét száron legalább 2 db min. 15 cm-es 
koronaág 

4. (5.) 5,0 80 25 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 2 db 10 cm-es ággal 

5. (6.) 6,0 90 30 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal 

6.(7.) 7,0 100 30 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal 

7. (8.) 8,0 100 30 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 20 cm-es ággal 

8. (9.) 9,0 105 30 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 20 cm-es ággal 

9. (10.) 9,5 105 30 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 20 cm-es ággal 

10. (11.) 10,0 105 30 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 20 cm-es ággal 

2 

1. (2.) - 45 - szabályos 

2. (3.) 3,5 65 20 
szabályos; 
mindkét száron legalább 2 db min. 20 cm-es 
koronaág 

3. (4.) 4,5 75 25 
szabályos; 
mindkét száron legalább 2 db min. 20 cm-es 
koronaág 

6. melléklet az 52/2020. (X. 27.) AM rendelethez
„4. melléklet a 13/2018. (VII. 3.) AM rendelethez
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4. (5.) 5,5 85 30 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 2 db 10 cm-es ággal 

5. (6.) 6,5 95 30 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal 

6. (7.) 7,5 100 30 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 20 cm-es ággal 

7. (8.) 8,5 105 30 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 20 cm-es ággal 

8. (9.) 9,5 110 30 
szabályos; 
min. 3-as koronák, 
koronánként min. 3 db 25 cm-es ággal 

9. (10.) 10,5 110 35 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 25 cm-es ággal 

10. (11.) 11,0 110 35 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 25 cm-es ággal 

3 

1. (2.) - 50 - szabályos 

2. (3.) 4,0 70 25 
szabályos; 
mindkét száron legalább 2 db min. 25 cm-es 
koronaág 

3. (4.) 5,0 85 30 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 2 db 10 cm-es ággal 

4. (5.) 6,0 95 30 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 20 cm-es ággal 

5. (6.) 7,0 100 35 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 20 cm-es ággal 

6.(7.) 8,0 105 35 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 20 cm-es ággal 

7. (8.) 9,0 110 40 
szabályos; 
min. 4-es koronák; 
koronánként min. 3 db 20 cm-es ággal 

8. (9.) 10,0 110 40 
szabályos; 
min. 4-es koronák; 
koronánként min. 3 db 25 cm-es ággal 

9. (10.) 11,0 110 40 
szabályos; 
min. 4-es koronák; 
koronánként min. 3 db 25 cm-es ággal 

10. (11.) 12,0 110 40 
szabályos; 
 min. 4-es koronák; 
koronánként min. 3 db 25 cm-es ággal 
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4. (5.) 5,5 85 30 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 2 db 10 cm-es ággal 

5. (6.) 6,5 95 30 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal 

6. (7.) 7,5 100 30 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 20 cm-es ággal 

7. (8.) 8,5 105 30 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 20 cm-es ággal 

8. (9.) 9,5 110 30 
szabályos; 
min. 3-as koronák, 
koronánként min. 3 db 25 cm-es ággal 

9. (10.) 10,5 110 35 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 25 cm-es ággal 

10. (11.) 11,0 110 35 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 25 cm-es ággal 

3 

1. (2.) - 50 - szabályos 

2. (3.) 4,0 70 25 
szabályos; 
mindkét száron legalább 2 db min. 25 cm-es 
koronaág 

3. (4.) 5,0 85 30 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 2 db 10 cm-es ággal 

4. (5.) 6,0 95 30 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 20 cm-es ággal 

5. (6.) 7,0 100 35 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 20 cm-es ággal 

6.(7.) 8,0 105 35 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 20 cm-es ággal 

7. (8.) 9,0 110 40 
szabályos; 
min. 4-es koronák; 
koronánként min. 3 db 20 cm-es ággal 

8. (9.) 10,0 110 40 
szabályos; 
min. 4-es koronák; 
koronánként min. 3 db 25 cm-es ággal 

9. (10.) 11,0 110 40 
szabályos; 
min. 4-es koronák; 
koronánként min. 3 db 25 cm-es ággal 

10. (11.) 12,0 110 40 
szabályos; 
 min. 4-es koronák; 
koronánként min. 3 db 25 cm-es ággal 
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A gímbika szakszerűtlen elejtés határértékei a 102. számú Maros-csongrádi, a 105. számú Körös-berettyói,  
a 107. számú Hajdúsági Erdőspuszták, valamint a 109. számú Nyírségi vadgazdálkodási tájegységben 

Hibapont 
Felrakás 

(bika kora, 
év) 

Trófea 
tömege 

legalább 
(kg) 

Szárhossz 
legalább 

(cm) 

Főág hossza 
legalább 

(cm) 
Trófea jellege 

1 

1. (2.) - 30 - szabályos 

2. (3.) 2,8 60 15 
szabályos; 
mindkét száron legalább 2 db min. 10 cm-es 
koronaág 

3. (4.) 3,5 70 15 
szabályos; 
mindkét száron legalább 2 db min. 15 cm-es 
koronaág 

4. (5.) 4,5 80 20 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 2 db 10 cm-es ággal 

5. (6.) 5,2 85 25 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 2 db 15 cm-es ággal 

6.(7.) 6,0 90 30 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal 

7. (8.) 6,8 95 30 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal 

8. (9.) 7,5 100 30 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal 

9. (10.) 8,2 100 30 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal 

2 

1. (2.) - 35 - szabályos 

2. (3.) 3,2 60 15 
szabályos; 
mindkét száron legalább 2 db min. 15 cm-es 
koronaág 

3. (4.) 3,8 70 15 
szabályos; 
mindkét száron legalább 2 db min. 20 cm-es 
koronaág 

4. (5.) 5,0 80 20 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 2 db 10 cm-es ággal 

5. (6.) 5,6 85 25 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal 

6.(7.) 6,5 90 30 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 15 cm-es ággal 

7. (8.) 7,3 95 30 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min.15 cm-es ággal 

8. (9.) 8,0 100 30 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 20 cm-es ággal 
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9. (10.) 9,2 100 30 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 20 cm-es ággal 

3 

1. (2.) - 45 - szabályos 

2. (3.) 3,6 65 15 
szabályos; 
mindkét száron legalább 2 db min. 20 cm-es 
koronaág 

3. (4.) 4,2 75 20 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 2 db 10 cm-es ággal 

4. (5.) 5,3 85 25 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal 

5. (6.) 6,2 90 30 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal 

6.(7.) 7,0 95 30 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal 

7. (8.) 7,8 100 30 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal 

8. (9.) 8,8 100 35 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 20 cm-es ággal 

9. (10.) 10,0 105 35 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 20 cm-es ággal 

 

II. A dámbika szakszerűtlen elejtés határértékei 
 

A dámbika szakszerűtlen elejtés határértékei a 103. számú Békési, a 105. számú Körös-berettyói, a 107. számú 
Hajdúsági Erdőspuszták, valamint a 110. számú Felső-tiszavidéki vadgazdálkodási tájegységben 

Hibapont 
Felrakás 

(bika kora, 
év) 

Szemág 
hossza 

legalább 
 (cm) 

Lapát 

Tömeg 
legalább 

(kg)  
Trófea jellege hossz szélesség 

legalább (cm) 

1 

1. (2.) - - - - 
szabályos; 
min. 15 cm-es szárak 

2. (3.) van - - 1,8 
szabályos; 
min. 25 cm-es szárak; 
legalább ellaposodó szárvégek 

3. (4.) 15 - - 2,0 
szabályos; 
min. 25 cm-es szárak; 
legalább elágazó szárvégek 

4. (5.) 15 30 15 3,0 szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett lapát 

5. (6.) 18 30 15 3,2 
szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett lapát 

6. (7.) 18 35 15 3,5 
szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett lapát 
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9. (10.) 9,2 100 30 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 20 cm-es ággal 

3 

1. (2.) - 45 - szabályos 

2. (3.) 3,6 65 15 
szabályos; 
mindkét száron legalább 2 db min. 20 cm-es 
koronaág 

3. (4.) 4,2 75 20 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 2 db 10 cm-es ággal 

4. (5.) 5,3 85 25 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal 

5. (6.) 6,2 90 30 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal 

6.(7.) 7,0 95 30 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal 

7. (8.) 7,8 100 30 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal 

8. (9.) 8,8 100 35 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 20 cm-es ággal 

9. (10.) 10,0 105 35 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 20 cm-es ággal 

 

II. A dámbika szakszerűtlen elejtés határértékei 
 

A dámbika szakszerűtlen elejtés határértékei a 103. számú Békési, a 105. számú Körös-berettyói, a 107. számú 
Hajdúsági Erdőspuszták, valamint a 110. számú Felső-tiszavidéki vadgazdálkodási tájegységben 

Hibapont 
Felrakás 

(bika kora, 
év) 

Szemág 
hossza 

legalább 
 (cm) 

Lapát 

Tömeg 
legalább 

(kg)  
Trófea jellege hossz szélesség 

legalább (cm) 

1 

1. (2.) - - - - 
szabályos; 
min. 15 cm-es szárak 

2. (3.) van - - 1,8 
szabályos; 
min. 25 cm-es szárak; 
legalább ellaposodó szárvégek 

3. (4.) 15 - - 2,0 
szabályos; 
min. 25 cm-es szárak; 
legalább elágazó szárvégek 

4. (5.) 15 30 15 3,0 szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett lapát 

5. (6.) 18 30 15 3,2 
szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett lapát 

6. (7.) 18 35 15 3,5 
szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett lapát 
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7. (8.) 20 35 16 3,7 szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett lapát 

8. (9.) 20 35 17 4,0 szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett lapát 

2 

1. (2.) - - - - 
szabályos; 
min. 20 cm-es szárak 

2. (3.) van - - 2,0 
szabályos; 
min. 35 cm-es szár; 
legalább elágazó szárvégek 

3. (4.) 20 - - 2,3 
szabályos; 
min. 35 cm-es szárak; 
mindkét száron kanalas 

4. (5.) 20 35 15 3,3 szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett lapát 

5. (6.) 20 35 15 3,5 szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett lapát 

6. (7.) 20 40 20 3,8 szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett lapát 

7. (8.) 20 40 20 4,0 
szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett lapát 

8. (9.) 20 40 20 4,5 
szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett lapát 

3 

1. (2.) - - - - 
szabályos; 
min. 25 cm-es szárak 

2. (3.) 15 - - 2,2 
szabályos; 
min. 45 cm-es szárak; 
mindkét száron kanalas 

3. (4.) 20 - - 2,6 
szabályos; 
min. 45 cm-es szárak; 
mindkét száron kanalas 

4. (5.) 20 38 17 3,5 szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett lapát 

5. (6.) 20 38 17 3,8 
szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett lapát 

6. (7.) 20 40 23 4,2 
szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett lapát 

7. (8.) 20 42 24 4,5 
szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett lapát 

8. (9.) 20 45 25 4,8 szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett lapát 
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A dámbika szakszerűtlen elejtés határértékei a 101. számú Tiszazugi, 104. számú Szarvasi, a 108. számú Hajdúsági 
Löszhát-Hortobágy, a 109. számú Nyírségi, valamint a 111. számú Tiszamenti vadgazdálkodási tájegységben 

Hibapont 
Felrakás 

(bika kora, 
év) 

Szemág 
hossza 

legalább 
 (cm) 

Lapát 

Tömeg 
legalább 

(kg) 
Trófea jellege hossz szélesség 

legalább (cm) 

1 

1. (2.) - - - - 
szabályos; 
min. 12 cm-es szárak 

2. (3.) van - - 1,3 
szabályos; 
min. 20 cm-es szárak; 
legalább ellaposodó szárvégek 

3. (4.) van - - 1,5 
szabályos; 
min. 20 cm-es szárak; 
legalább elágazó szárvégek 

4. (5.) 15 30 13 2,3 
szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett 
lapát 

5. (6.) 15 30 14 2,5 
szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett 
lapát 

6. (7.) 18 30 14 3,0 
szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett 
lapát 

7. (8.) 20 32 15 3,3 
szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett 
lapát 

8. (9.) 20 32 15 3,5 
szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett 
lapát 

2 

1. (2.) - - - - szabályos; 
min. 15 cm-es szárak 

2. (3.) van - - 1,5 
szabályos; 
min. 35 cm-es szárak; 
legalább elágazó szárvégek 

3. (4.) 15 - - 1,7 
szabályos; 
min. 35 cm-es szárak; 
mindkét száron kanalas 

4. (5.) 20 32 14 2,5 
szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett 
lapát 

5. (6.) 20 35 15 3,0 
szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett 
lapát 

6. (7.) 20 35 15 3,2 
szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett 
lapát 

7. (8.) 20 37 16 3,5 
szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett 
lapát 

8. (9.) 20 37 16 4,0 
szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett 
lapát 

3 1. (2.) - - - - 
szabályos; 
min. 20 cm-es szárak 
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A dámbika szakszerűtlen elejtés határértékei a 101. számú Tiszazugi, 104. számú Szarvasi, a 108. számú Hajdúsági 
Löszhát-Hortobágy, a 109. számú Nyírségi, valamint a 111. számú Tiszamenti vadgazdálkodási tájegységben 

Hibapont 
Felrakás 

(bika kora, 
év) 

Szemág 
hossza 

legalább 
 (cm) 

Lapát 

Tömeg 
legalább 

(kg) 
Trófea jellege hossz szélesség 

legalább (cm) 

1 

1. (2.) - - - - 
szabályos; 
min. 12 cm-es szárak 

2. (3.) van - - 1,3 
szabályos; 
min. 20 cm-es szárak; 
legalább ellaposodó szárvégek 

3. (4.) van - - 1,5 
szabályos; 
min. 20 cm-es szárak; 
legalább elágazó szárvégek 

4. (5.) 15 30 13 2,3 
szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett 
lapát 

5. (6.) 15 30 14 2,5 
szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett 
lapát 

6. (7.) 18 30 14 3,0 
szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett 
lapát 

7. (8.) 20 32 15 3,3 
szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett 
lapát 

8. (9.) 20 32 15 3,5 
szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett 
lapát 

2 

1. (2.) - - - - szabályos; 
min. 15 cm-es szárak 

2. (3.) van - - 1,5 
szabályos; 
min. 35 cm-es szárak; 
legalább elágazó szárvégek 

3. (4.) 15 - - 1,7 
szabályos; 
min. 35 cm-es szárak; 
mindkét száron kanalas 

4. (5.) 20 32 14 2,5 
szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett 
lapát 

5. (6.) 20 35 15 3,0 
szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett 
lapát 

6. (7.) 20 35 15 3,2 
szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett 
lapát 

7. (8.) 20 37 16 3,5 
szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett 
lapát 

8. (9.) 20 37 16 4,0 
szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett 
lapát 

3 1. (2.) - - - - 
szabályos; 
min. 20 cm-es szárak 
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2. (3.) 15 - - 1,7 
szabályos; 
min. 45 cm-es szárak; 
mindkét száron kanalas 

3. (4.) 20 - - 2,0 
szabályos; 
min. 45 cm-es szárak; 
mindkét száron kanalas 

4. (5.) 20 35 15 2,8 
szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett 
lapát 

5. (6.) 20 37 16 3,5 
szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett 
lapát 

6. (7.) 20 37 17 3,7 
szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett 
lapát 

7. (8.) 20 40 17 4,0 
szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett 
lapát 

8. (9.) 20 40 17 4,3 
szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett 
lapát 

 
 

III. Az őzbak szakszerűtlen elejtés határértékei 

Az őzbak szakszerűtlen elejtés határértékei a 101. számú Tiszazugi, a 102. számú Maros-csongrádi, a 103. számú 
Békési, a 104. számú Szarvasi, a 105. számú Körös-berettyói, a 106. számú Nagykunsági, a 111. számú Tiszamenti, 

valamint a 112. számú Sárrét-bihari vadgazdálkodási tájegységben 

Hibapont Felrakás  
(bak kora) 

Trófea tömege 
legalább (g) 

Ágak hossza 
legalább (cm) Trófea jelleg 

1 

1. (1.) - - 

szabályos; 
legalább 15 cm-es szárak; 
legalább barkás villás vagy villás; 
tompa ágvégek 

2. (2.) 220 2 legalább szabályos hatos 

3. (3.) 300 3 legalább szabályos hatos 

4. (4.) 350 4 legalább szabályos hatos 

5. (5.) 400 5 legalább szabályos hatos 

2 

1. (1.) - - 

szabályos; 
legalább 15 cm-es szárak; 
legalább barkás hatos vagy hatos; 
tompa ágvégek 

2. (2.) 330 3 legalább szabályos hatos 

3. (3.) 380 4 legalább szabályos hatos 

4. (4.) 430 5 legalább szabályos hatos 

5. (5.) 480 5 legalább szabályos hatos 
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3 

1. (1.) - - 

szabályos; 
legalább 16 cm-es szárak;  
legalább barkás hatos vagy hatos; 
tompa ágvégek 

2. (2.) 350 3 legalább szabályos hatos 

3. (3.) 400 4 legalább szabályos hatos 

4. (4.) 450 5 legalább szabályos hatos 

5. (5.) 500 5 legalább szabályos hatos 

 
 

Az őzbak szakszerűtlen elejtés határértékei a 107. számú Hajdúsági Erdőspuszták, a 108. számú Hajdúsági 
Löszhát-Hortobágy, a 109. számú Nyírségi, valamint a 110. számú Felső-tiszavidéki vadgazdálkodási tájegységben 

Hibapont Felrakás  
(bak kora) 

Trófea tömege 
legalább (g) 

Ágak hossza 
legalább (cm) Trófea jelleg 

1 

1. (1.) - - 

szabályos; 
legalább 15 cm-es szárak; 
legalább barkás nyársas vagy nyársas; 
tompa ágvégek 

2. (2.) 200 2 legalább szabályos hatos 

3. (3.) 270 3 legalább szabályos hatos 

4. (4.) 320 4 legalább szabályos hatos 

5. (5.) 360 5 legalább szabályos hatos 

2 

1. (1.) - - 

szabályos; 
legalább 15 cm-es szárak; 
legalább barkás villás vagy villás; 
tompa ágvégek 

2. (2.) 270 2 legalább szabályos hatos 

3. (3.) 330 3 legalább szabályos hatos 

4. (4.) 380 4 legalább szabályos hatos 

5. (5.) 430 5 legalább szabályos hatos 

3 

1. (1.) - - 

szabályos; 
legalább 15 cm-es szárak; 
legalább barkás hatos vagy hatos; 
tompa ágvégek 

2. (2.) 300 3 legalább szabályos hatos 

3. (3.) 380 4 legalább szabályos hatos 

4. (4.) 430 5 legalább szabályos hatos 

5. (5.) 480 5 legalább szabályos hatos 
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3 

1. (1.) - - 

szabályos; 
legalább 16 cm-es szárak;  
legalább barkás hatos vagy hatos; 
tompa ágvégek 

2. (2.) 350 3 legalább szabályos hatos 

3. (3.) 400 4 legalább szabályos hatos 

4. (4.) 450 5 legalább szabályos hatos 

5. (5.) 500 5 legalább szabályos hatos 

 
 

Az őzbak szakszerűtlen elejtés határértékei a 107. számú Hajdúsági Erdőspuszták, a 108. számú Hajdúsági 
Löszhát-Hortobágy, a 109. számú Nyírségi, valamint a 110. számú Felső-tiszavidéki vadgazdálkodási tájegységben 

Hibapont Felrakás  
(bak kora) 

Trófea tömege 
legalább (g) 

Ágak hossza 
legalább (cm) Trófea jelleg 

1 

1. (1.) - - 

szabályos; 
legalább 15 cm-es szárak; 
legalább barkás nyársas vagy nyársas; 
tompa ágvégek 

2. (2.) 200 2 legalább szabályos hatos 

3. (3.) 270 3 legalább szabályos hatos 

4. (4.) 320 4 legalább szabályos hatos 

5. (5.) 360 5 legalább szabályos hatos 

2 

1. (1.) - - 

szabályos; 
legalább 15 cm-es szárak; 
legalább barkás villás vagy villás; 
tompa ágvégek 

2. (2.) 270 2 legalább szabályos hatos 

3. (3.) 330 3 legalább szabályos hatos 

4. (4.) 380 4 legalább szabályos hatos 

5. (5.) 430 5 legalább szabályos hatos 

3 

1. (1.) - - 

szabályos; 
legalább 15 cm-es szárak; 
legalább barkás hatos vagy hatos; 
tompa ágvégek 

2. (2.) 300 3 legalább szabályos hatos 

3. (3.) 380 4 legalább szabályos hatos 

4. (4.) 430 5 legalább szabályos hatos 

5. (5.) 480 5 legalább szabályos hatos 
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A Tiszántúli Vadgazdálkodási Táj vadgazdálkodási tájegységeiben érett  

a) a legalább a 10. agancsát viselő (11. életévében levő) gímbika, amelynek agancsa szabályos, legalább 30 cm-es 
főágakkal (szemág, középág) és a minimum hármas koronákban összesen legalább 5 db hosszú (15 cm-t 
meghaladó) ággal vagy kehelykoronával rendelkezik, és a trófea tömege meghaladja a 8,50 kg-ot; 

b) a 110. számú Felső-tiszavidéki tájegységben a legalább a 11. agancsát viselő (12. életévében levő) gímbika, 
amelynek agancsa szabályos, legalább 30 cm-es főágakkal (szemág, középág) és a minimum hármas koronákban 
összesen legalább 6 db hosszú (15 cm-t meghaladó) ággal vagy kehelykoronával rendelkezik, és a trófea tömege 
meghaladja a 8,50 kg-ot; 

c) legalább a 9. agancsát viselő (10. életévében levő) dámbika, amelynek agancsa közel szimmetrikus, legalább  
30 cm hosszú és 14 cm széles, zárt lapáttal rendelkezik, amelynek tömege eléri a 3 kg-ot.” 
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7. melléklet a ……/2020. (……) AM rendelethez 
„4. melléklet a 14/2018. (VII.3.) AM rendelethez 
 

A vadgazdálkodási tájegység trófeabírálati irányelvei 
 

Az elejtés szakszerűtlenségének megállapítása során a hibapont megítélését a táblázatokban megadott trófeajellegek 
együttes értékelésével kell végezni. A hibapont-besoroláshoz valamennyi határértéknek együttesen kell teljesülnie. 
Gímbika, dámbika, őzbak esetén a trófea tömegét a trófea kifőzését követő 24. órára visszaszámolva kell meghatározni. 
Gímbikánál, dámbikánál, őzbaknál szártörés esetén az ép oldalon mért szárhosszat kell figyelembe venni.  
Gímbikánál, dámbikánál főágtörés esetén az ép főág hosszát kell figyelembe venni. 
 
I. A gímbika szakszerűtlen elejtés határértékei 
 

A gímbika szakszerűtlen elejtés határértékei a 201. számú Börzsöny-gödöllői, a 204. számú Cserhát-aggteleki, 
valamint a 206. számú Zemplén-bodrogközi vadgazdálkodási tájegységben 

Hibapont 
Felrakás 

(bika kora, 
év) 

Trófea 
tömege 

legalább 
(kg) 

Szárhossz 
legalább 

(cm) 

Főág hossza 
legalább 

(cm) 
Trófea jellege 

1 

1. (2.) - 30 - szabályos 

2. (3.) 2,8 60 15 
szabályos; 
mindkét száron legalább 2 db min. 10 cm-es 
koronaág 

3. (4.) 3,8 70 20 
szabályos; 
mindkét száron legalább 2 db min. 15 cm-es 
koronaág 

4. (5.) 4,8 80 25 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 2 db 10 cm-es ággal 

5. (6.) 5,2 85 30 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3  db 15 cm-es ággal 

6.(7.) 6,0 90 30 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal 

7. (8.) 6,8 95 30 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal 

8. (9.) 7,5 100 30 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal 

9. (10.) 8,2 100 30 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal 

2 

1. (2.) - 35 - szabályos 

2. (3.) 3,2 60 15 
szabályos; 
mindkét száron legalább 2 db min. 15 cm-es 
koronaág 

3. (4.) 4,2 70 20 
szabályos; 
mindkét száron legalább 2 db min. 20 cm-es 
koronaág 

7. melléklet az 52/2020. (X. 27.) AM rendelethez
„4. melléklet a 14/2018. (VII. 3.) AM rendelethez
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7. melléklet a ……/2020. (……) AM rendelethez 
„4. melléklet a 14/2018. (VII.3.) AM rendelethez 
 

A vadgazdálkodási tájegység trófeabírálati irányelvei 
 

Az elejtés szakszerűtlenségének megállapítása során a hibapont megítélését a táblázatokban megadott trófeajellegek 
együttes értékelésével kell végezni. A hibapont-besoroláshoz valamennyi határértéknek együttesen kell teljesülnie. 
Gímbika, dámbika, őzbak esetén a trófea tömegét a trófea kifőzését követő 24. órára visszaszámolva kell meghatározni. 
Gímbikánál, dámbikánál, őzbaknál szártörés esetén az ép oldalon mért szárhosszat kell figyelembe venni.  
Gímbikánál, dámbikánál főágtörés esetén az ép főág hosszát kell figyelembe venni. 
 
I. A gímbika szakszerűtlen elejtés határértékei 
 

A gímbika szakszerűtlen elejtés határértékei a 201. számú Börzsöny-gödöllői, a 204. számú Cserhát-aggteleki, 
valamint a 206. számú Zemplén-bodrogközi vadgazdálkodási tájegységben 

Hibapont 
Felrakás 

(bika kora, 
év) 

Trófea 
tömege 

legalább 
(kg) 

Szárhossz 
legalább 

(cm) 

Főág hossza 
legalább 

(cm) 
Trófea jellege 

1 

1. (2.) - 30 - szabályos 

2. (3.) 2,8 60 15 
szabályos; 
mindkét száron legalább 2 db min. 10 cm-es 
koronaág 

3. (4.) 3,8 70 20 
szabályos; 
mindkét száron legalább 2 db min. 15 cm-es 
koronaág 

4. (5.) 4,8 80 25 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 2 db 10 cm-es ággal 

5. (6.) 5,2 85 30 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3  db 15 cm-es ággal 

6.(7.) 6,0 90 30 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal 

7. (8.) 6,8 95 30 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal 

8. (9.) 7,5 100 30 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal 

9. (10.) 8,2 100 30 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal 

2 

1. (2.) - 35 - szabályos 

2. (3.) 3,2 60 15 
szabályos; 
mindkét száron legalább 2 db min. 15 cm-es 
koronaág 

3. (4.) 4,2 70 20 
szabályos; 
mindkét száron legalább 2 db min. 20 cm-es 
koronaág 
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4. (5.) 5,2 80 25 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal 

5. (6.) 5,6 85 30 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal 

6.(7.) 6,5 90 30 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 15 cm-es ággal 

7. (8.) 7,3 95 30 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min.15 cm-es ággal 

8. (9.) 8,0 100 30 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 20 cm-es ággal 

9. (10.) 9,2 100 30 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 20 cm-es ággal 

3 

1. (2.) - 45 - szabályos 

2. (3.) 3,6 65 15 
szabályos; 
mindkét száron legalább 2 db min. 20 cm-es 
koronaág 

3. (4.) 4,7 75 20 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 2 db 15 cm-es ággal 

4. (5.) 5,6 85 25 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal 

5. (6.) 6,2 90 30 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal 

6.(7.) 7,0 95 30 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal 

7. (8.) 7,8 100 30 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal 

8. (9.) 8,8 100 35 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 20 cm-es ággal 

9. (10.) 10,0 105 35 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 20 cm-es ággal 
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A gímbika szakszerűtlen elejtés határértékei a 202. számú Nógrád-cserháti, valamint a 203. számú  
Bükki vadgazdálkodási tájegységben 

Hibapont 
Felrakás 

(bika kora, 
év) 

Trófea 
tömege 

legalább 
(kg) 

Szárhossz 
legalább 

(cm) 

Főág hossza 
legalább 

(cm) 
Trófea jellege 

1 

1. (2.) - 30 - szabályos 

2. (3.) 2,6 55 15 
szabályos; 
mindkét száron legalább 2 db min. 10 cm-es 
koronaág 

3. (4.) 3,2 65 20 
szabályos; 
mindkét száron legalább 2 db min. 15 cm-es 
koronaág 

4. (5.) 4,0 70 25 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 2 db 10 cm-es ággal 

5. (6.) 4,5 75 30 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal 

6.(7.) 5,3 80 30 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal 

7. (8.) 6,0 90 30 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal 

8. (9.) 6,8 95 30 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal 

9. (10.) 7,5 100 30 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal 

2 

1. (2.) - 35 - szabályos 

2. (3.) 3,0 60 15 
szabályos; 
mindkét száron legalább 2 db min. 10 cm-es 
koronaág 

3. (4.) 3,5 70 20 
szabályos; 
mindkét száron legalább 2 db min. 15 cm-es 
koronaág 

4. (5.) 4,5 75 25 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 2 db 10 cm-es ággal 

5. (6.) 5,0 80 30 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal 

6.(7.) 5,7 85 30 
szabályos, 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal 

7. (8.) 6,2 90 30 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal 
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A gímbika szakszerűtlen elejtés határértékei a 202. számú Nógrád-cserháti, valamint a 203. számú  
Bükki vadgazdálkodási tájegységben 

Hibapont 
Felrakás 

(bika kora, 
év) 

Trófea 
tömege 

legalább 
(kg) 

Szárhossz 
legalább 

(cm) 

Főág hossza 
legalább 

(cm) 
Trófea jellege 

1 

1. (2.) - 30 - szabályos 

2. (3.) 2,6 55 15 
szabályos; 
mindkét száron legalább 2 db min. 10 cm-es 
koronaág 

3. (4.) 3,2 65 20 
szabályos; 
mindkét száron legalább 2 db min. 15 cm-es 
koronaág 

4. (5.) 4,0 70 25 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 2 db 10 cm-es ággal 

5. (6.) 4,5 75 30 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal 

6.(7.) 5,3 80 30 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal 

7. (8.) 6,0 90 30 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal 

8. (9.) 6,8 95 30 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal 

9. (10.) 7,5 100 30 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal 

2 

1. (2.) - 35 - szabályos 

2. (3.) 3,0 60 15 
szabályos; 
mindkét száron legalább 2 db min. 10 cm-es 
koronaág 

3. (4.) 3,5 70 20 
szabályos; 
mindkét száron legalább 2 db min. 15 cm-es 
koronaág 

4. (5.) 4,5 75 25 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 2 db 10 cm-es ággal 

5. (6.) 5,0 80 30 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal 

6.(7.) 5,7 85 30 
szabályos, 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal 

7. (8.) 6,2 90 30 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal 
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8. (9.) 7,2 100 30 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 20 cm-es ággal 

9. (10.) 8,0 100 30 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 20 cm-es ággal 

3 

1. (2.) - 45 - szabályos 

2. (3.) 3,2 65 15 
szabályos; 
mindkét száron legalább 2 db min. 15 cm-es 
koronaág 

3. (4.) 4,0 75 20 
szabályos; 
mindkét száron legalább 2 db min. 20 cm-es 
koronaág 

4. (5.) 4,8 80 25 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal 

5. (6.) 5,5 85 30 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 15 cm-es ággal 

6.(7.) 6,2 90 30 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
min. 15 cm-es koronaágakkal 

7. (8.) 6,6 95 30 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
min. 15 cm-es koronaágakkal 

8. (9.) 7,8 100 30 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 20 cm-es ággal 

9. (10.) 8,5 100 30 
szabályos; 
min. 3-as koronák; 
koronánként min. 3 db 20 cm-es ággal 

 
 

II. A dámbika szakszerűtlen elejtés határértékei 
 

A dámbika szakszerűtlen elejtés határértékei a 201. számú Börzsöny-gödöllői vadgazdálkodási tájegységben 

Hibapont 
Felrakás 

(bika kora, 
év) 

Szemág 
hossza 

legalább 
(cm) 

Lapát 
Tömeg 

legalább 
(kg) 

Trófea jellege hossz szélesség 

legalább (cm) 

1 

1. (2.) - - - - 
szabályos; 
min. 12 cm-es szárak 

2. (3.) van - - 1,3 
szabályos; 
min. 20 cm-es szárak; 
legalább ellaposodó szárvégek 

3. (4.) 15 - - 1,5 
szabályos; 
min. 20 cm-es szárak; 
legalább elágazó szárvégek 

4. (5.) 15 28 13 2,3 szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett lapát 

5. (6.) 18 30 14 2,5 szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett lapát 
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6. (7.) 18 30 14 3,0 szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett lapát 

7. (8.) 20 32 15 3,3 szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett lapát 

8. (9.) 20 32 15 3,5 
szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett lapát 

2 

1. (2.) - - - - 
szabályos; 
min. 15 cm-es szárak 

2. (3.) van - - 1,5 
szabályos; 
min. 35 cm-es szárak; 
legalább elágazó szárvégek 

3. (4.) 15 28 14 1,7 
szabályos; 
min. 35 cm-es szárak; 
mindkét száron kanalas 

4. (5.) 20 32 14 2,5 szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett lapát 

5. (6.) 20 35 15 3,0 szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett lapát 

6. (7.) 20 35 15 3,2 
szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett lapát 

7. (8.) 20 38 18 3,5 
szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett lapát 

8. (9.) 20 40 20 4,0 
szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett lapát 

3 

1. (2.) - - - - szabályos; 
min. 20 cm-es szárak 

2. (3.) 15 - - 1,7 
szabályos; 
min. 45 cm-es szárak; 
mindkét száron kanalas 

3. (4.) 20 32 15 2,6 
szabályos; 
min. 45 cm-es szárak; 
mindkét száron kanalas 

4. (5.) 20 35 15 3,0 
szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett lapát 

5. (6.) 20 37 17 3,5 
szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett lapát 

6. (7.) 20 37 17 3,7 
szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett lapát 

7. (8.) 20 40 20 4,0 szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett lapát 

8. (9.) 20 40 22 4,3 szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett lapát 
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6. (7.) 18 30 14 3,0 szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett lapát 

7. (8.) 20 32 15 3,3 szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett lapát 

8. (9.) 20 32 15 3,5 
szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett lapát 

2 

1. (2.) - - - - 
szabályos; 
min. 15 cm-es szárak 

2. (3.) van - - 1,5 
szabályos; 
min. 35 cm-es szárak; 
legalább elágazó szárvégek 

3. (4.) 15 28 14 1,7 
szabályos; 
min. 35 cm-es szárak; 
mindkét száron kanalas 

4. (5.) 20 32 14 2,5 szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett lapát 

5. (6.) 20 35 15 3,0 szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett lapát 

6. (7.) 20 35 15 3,2 
szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett lapát 

7. (8.) 20 38 18 3,5 
szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett lapát 

8. (9.) 20 40 20 4,0 
szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett lapát 

3 

1. (2.) - - - - szabályos; 
min. 20 cm-es szárak 

2. (3.) 15 - - 1,7 
szabályos; 
min. 45 cm-es szárak; 
mindkét száron kanalas 

3. (4.) 20 32 15 2,6 
szabályos; 
min. 45 cm-es szárak; 
mindkét száron kanalas 

4. (5.) 20 35 15 3,0 
szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett lapát 

5. (6.) 20 37 17 3,5 
szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett lapát 

6. (7.) 20 37 17 3,7 
szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett lapát 

7. (8.) 20 40 20 4,0 szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett lapát 

8. (9.) 20 40 22 4,3 szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett lapát 
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A dámbika szakszerűtlen elejtés határértékei a 202. számú Nógrád-cserháti, a 203. számú Bükki, valamint  
a 205. számú Bükkaljai vadgazdálkodási tájegységben 

Hibapont 
Felrakás 

(bika kora, 
év) 

Szemág 
hossza 

legalább 
(cm) 

Lapát 
Tömeg 

legalább 
(kg) 

Trófea jellege hossz szélesség 

legalább (cm) 

1 

1. (2.) - - - - szabályos; 
min. 12 cm-es szárak 

2. (3.) van - - 1,3 
szabályos; 
min. 20 cm-es szárak; 
legalább ellaposodó szárvégek 

3. (4.) 15 - - 1,5 
szabályos; 
min. 20. cm-es szárak; 
legalább elágazó szárvégek 

4. (5.) 15 22 13 2,3 
szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett 
lapát 

5. (6.) 18 25 14 2,5 
szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett 
lapát 

6. (7.) 18 30 14 3,0 
szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett 
lapát  

7. (8.) 18 30 14 3,3 
szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett 
lapát  

8. (9.) 20 30 15 3,5 
szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett 
lapát 

2 

1. (2.) - - - - szabályos; 
min. 15 cm-es szárak 

2. (3.) 15 - - 1,5 
szabályos; 
min. 35 cm-es szárak; 
legalább elágazó szárvégek 

3. (4.) 18 25 14 1,7 
szabályos; 
min. 35 cm-es szárak; 
mindkét száron kanalas 

4. (5.) 18 28 14 2,5 
szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett 
lapát 

5. (6.) 20 30 15 2,8 
szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett 
lapát 

6. (7.) 20 35 15 3,2 
szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett 
lapát 

7. (8.) 20 38 18 3,5 
szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett 
lapát 

8. (9.) 20 40 20 3,8 
szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett 
lapát 

3 

1. (2.) - - - - 
szabályos; 
min. 20 cm-es szárak 

2. (3.) 15 - - 1,7 
szabályos; 
min. 45 cm-es szárak; 
mindkét száron kanalas 
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3. (4.) 18 32 15 2,5 
szabályos; 
min. 45 cm-es szárak; 
mindkét száron, kanalas 

4. (5.) 20 35 15 2,8 
szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett 
lapát 

5. (6.) 20 35 17 3,3 
szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett 
lapát 

6. (7.) 20 37 17 3,5 
szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett 
lapát 

7. (8.) 20 38 20 3,8 
szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett 
lapát 

8. (9.) 20 40 22 4,0 
szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett 
lapát 

 
 

III. Az őzbak szakszerűtlen elejtés határértékei 

Az őzbak szakszerűtlen elejtés határértékei a 204. számú Cserhát-aggteleki, a 205. számú Bükkaljai, 
valamint a 206. számú Zemplén-bodrogközi vadgazdálkodási tájegységben 

Hibapont Felrakás  
(bak kora) 

Trófea 
tömege 

legalább (g) 

Ágak 
hossza 

legalább 
(cm) 

Trófea jellege 

1 

1. (1.) - - 

szabályos; 
legalább15 cm-es szárak; 
legalább barkás nyársas vagy nyársas; 
tompa ágvégek 

2. (2.) 200 2 legalább szabályos hatos 

3. (3.) 270 3 legalább szabályos hatos 

4. (4.) 320 4 legalább szabályos hatos 

5. (5.) 360 5 legalább szabályos hatos 

2 

1. (1.) - - 

szabályos; 
legalább15 cm-es szárak; 
legalább barkás villás vagy villás; 
tompa ágvégek 

2. (2.) 270 2 legalább szabályos hatos 

3. (3.) 330 3 legalább szabályos hatos 

4. (4.) 380 4 legalább szabályos hatos 

5. (5.) 430 5 legalább szabályos hatos 

3 1. (1.) - - 

szabályos; 
legalább15 cm-es szárak; 
legalább barkás hatos vagy hatos; 
tompa ágvégek 



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2020. évi 231. szám 7315 

- 49 - 

3. (4.) 18 32 15 2,5 
szabályos; 
min. 45 cm-es szárak; 
mindkét száron, kanalas 

4. (5.) 20 35 15 2,8 
szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett 
lapát 

5. (6.) 20 35 17 3,3 
szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett 
lapát 

6. (7.) 20 37 17 3,5 
szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett 
lapát 

7. (8.) 20 38 20 3,8 
szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett 
lapát 

8. (9.) 20 40 22 4,0 
szabályos; 
mindkét száron zárt, csipkézett 
lapát 

 
 

III. Az őzbak szakszerűtlen elejtés határértékei 

Az őzbak szakszerűtlen elejtés határértékei a 204. számú Cserhát-aggteleki, a 205. számú Bükkaljai, 
valamint a 206. számú Zemplén-bodrogközi vadgazdálkodási tájegységben 

Hibapont Felrakás  
(bak kora) 

Trófea 
tömege 

legalább (g) 

Ágak 
hossza 

legalább 
(cm) 

Trófea jellege 

1 

1. (1.) - - 

szabályos; 
legalább15 cm-es szárak; 
legalább barkás nyársas vagy nyársas; 
tompa ágvégek 

2. (2.) 200 2 legalább szabályos hatos 

3. (3.) 270 3 legalább szabályos hatos 

4. (4.) 320 4 legalább szabályos hatos 

5. (5.) 360 5 legalább szabályos hatos 

2 

1. (1.) - - 

szabályos; 
legalább15 cm-es szárak; 
legalább barkás villás vagy villás; 
tompa ágvégek 

2. (2.) 270 2 legalább szabályos hatos 

3. (3.) 330 3 legalább szabályos hatos 

4. (4.) 380 4 legalább szabályos hatos 

5. (5.) 430 5 legalább szabályos hatos 

3 1. (1.) - - 

szabályos; 
legalább15 cm-es szárak; 
legalább barkás hatos vagy hatos; 
tompa ágvégek 
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2. (2.) 300 3 legalább szabályos hatos 

3. (3.) 380 4 legalább szabályos hatos 

4. (4.) 430 5 legalább szabályos hatos 

5. (5.) 480 5 legalább szabályos hatos 

 
 

Az őzbak szakszerűtlen elejtés határértékei a 201. számú Börzsöny-gödöllői, a 202. számú  
Nógrád-cserháti, valamint a 203. számú Bükki vadgazdálkodási tájegységben 

Hibapont Felrakás 
(bak kora) 

Trófea 
tömege 

legalább (g) 

Ágak hossza 
legalább 

(cm) 
Trófea jellege 

1 

1. (1.) - - 

szabályos; 
legalább13 cm-es szárak; 
legalább barkás nyársas vagy nyársas; 
tompa ágvégek 

2. (2.) 200 2 legalább szabályos hatos 

3. (3.) 250 3 legalább szabályos hatos 

4. (4.) 320 4 legalább szabályos hatos 

2 

1. (1.) - - 

szabályos; 
legalább14 cm-es szárak; 
legalább barkás nyársas vagy nyársas; 
tompa ágvégek 

2. (2.) 250 2 legalább szabályos hatos 

3. (3.) 300 3 legalább szabályos hatos 

4. (4.) 370 4 legalább szabályos hatos 

3 

1. (1.) - - 

szabályos; 
legalább15 cm-es szárak; 
legalább barkás villás vagy villás; 
tompa ágvégek 

2. (2.) 300 3 legalább szabályos hatos 

3. (3.) 350 4 legalább szabályos hatos 

4. (4.) 410 5 legalább szabályos hatos 

 
Az Északi hegy- és dombvidéki Vadgazdálkodási Táj vadgazdálkodási tájegységeiben érett 

a) a legalább a 10. agancsát viselő (11. életévében levő) gímbika, amelynek agancsa szabályos, legalább 30 cm-es 
főágakkal (szemág, középág) és a minimum hármas koronákban összesen legalább 5 db hosszú (15 cm-t 
meghaladó) ággal vagy kehelykoronával rendelkezik, és a trófea tömege meghaladja a 8,50 kg-ot; 

b) a legalább a 9. agancsát viselő (10. életévében levő) dámbika, amelynek agancsa közel szimmetrikus, legalább  
30 cm hosszú és 14 cm széles, zárt lapáttal rendelkezik, amelynek tömege eléri a 3 kg-ot.” 
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Az agrárminiszter 53/2020. (X. 27.) AM rendelete
az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból a borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez 
igényelhető támogatásról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás 
egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79.  § 1.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva 
a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. §  E rendelet alkalmazásában
 1. borászati hatóság: a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal,
 2. borászati üzem: a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Btv.) 

2. § 14. pontja szerinti üzem,
 3. egyedi azonosításra alkalmas jelölés: a gyártó – ennek hiányában a forgalmazó – által a vásárlást alátámasztó 

dokumentumon feltüntetett és az e rendelet alapján támogatott borászati gépen, technológiai berendezésen 
rögzített olyan jelölés, amely a  legalább az  üzembentartási időszak végéig lehetővé teszi annak egyedi 
azonosítását,

 4. gyártó: az a természetes vagy jogi személy, aki a terméket gyártja, vagy aki saját nevében vagy védjegye alatt 
egy terméket terveztet és gyártat,

 5. KKV: a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerinti mikro-, 
kis- és középvállalkozás,

 6. nagyvállalat: a mikro-, kis- és középvállalkozásnak nem minősülő vállalkozás,
 7. nehéz helyzetben lévő vállalkozás: az  európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal 

kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 6. §-a szerint,
 8. pénzügyi év: adott év október 16-ától a következő év október 15-éig tartó időszak,
 9. pótló beruházás: olyan borászati gép, technológiai berendezés beszerzése, amely nem felel meg a  2.  § 

(3) bekezdés a) pontjában foglaltaknak,
10. üzembe helyezés: az  üzemeltetési helyen az  e  rendelet alapján támogatott borászati gép, technológiai 

berendezés használatra kész állapotba hozatalának megvalósítása, amely eredményeképpen biztosítottak 
a  rendeltetésszerű működés műszaki, technikai, jogi és hatósági feltételei, továbbá a  borászati gép, 
technológiai berendezés az e rendelet szerinti támogatást kérelmezőnél üzembe helyezett tárgyi eszközként 
van nyilvántartva,

11. üzemeltetési hely: az  e  rendelet alapján támogatott borászati gép, technológiai berendezés üzembe 
helyezésének és rendeltetésszerű használatának helye,

12. terméktárolási kapacitás: az  a  hektoliterben kifejezett mennyiség, amely a  borászati üzemben 
a gyártástechnológia műszaki feltételeinek betartása mellett maximálisan tárolható.

2. A támogatás jogosultsági feltételei

2. § (1) A  támogatás igénybevételére borászati termék előállítására, kiszerelésére, illetve tárolására vonatkozó működési 
engedéllyel (a  továbbiakban: működési engedély) rendelkező természetes vagy jogi személy (a  továbbiakban: 
kérelmező) jogosult.

 (2) E rendelet alapján az alábbi tevékenységek támogathatók:
a) a szőlőfeldolgozáshoz, mustkezeléshez, bor-, pezsgő- vagy habzóborkészítéshez, bor, pezsgő vagy habzóbor 

kezeléséhez, tárolásához, érleléséhez és kiszereléséhez kapcsolódó, új, első üzembehelyezésű borászati gép 
beszerzése, új, első üzembehelyezésű technológiai rendszer kialakítása;

b) a szőlőfeldolgozáshoz, valamint a borászati technológiához kapcsolódó, üzemen belüli anyagmozgatáshoz, 
anyagtovábbításhoz, raktározáshoz, illetve csomagoláshoz kapcsolódó, új, első üzembehelyezésű borászati 
gép beszerzése;

c) az  e  rendelet alapján támogatott borászati gép vagy technológiai berendezés üzemeltetését szolgáló 
napelem- vagy napkollektorrendszer beszerzése és üzembe helyezése

[az a)–c) pont a továbbiakban együtt: borászati gép, technológiai berendezés].
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 (3) Támogatás olyan, 2020. január 1-jét követően első alkalommal üzembe helyezett borászati gép, technológiai 
berendezés beszerzéséhez nyújtható,
a) amely a  borászati üzem szőlőfeldolgozó, borkészítési vagy -palackozási kapacitásának növekedésével 

vagy a  piaci igényekhez való alkalmazkodáson keresztül hozzájárul a  kérelmező versenyképességének 
növeléséhez, és

b) amelynek célja a  mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a  922/72/EGK, 
a  234/79/EGK, az  1037/2001/EK és az  1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 
2013.  december 17-i 1308/2013/EU parlamenti és tanácsi rendelet (a  továbbiakban: 1308/2013/EU 
parlamenti és tanácsi rendelet) 50. cikkében meghatározott termékek előállítása vagy forgalmazásra történő 
előkészítése.

3. § (1) Támogatásra jogosult az a kérelmező, aki
a) a  támogatási kérelemben és a  kifizetési kérelemben megjelölt borászati gép, technológiai berendezés 

vonatkozásában az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból – a  Vidékfejlesztési Program valamely 
intézkedése keretében – nem rendelkezik érvényes támogatói okirattal;

b) a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában rendelkezik működési engedéllyel;
c) nem minősül nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak;
d) a  támogatási kérelem benyújtásának időpontjában – a  kisüzemi bortermelő kérelmező kivételével – 

rendelkezik az  üzemeltetési helyre vonatkozó adóraktári engedéllyel vagy egyszerűsített adóraktári 
engedéllyel;

e) esetében a  benyújtási időszak utolsó napjától számított három éven belül a  borászati hatóság véglegessé 
vált határozattal a  borászati gép, technológiai berendezés üzemeltetési helye szerinti borászati üzemet 
véglegesen nem zárta be, vagy tevékenységét ideiglenesen nem függesztette fel; és

f ) nyilatkozik arról, hogy
fa) a  borászati gépet, technológiai berendezést a  támogatás folyósításától számított legalább öt 

évig rendeltetésének megfelelően, a  vonatkozó engedélyek és előírások betartásával használja, 
üzemelteti (a továbbiakban: üzemeltetési kötelezettség),

fb) az  üzemeltetési kötelezettség alatt bekövetkező amortizáció, lopás, működésképtelenné vagy 
használhatatlanná válás vagy jótállás alapján felmerülő csereok esetén a  borászati gépet, 
technológiai berendezést saját forrás terhére az  új borászati géppel, technológiai berendezéssel 
azonos rendeltetésű, azonos vagy jobb paraméterekkel rendelkező, a  csere megvalósulásának 
bejelentésétől számított két évnél nem régebbi gyártású borászati gépre, technológiai 
berendezésre cseréli,

fc) az  üzemeltetési kötelezettség idejére rendelkezik a  borászati gép, technológiai berendezés 
kizárólagos üzemeltetését biztosító joggal,

fd) a  borászati gép, technológiai berendezés üzemeltetésének helyén üzemeltet-e azzal megegyező 
hasznosítású olyan borászati gépet, technológiai berendezést, vagy folyamatban van-e azzal 
megegyező hasznosítású olyan borászati gép, technológiai berendezés beszerzése, amely 
vonatkozásában 2014. január 1-jét követően a  Vidékfejlesztési Program keretében érvényes 
támogatói okirattal rendelkezik,

fe) a borászati gép, technológiai berendezés vásárlásával összefüggő gazdasági eseményről elkülönített 
nyilvántartást, könyvvezetési kötelezettség esetén elkülönített analitikus nyilvántartást vezet.

 (2) A borászati hatóság a  támogatási kérelem és a kifizetési kérelem benyújtási időszakának utolsó napjáig megküldi 
a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) részére azon borászati üzemek listáját – a borászati üzem helyrajzi 
számának és a  működési engedély számának feltüntetésével –, amelyek esetében a  benyújtási időszak utolsó 
napját megelőző három éven belül a borászati hatóság véglegessé vált határozattal a borászati üzemet véglegesen 
bezárta, vagy tevékenységét ideiglenesen felfüggesztette.

 (3) Támogatás olyan támogatható tevékenység megvalósításához igényelhető, amelynek
a) beszerzése nem önállóan irányul napelem- vagy napkollektorrendszer létesítésére,
b) beszerzése nem minősül pótló beruházásnak,
c) beszerzésével teljesülnek a 2. § (3) bekezdésében foglalt támogatási feltételek,
d) a 2. § (3) bekezdésében foglalt feltételek teljesülésének indokoltsága bemutatásra kerül,
e) üzemeltetési helye Magyarország területén van.
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3. A támogatási kérelem benyújtása és elbírálása

4. § (1) A borászati gép, technológiai berendezés beszerzésére irányuló támogatási kérelem
a) a 2020. évben november 2. és november 22. között,
b) a 2021. évben április 1. és április 20. között,
c) a 2022. évtől kezdődően az adott pénzügyi év január 15. és február 15. között
elektronikus úton nyújtható be a  Kormány által biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatással elérhető, 
az  elektronikus ügyintézés és a  bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben (a  továbbiakban: 
E-ügyintézési törvény) foglaltaknak megfelelően a  Kincstárhoz az  erre a  célra rendszeresített elektronikus 
űrlapkitöltő felületen (a  továbbiakban: elektronikus űrlapkitöltő felület) keresztül, a  Kincstár honlapján közzétett 
közleményben foglaltak szerint.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti támogatási kérelem tartalmazza
a) a kérelmező ügyfél-azonosítóját;
b) a támogatási kérelem benyújtásának évét megelőző évben a kérelmező által

ba) foglalkoztatottak számát,
bb) elért éves nettó árbevétel összegét;

c) a beszerezni tervezett borászati gépre, technológiai berendezésre vonatkozó műszaki adatokat;
d) a beszerezni tervezett borászati gép, technológiai berendezés üzemeltetési helyét;
e) a kérelmező gazdasági aktáját vezető hegybíró nevét és elérhetőségét;
f ) a  kérelmező nyilatkozatát arról, hogy a  borászati gép, technológiai berendezés beszerzésével megvalósuló 

beruházás kedvező hatást fejt ki az  energiamegtakarítás, a  globális energiahatékonyság és a  környezeti 
szempontból fenntartható folyamatok tekintetében;

g) a kisüzemi bortermelő kérelmező e státuszára vonatkozó nyilatkozatát;
h) a kisüzemi bortermelő kérelmezőt kivéve az  üzemeltetési helyre vonatkozó adóraktári vagy egyszerűsített 

adóraktári engedély számát.
 (3) A támogatási kérelemhez csatolni kell

a) a  beszerezni tervezett borászati gép, technológiai berendezés műszaki adatait tartalmazó, a  gyártó által 
kiállított dokumentum másolatát;

b) a  kérelmező nyilatkozatát a  borászati üzem – a  borászati gép, technológiai berendezés beszerzésével 
tervezett beruházást megelőző, valamint az azt követő – erjesztő- és tárolókapacitásáról;

c) a  gazdasági aktát vezető hegybíró igazolását arról, hogy a  kérelmező a  szőlészeti és a  borászati 
adatszolgáltatás, valamint a  származási bizonyítványok kiadásának rendjéről, továbbá a  borászati 
termékek előállításáról, forgalomba hozataláról és jelöléséről szóló 127/2009. (IX. 29.) FVM rendeletben 
[a továbbiakban: 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet] meghatározott szüreti, termelési vagy készletjelentési 
kötelezettségének a kérelem benyújtását megelőző borpiaci évben határidőben eleget tett;

d) a kérelmező nevére kiállított működési engedély másolatát;
e) gazdasági társaság, szövetkezet, egyéni cég esetén a  támogatási kérelem benyújtásakor rendelkezésre álló 

utolsó évi beszámoló eredménykimutatásának és mérlegének másolatát;
f ) őstermelő, egyéni vállalkozó esetében az utolsó két év adóbevallásának másolatát;
g) a  borászati gép, technológiai berendezés nem saját tulajdonú vagy más személy rendelkezési jogával 

terhelt ingatlanon történő üzemeltetése esetében a  Kincstár honlapján közzétett – a  (4)  bekezdésben 
meghatározott adattartalmú –, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt hozzájáruló nyilatkozatot;

h) három, egymástól és a  kérelmezőtől független ajánlattevőtől származó, azonos műszaki paraméterekkel 
rendelkező borászati gépre, technológiai berendezésre vonatkozó, a  Kincstár honlapján közzétett 
– az (5) bekezdésben meghatározott adattartalmú – árajánlatot;

i) a  kérelmező által választott legkedvezőbb ajánlat szakmai indokolását, amelyben bemutatja a  beruházás 
reális, takarékos, költséghatékony megvalósítását;

j) a  kérelmező nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy vizsgálta a  h)  pont szerinti feltétel teljesülését, és 
megállapította, hogy az  ajánlattevő nem minősül a  2014–2020 programozási időszakban az  egyes európai 
uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm.  rendelet 
[a  továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet] 5.  melléklet 2.  pont 2.3.2.5b.  alpontja szerinti 
ajánlattevőnek, és hogy az  árajánlatban szereplő borászati gép, technológiai berendezés megfelel a  2.  § 
(3) bekezdés b) pontjában foglaltaknak;
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k) az angoltól eltérő idegen nyelven kiállított dokumentum esetében a szakfordítói szakképesítéssel rendelkező 
személy által készített hiteles magyar nyelvű fordítást, valamint a  fordítást végző személy szakfordítói 
szakképesítésének igazolását;

l) a támogatási kérelemben szereplő borászati gép, technológiai berendezés 2. § (3) bekezdésében foglaltaknak 
való megfelelés kérelmező általi bemutatását tartalmazó leírást, amely számadatokkal alátámasztja 
a borászati gép, technológiai berendezés beszerzésével megvalósuló beruházás indokolását;

m) a  kérelmező arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a  támogatási kérelemben megjelölt borászati gép, 
technológiai berendezés tervezett üzemeltetésének helyén üzemeltet-e azzal megegyező hasznosítású 
olyan borászati gépet, technológiai berendezést, vagy folyamatban van-e azzal megegyező hasznosítású 
olyan borászati gép, technológiai berendezés beszerzése, amely vonatkozásában 2014. január 1-jét követően 
a Vidékfejlesztési Program keretében érvényes támogatói okirattal rendelkezik;

n) a  kérelmező nyilatkozata szerinti energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás esetén a  8.  § szerinti 
igazolást.

 (4) A (3) bekezdés g) pontja szerinti hozzájáruló nyilatkozat tartalmazza
a) az ingatlan tulajdonosának, az ahhoz fűződő rendelkezési jog jogosultjának nevét, címét;
b) a kérelmező ügyfél-azonosítóját;
c) a borászati gép, technológiai berendezés tervezett üzemeltetési helyét;
d) az ingatlan tulajdonosának, az ahhoz fűződő rendelkezési jog jogosultjának nyilatkozatát arról, hogy

da) a borászati gép, technológiai berendezés üzemeltetéséhez hozzájárul, és
db) a kérelmező jogosult az ingatlant az üzemeltetési kötelezettség lejártáig használni.

 (5) A (3) bekezdés h) pontja szerinti árajánlat tartalmazza
a) az ajánlattevő azonosító adatait,
b) az ajánlattevő adószámát, természetes személy esetén adóazonosító jelét,
c) a borászati gép, technológiai berendezés műszaki adatait,
d) a borászati gép, technológiai berendezés mennyiségét és mértékegységét,
e) a borászati gép, technológiai berendezés nettó értékét, a felszámított áfa és bruttó összege megjelölését,
f ) az árajánlat érvényességi idejét.

 (6) Ha a (3) bekezdés h) pontja szerinti három árajánlat nem szerezhető be, akkor az ajánlattevő nyilatkozatának ki kell 
terjedni arra, hogy a  beszerezni tervezett borászati gép, technológiai berendezés egyedi gyártású, vagy az  más 
forgalmazótól nem szerezhető be.

 (7) Egy kérelmező egy benyújtási időszakban egy támogatási kérelmet nyújthat be.
 (8) A Kincstár

a) az  (1)  bekezdés a)  pontjában meghatározott határidőben benyújtott támogatási kérelmekről 
2021. március 15-éig,

b) az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott határidőben benyújtott támogatási kérelmekről 2021. július 31-éig,
c) az  (1)  bekezdés c)  pontjában meghatározott határidőben benyújtott támogatási kérelmekről az  adott 

pénzügyi év május 31-éig
dönt.

 (9) A  kérelmezőnek a  támogatási kérelmét vissza kell vonnia, ha a  támogatási kérelem benyújtását követően 
a kérelemben megjelölt borászati gép, technológiai berendezés tekintetében a 3. § (1) bekezdés a) pontja szerinti 
támogatói okiratot állítanak ki.

 (10) A támogatási kérelem annak benyújtását követő naptól számított tíz napon belül, de legkésőbb az (1) bekezdésben 
meghatározott határidő végéig elektronikus úton, az  elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül módosítható. 
Módosítás esetén az  utolsó támogatási kérelem kerül elbírálásra, a  kérelem benyújtásának időpontját az  utolsó 
módosító kérelem benyújtásának időpontja jelenti.

5. § (1) A Kincstár a támogatási kérelmeket beérkezésük sorrendjében bírálja el.
 (2) Hiányosan vagy hibásan benyújtott támogatási kérelem esetén az elbírálás sorrendjét a hiánypótlás teljesítésének 

Kincstárhoz történő beérkezésének napja határozza meg.
 (3) A támogatási keret túligénylése esetén, az (1) bekezdésben meghatározottakra tekintettel, a keretkimerülés napján 

bírált hiánytalan támogatási kérelmek közötti sorrendet – a  (4)  bekezdésben foglaltak figyelembevételével – 
a támogatási kérelmekben igényelt támogatás összegének növekvő sorrendje határozza meg.

 (4) A  Kincstár a  támogatási kérelmek jóváhagyása során előnyben részesíti a  8.  §-ban foglaltak szerint benyújtott 
kérelmet.
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 (5) A  Kincstár a  9.  § (1)  bekezdése szerint meghatározott, a 2021–2023. pénzügyi évekre vonatkozó támogatási 
keretösszegen felüli igényt tartalmazó támogatási kérelmeket elutasítja.

 (6) A  4.  § (1)  bekezdésében foglaltak szerint benyújtott támogatási kérelemben megjelölt beruházás a  támogatási 
kérelem benyújtását követően a kérelmező saját felelősségére – a Kincstár jóváhagyását megelőzően – megkezdhető.

4. A kifizetési kérelem benyújtásának általános szabályai

6. § (1) A kifizetési kérelem
a) a 4. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott határidőben benyújtott támogatási kérelmekre vonatkozóan 

2021. május 17. és június 15. között,
b) a 4. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott határidőben benyújtott támogatási kérelmekre vonatkozóan 

2021. november 30. és december 21. között,
c) a 4. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott határidőben benyújtott támogatási kérelmekre vonatkozóan 

a következő pénzügyi év október 16. és november 16. között
elektronikus úton nyújtható be a  Kormány által biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatással elérhető, 
az E-ügyintézési törvényben foglaltaknak megfelelően a Kincstárhoz az elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül, 
a Kincstár honlapján közzétett közleményben foglaltak szerint.

 (2) Kifizetési kérelmet kizárólag – a  7.  §-ban foglalt eset kivételével – az  a  kérelmező nyújthat be, aki vagy amely 
a Kincstár által jóváhagyott támogatási kérelemmel rendelkezik.

 (3) Egy kérelmező egy benyújtási időszakban egy kifizetési kérelmet nyújthat be.
 (4) A kifizetési kérelem tartalmazza

a) a kérelmező ügyfél-azonosítóját,
b) a támogatási kérelemnek helyt adó vagy részben helyt adó határozat iratazonosító számát,
c) az elszámolni kívánt számlára és az azon feltüntetett számlatételre vonatkozó adatokat,
d) a beszerzett borászati gép, technológiai berendezés üzemeltetési helyét,
e) a kérelmező gazdasági aktáját vezető hegybíró nevét és elérhetőségét,
f ) kisüzemi bortermelő kérelmező esetében az ezen státuszára vonatkozó nyilatkozatát.

 (5) A kifizetési kérelemhez csatolni kell
a) a borászati gép, technológiai berendezés beszerzéséhez kapcsolódó

aa) adásvételi szerződés, illetve hitelszerződés,
ab) számla és annak kifizetését igazoló bizonylat,
ac) átadás-átvételt igazoló dokumentum,
ad) a  gyártó által kiállított, a  borászati gép, technológiai berendezés gyártási időpontját igazoló 

dokumentum,
ae) üzembehelyezési jegyzőkönyv,
af ) a  borászati gép, technológiai berendezés műszaki adatait tartalmazó, a  gyártó által kiállított 

dokumentum
 másolatát;
b) a gazdasági aktát vezető hegybíró igazolását arról, hogy a kérelmező a 127/2009. (IX. 29.) FVM rendeletben 

meghatározott szüreti, termelési vagy készletjelentési kötelezettségének a  kérelem benyújtását megelőző 
borpiaci évben határidőben eleget tett;

c) az üzemeltetési hely szerinti üzemre vonatkozó, az adott borászati gép, technológiai berendezés szabályszerű 
működtetését lehetővé tevő működési engedély másolatát;

d) az angoltól eltérő idegen nyelven kiállított dokumentum esetében a szakfordítói szakképesítéssel rendelkező 
személy által készített hiteles magyar nyelvű fordítást, valamint a  fordítást végző személy szakfordítói 
szakképesítésének igazolását és

e) a kérelmező 3. § (1) bekezdés f ) pontja szerinti nyilatkozatait.
 (6) A kifizetési kérelemben a költségelszámolás alapját a borászati gép, technológiai berendezés nettó vételára képezi 

a támogatási kérelem alapján jóváhagyott összeg erejéig.
 (7) A  jogosult költség – a  7.  § (1)  bekezdésében meghatározott beszerzés kivételével – a  támogatási kérelem 

benyújtását követően kiállított számlával igazolható.
 (8) Egy számla egy kifizetési kérelem esetében számolható el.
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 (9) A  kifizetési kérelemben a  kifizetési kérelem benyújtásáig készpénzzel vagy banki átutalással kiegyenlített költség 
számolható el. Csereszerződéses – „kompenzációs” – számla, számlaösszeg, valamint lízingkonstrukcióval érintett 
számla nem szolgálhat a jogosult költségek elszámolásának alapjául, az ilyen módon kiegyenlített összegek alapján 
támogatás nem fizethető.

 (10) A  forinttól eltérő pénznemben kiállított számla esetén a  forintra történő átszámítás a  kifizetési kérelem 
benyújtása naptári évének január 1-jén érvényes, az  Európai Központi Bank (a  továbbiakban: EKB) által jegyzett 
középárfolyamon történik.

 (11) A Kincstár a kifizetési kérelmeket részben vagy egészében elutasítja, ha
a) a kifizetési kérelem benyújtásának az időpontjában a kérelmező nem rendelkezik az üzemeltetési hely szerinti 

üzemre vonatkozó, az  adott borászati gép, technológiai berendezés szabályszerű működtetését lehetővé 
tevő működési engedéllyel,

b) a kifizetési kérelemben megjelölt beruházás – a 7. §-ban meghatározott eltérés kivételével – nem felel meg 
a jóváhagyott támogatási kérelemnek,

c) a beszerzett borászati gép, technológiai berendezés nem kerül a kérelmező 100%-os tulajdonába,
d) legkésőbb a kifizetési kérelem benyújtásának napjáig nem történik meg az üzemeltetési helyen az üzembe 

helyezés,
e) borászati gép, technológiai berendezés vagy annak bármely, egy ajánlattevőtől származó eleme esetében 

a gyártástól a kifizetési kérelem benyújtásáig két évnél több idő telt el, illetve
f ) a borászati gép, technológiai berendezés nem tartalmaz egyedi azonosításra alkalmas jelölést.

5. Az e rendelet hatálybalépéséig beszerzett borászati gép, technológiai berendezés támogatásának 
különös szabályai

7. § (1) Az  e  rendelet hatálybalépéséig beszerzett borászati gép, technológiai berendezés vonatkozásában 
2020.  november  30. és december 21. között nyújtható be kifizetési kérelem. Az  így benyújtott kifizetési kérelem 
egyben támogatási kérelemnek is minősül.

 (2) Az (1) bekezdésben meghatározott időszakban benyújtott kifizetési kérelem tartalmazza
a) a kérelmező ügyfél-azonosítóját;
b) a kifizetési kérelem benyújtásának évét megelőző évben a kérelmező által

ba) foglalkoztatottak számát,
bb) elért éves nettó árbevétel összegét;

c) az elszámolni kívánt számlára és az azon feltüntetett számlatételre vonatkozó adatokat;
d) a beszerzett borászati gép, technológiai berendezés üzemeltetési helyét;
e) a kérelmező gazdasági aktáját vezető hegybíró nevét és elérhetőségét;
f ) a  kérelmező nyilatkozatát arról, hogy a  borászati gép, technológiai berendezés beszerzésével megvalósuló 

beruházás kedvező hatást fejt ki az  energiamegtakarítás, a  globális energiahatékonyság és a  környezeti 
szempontból fenntartható folyamatok tekintetében;

g) kisüzemi bortermelő kérelmező esetében az ezen státuszára vonatkozó nyilatkozatát;
h) a kisüzemi bortermelő kérelmezőt kivéve az  üzemeltetési helyre vonatkozó adóraktári vagy egyszerűsített 

adóraktári engedély számát.
 (3) Az (1) bekezdésben meghatározott időszakban benyújtott kifizetési kérelemhez csatolni kell

a) a borászati gép, technológiai berendezés beszerzéséhez kapcsolódó
aa) adásvételi szerződés, illetve hitelszerződés,
ab) számla és annak kifizetését igazoló bizonylat,
ac) átadás-átvételt igazoló dokumentum,
ad) a  gyártó által kiállított, a  borászati gép, technológiai berendezés gyártási időpontját igazoló 

dokumentum,
ae) üzembehelyezési jegyzőkönyv,
af ) a  borászati gép, technológiai berendezés műszaki adatait tartalmazó, a  gyártó által kiállított 

dokumentum
 másolatát;
b) a  kérelmező nyilatkozatát a  borászati üzem – beruházást megelőző, valamint a  borászati gép, technológiai 

berendezés üzembe helyezését követő – tárolókapacitásáról;
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c) a gazdasági aktát vezető hegybíró igazolását arról, hogy a kérelmező a 127/2009. (IX. 29.) FVM rendeletben 
meghatározott szüreti, termelési vagy készletjelentési kötelezettségének a  kifizetési kérelem benyújtását 
megelőző borpiaci évben határidőben eleget tett;

d) az üzemeltetési hely szerinti üzemre vonatkozó, az adott borászati gép, technológiai berendezés szabályszerű 
működtetését lehetővé tevő működési engedély másolatát;

e) gazdasági társaság, szövetkezet, egyéni cég esetén a  támogatási kérelem benyújtásakor rendelkezésre álló 
utolsó évi beszámoló eredménykimutatásának és mérlegének másolatát;

f ) őstermelő, egyéni vállalkozó esetében az utolsó két év adóbevallásának másolatát;
g) a  borászati gép, technológiai berendezés nem saját tulajdonú vagy más személy rendelkezési jogával 

terhelt ingatlanon történő üzemeltetése esetében a Kincstár honlapján közzétett – a 4. § (4) bekezdésében 
meghatározott adattartalmú –, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt hozzájáruló nyilatkozatot;

h) három, egymástól és a  kérelmezőtől független ajánlattevőtől származó, azonos műszaki paraméterekkel 
rendelkező borászati gépre, technológiai berendezésre vonatkozó, a  Kincstár honlapján közzétett – a  4.  § 
(5) bekezdésében meghatározott adattartalmú – árajánlatot;

i) a  kérelmező által választott legkedvezőbb ajánlat szakmai indokolását, amelyben bemutatja a  borászati 
gép, technológiai berendezés beszerzésével megvalósuló beruházás reális, takarékos, költséghatékony 
megvalósítását;

j) a  kérelmező nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy vizsgálta a  h)  pont szerinti feltétel teljesülését, és 
megállapította, hogy az  ajánlattevő nem minősül a  272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5.  melléklet 2.  pont 
2.3.2.5b. alpontja szerinti ajánlattevőnek, és az árajánlatban szereplő borászati gép, technológiai berendezés 
megfelel a 2. § (3) bekezdés b) pontjában foglaltaknak;

k) az angoltól eltérő idegen nyelven kiállított dokumentum esetében a szakfordítói szakképesítéssel rendelkező 
személy által készített hiteles magyar nyelvű fordítást, valamint a  fordítást végző személy szakfordítói 
szakképesítésének igazolását;

l) a borászati gép, technológiai berendezés 2. § (3) bekezdésében foglaltaknak való megfelelés kérelmező általi 
bemutatását tartalmazó leírást, amely számadatokkal alátámasztja a borászati gép, technológiai berendezés 
beszerzésével megvalósuló beruházás indokoltságát;

m) a kérelmező 3. § (1) bekezdés f ) pontja szerinti nyilatkozatait és
n) a  kérelmező nyilatkozata szerinti energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás esetén a  8.  § szerinti 

igazolást.
 (4) Az (1) bekezdés szerint benyújtott kifizetési kérelmek vonatkozásában a 3. §-ban, a 4. § (4)–(6) és (9) bekezdésében, 

valamint az  5.  § (1)–(4)  bekezdésében foglalt, a  támogatási kérelemre vonatkozó rendelkezéseket a  kifizetési 
kérelemre is alkalmazni kell.

6. Elsőbbségi kritériumok

8. § (1) A  kérelmező a  támogatási kérelmében, valamint a  7.  § (1)  bekezdésében meghatározott időszakban benyújtott 
kifizetési kérelmében nyilatkozhat arról, hogy a borászati gép, technológiai berendezés beszerzése kedvező hatást 
fejt ki az energiamegtakarítás, a globális energiahatékonyság és a környezeti szempontból fenntartható folyamatok 
tekintetében.

 (2) Az  (1)  bekezdésben foglaltakra vonatkozó nyilatkozattétel esetén csatolni kell a  Magyar Energetikai és 
Közmű-szabályozási Hivatal által vezetett névjegyzékben szereplő energetikai auditor vagy energetikai auditáló 
szervezet által kiállított egy-egy igazolást a  beruházást megelőző, valamint a  beruházást követő, a  beruházással 
elérni kívánt állapotról.

 (3) A (2) bekezdés szerinti energiahatékonysági igazolás az alábbi adatokat és dokumentumokat tartalmazza:
a) a kérelmező ügyfél-azonosítóját,
b) a  (2)  bekezdés szerinti auditáló arra vonatkozó megállapítását, hogy a  beruházás energiamegtakarítást 

eredményez, és a  társasági adóról és az  osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény szerinti 
energiahatékonysági célokat szolgáló beruházásnak minősül, valamint megfelel az  e  rendeletben foglalt 
feltételeknek,
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c) a  beruházás megvalósításával elért éves végső-energiamegtakarítás mértékét villamos energia (kWh), 
földgáz (m3) és hőmennyiség (GJ) szerinti bontásban és összesítve GJ mértékegységben kifejezve,

d) a beruházás üzembe helyezését megelőző alapállapot számítással, méréssel alátámasztott energiafogyasztási 
adatait villamos energia (kWh), földgáz (m3) és hőmennyiség (GJ) szerinti bontásban,

e) az energetikai auditáló nevét vagy cégnevét és névjegyzéki jelölését.

7. A támogatás keretösszege és mértéke

9. § (1) A 2021–2023. pénzügyi évekre vonatkozó támogatás keretösszege 21 millió eurónak megfelelő forintösszeg, azzal, 
hogy az  adott pénzügyi évre rendelkezésre álló támogatási összegről az  agrárpolitikáért felelős miniszter az  azt 
megelőző pénzügyi év augusztus 15-éig tájékoztatja a Kincstárt, amely azt a honlapján közleményben teszi közzé.

 (2) Egy kérelmező részére
a) a  6.  § (1)  bekezdése szerinti kifizetési kérelmek vonatkozásában benyújtási időszakonként legfeljebb 

100 millió forint,
b) a 7. § (1) bekezdése szerinti kifizetési kérelmek vonatkozásában legfeljebb 50 millió forint
támogatás nyújtható.

 (3) A támogatás mértéke őstermelő és KKV esetében a borászati üzem működési helye szerinti,
a) az 1. mellékletben nem szereplő település esetében a 6. § (6) bekezdésében szereplő nettó vételár 50%-a,
b) az 1. mellékletben szereplő település esetében a 6. § (6) bekezdésében szereplő nettó vételár 40%-a.

 (4) A támogatás mértéke nagyvállalat esetében a borászati üzem működési helye szerinti,
a) az 1. mellékletben nem szereplő település esetében a 6. § (6) bekezdésében szereplő nettó vételár 25%-a,
b) az 1. mellékletben szereplő település esetében a 6. § (6) bekezdésében szereplő nettó vételár 20%-a.

 (5) A  támogatási keretösszeg nyilvántartása érdekében a  forintban kifejezett támogatás összegének euróra történő 
átszámítása a  támogatásról szóló döntés évének január 1-jén érvényes, az  EKB által jegyzett középárfolyamon 
történik.

8. Támogatási döntés, kifizetés

10. § (1) A Kincstár a benyújtásukkal megegyező pénzügyi év október 15-éig bírálja el a kifizetési kérelmeket, és intézkedik 
a támogatás kifizetése iránt.

 (2) Ha az  adott pénzügyi év vonatkozásában az  összesített támogatási igény az  adott pénzügyi évre meghatározott 
keretösszeget meghaladja, úgy a  keretösszegen felüli, jogos támogatási igényt tartalmazó kifizetési kérelmek 
kapcsán a  kifizetésre a  kifizetési kérelem benyújtását követő pénzügyi évre meghatározott keretösszeg terhére, 
a kifizetési kérelem benyújtását követő pénzügyi évben kerül sor.

 (3) A Kincstár a kifizetési kérelmeket a beérkezésük sorrendjében bírálja el.
 (4) Hiányosan vagy hibásan benyújtott kifizetési kérelem esetében az elbírálás sorrendjét a maradéktalanul teljesített 

hiánypótlás beérkezésének napja határozza meg.
 (5) A  támogatási keret túligénylése esetén, a  (3)  bekezdésben foglaltakra tekintettel, a  keretkimerülés napján elbírált 

hiánytalan kifizetési kérelmek közötti sorrendet – a  (6)  bekezdésben foglaltak figyelembevételével – a  kifizetési 
kérelmekben igényelt támogatás összegének növekvő sorrendje határozza meg.

 (6) A Kincstár a kifizetési sorrend megállapítása során előnyben részesíti azt a kifizetési kérelmet, amely olyan borászati 
gép, technológiai berendezés beszerzésére irányul, amely – a  8.  §-ban foglaltak szerint – kedvező hatást fejt ki 
az  energiamegtakarítás, a  globális energiahatékonyság és a  környezeti szempontból fenntartható folyamatok 
tekintetében.

9. A csere és az üzemeltetési hely változtatásának bejelentése

11. § (1) Csere esetén
a) az  új borászati gép, technológiai berendezés vásárlását a  jótállás alapján történő csere, amortizáció, lopás, 

működésképtelenné vagy használhatatlanná válás bekövetkezését követően, a  kérelmező nevére kiállított 
számlával kell igazolni,

b) kizárólag a  csere időpontjáig kiegyenlített költség számolható el azzal, hogy lízingkonstrukcióval érintett 
számla nem fogadható el csereelszámolás alapjául,
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c) az új borászati gép, technológiai berendezés üzemeltetési helyének Magyarország területén kell lennie, és
d) a  3.  § (1)  bekezdés f )  pont fb)  alpontjában előírt feltételeknek megfelelő, új borászati gépet, technológiai 

berendezést a csere okának felmerülését követő hat hónapon belül be kell szerezni.
 (2) A  cserét a  felmerült csere okának bekövetkezésétől számított harminc napon belül kell elektronikus úton 

a  Kincstárhoz előzetesen bejelenteni a  Kormány által biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatással elérhető, 
az  E-ügyintézési törvényben foglaltaknak megfelelőn a  Kincstár által az  erre a  célra rendszeresített elektronikus 
űrlapkitöltő felületen keresztül, a Kincstár honlapján közzétett közleményben foglaltak szerint.

 (3) A (2) bekezdés szerinti bejelentés tartalmazza
a) a bejelentő ügyfél-azonosítóját;
b) a támogatási határozat vagy a 7. § (1) bekezdésében meghatározott időszakban benyújtott kifizetési kérelem 

esetén a kifizetési határozat iratazonosítóját;
c) az üzemeltetés helyét;
d) a cserélni kívánt borászati gép, technológiai berendezés

da) számlájának sorszámát,
db) gyári számát vagy egyedi azonosítóját,
dc) darabszámát;

e) a csere okának leírását;
f ) az új borászati gép, technológiai berendezés vásárlásának tervezett időpontját.

 (4) A (3) bekezdés szerinti bejelentéshez csatolni kell
a) a jótállás alapján történő cserebejelentés esetén a gyártó vagy forgalmazó által kiállított garanciális cseréről 

készített dokumentum másolatát,
b) amortizáció esetén a  tárgyi eszköz nyilvántartásból történő kivezetését igazoló számviteli kimutatás 

másolatát,
c) lopás esetén a rendőrségi jegyzőkönyv másolatát,
d) működésképtelenné vagy használhatatlanná válás esetén a szakértői véleményt igazoló dokumentum vagy 

a selejtezési jegyzőkönyv másolatát.
 (5) A csere megtörténtét legkésőbb az új borászati gép, technológiai berendezés vásárlását követő tizenöt napon belül 

kell elektronikus úton a Kincstárhoz bejelenteni a Kormány által biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatással 
elérhető, az  E-ügyintézési törvényben foglaltaknak megfelelőn a  Kincstár által az  erre a  célra rendszeresített 
elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül, a Kincstár honlapján közzétett közleményben foglaltak szerint.

 (6) Az (5) bekezdés szerinti bejelentés tartalmazza
a) az ügyfél-azonosítót;
b) a támogatási határozat vagy a 7. § (1) bekezdésében meghatározott időszakban benyújtott kifizetési kérelem 

esetén a kifizetési határozat iratazonosítóját;
c) az üzemeltetés helyét;
d) a beszerzett borászati gép, technológiai berendezés

da) számlájának sorszámát,
db) megnevezését,
dc) gyári számát vagy egyedi azonosítóját,
dd) darabszámát,
de) beszerzésének időpontját.

 (7) Az (5) bekezdés szerinti bejelentéshez csatolni kell
a) az új borászati gép, technológiai berendezés vásárlásához kapcsolódó

aa) adásvételi szerződés, illetve hitelszerződés,
ab) számla és annak kifizetését igazoló bizonylat,
ac) átadás-átvételt igazoló dokumentum,
ad) az új borászati gép, technológiai berendezés gyártási időpontját igazoló dokumentum,
ae) üzembehelyezési jegyzőkönyv

 másolati példányát és
b) az angoltól eltérő idegen nyelven kiállított dokumentum esetében a szakfordítói szakképesítéssel rendelkező 

személy által készített hiteles magyar nyelvű fordítást, valamint a  fordítást végző személy szakfordítói 
szakképesítésének igazolását.
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12. § (1) A  borászati gép, technológiai berendezés üzemeltetési helyének az  üzemeltetési kötelezettség időtartama alatt 
történő megváltoztatását legalább tíz nappal a  borászati gép, technológiai berendezés tervezett átszállításának 
megkezdése előtt elektronikus úton kell a  Kincstárhoz bejelenteni a  Kormány által biztosított elektronikus 
azonosítási szolgáltatással elérhető, az  E-ügyintézési törvényben foglaltaknak megfelelőn a  Kincstár által az  erre 
a  célra rendszeresített elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül, a  Kincstár honlapján közzétett közleményben 
foglaltak szerint.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti bejelentés tartalmazza
a) a bejelentő ügyfél-azonosítóját;
b) a támogatási határozat vagy a 7. § (1) bekezdésében meghatározott időszakban benyújtott kifizetési kérelem 

esetén a kifizetési határozat iratazonosítóját;
c) az átszállítani kívánt borászati gép, technológiai berendezés

ca) megnevezését,
cb) gyári számát vagy egyedi azonosítóját,
cc) darabszámát,
cd) új üzemeltetési helyét;

d) az üzemeltetési hely változtatásának indokolását;
e) az üzemeltetési hely változtatásának tervezett időpontját;
f ) az új üzemeltetési hely vonatkozásában

fa) az ingatlan tulajdonosának, az ahhoz fűződő rendelkezési jog jogosultjának nevét, címét,
fb) az ingatlan tulajdonosának, az ahhoz fűződő rendelkezési jog jogosultjának nyilatkozatát arról, hogy 

a borászati gép, technológiai berendezés üzemeltetéséhez hozzájárul, és hogy a kérelmező jogosult 
az ingatlant az üzemeltetési kötelezettség lejártáig használni;

g) az új üzemeltetési helyre vonatkozó adóraktári, illetve egyszerűsített adóraktári engedély számát;
h) az új üzemeltetési hely szerint illetékes hegybíró nevét és elérhetőségét.

 (3) Az (1) bekezdés szerinti bejelentéshez csatolni kell
a) az  új üzemeltetési hely szerinti üzemre vonatkozó, az  adott borászati gép, technológiai berendezés 

szabályszerű működtetését lehetővé tevő, a kérelmező nevére kiállított működési engedély másolatát és
b) a borászati gép, technológiai berendezés nem saját tulajdonú vagy más személy rendelkezési jogával terhelt 

ingatlanon történő üzemeltetése esetén a  Kincstár által rendszeresített és a  honlapján közzétett, a  4.  § 
(4) bekezdése szerinti adatokat tartalmazó, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatot.

10. Az üzemeltetési kötelezettség ellenőrzése

13. § (1) A  Kincstár minden pénzügyi év végét követő tizenöt napon belül átadja a  borászati hatóság részére azon 
kérelmezők jegyzékét – az  üzemeltetési kötelezettség tartamának feltüntetésével –, akik vagy amelyek e  rendelet 
alapján támogatásban részesültek.

 (2) Ha az  üzemeltetési kötelezettség ideje alatt a  borászati gép, technológiai berendezés üzemeltetési helye szerinti 
borászati üzemet a  borászati hatóság véglegessé vált határozattal ideiglenesen bezárja, vagy a  vámhatóság 
az  adóraktári engedélyt visszavonja, akkor erről a  borászati hatóság a  döntés véglegessé válását követő vagy 
a vámhatóságtól kapott értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül tájékoztatja a Kincstárt.

14. §  Az üzemeltetési kötelezettség tartama alatt a kérelmezőt terhelő kötelezettségek helyszíni ellenőrzése a pénzügyi 
évben jóváhagyott kérelmek legalább 10%-ára terjed ki.

11. Az elektronikus kapcsolattartás közös szabályai

15. § (1) Az  eljárás során kötelező az  elektronikus kapcsolattartás. A  kötelező elektronikus kapcsolattartásra tekintettel 
a Kincstár az értesítéseket, döntéseket elektronikus úton közli a kérelmezővel vagy meghatalmazottjával.

 (2) Az  eljárás során minden dokumentumot, így a  hiánypótláshoz kapcsolódó dokumentumokat és – a  felügyeleti 
eljárás kivételével – a  jogorvoslati eljáráshoz kapcsolódó dokumentumokat (a  továbbiakban együtt: beadvány) 
az  elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül kell benyújtani. A  nem elektronikus úton benyújtott beadvány 
a döntés meghozatalánál nem vehető figyelembe.
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 (3) Ha a  támogatási kérelem, a  hiánypótlás, a  csere és az  üzemeltetési hely változtatásának bejelentése elektronikus 
úton történő benyújtása során a kérelmező helyett és nevében a meghatalmazottja jár el, akkor a meghatalmazott 
saját, a  Kormány által biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatással elérhető elektronikus felületét használja 
az  eljárási cselekmények elektronikus elvégzéséhez. A  meghatalmazott, valamint a  vélelmezett örökös útján 
történő eljárásra az  Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a  központi költségvetésből finanszírozott 
egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet 
meghatalmazásra, valamint a vélelmezett örökösre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

12. Jogkövetkezmények

16. § (1) Intézkedésben való jogosulatlan részvételnek minősül
a) az üzemeltetési kötelezettség lejárta előtti elidegenítés, illetve a csere bejelentésének elmulasztása, valamint 

a csere 11. § (1) bekezdés d) pontja szerinti határidőn túl történő megvalósítása,
b) ha a  Kincstár az  ellenőrzése során megállapítja, hogy a  kérelmező a  támogatási kérelemben vagy a  7.  § 

(1)  bekezdésében meghatározott időszakban benyújtott kifizetési kérelemben megjelölt borászati gép, 
technológiai berendezés üzemeltetésének helyén olyan borászati gépet, technológiai berendezést 
üzemeltet, amely megfelel a  3.  § (1)  bekezdés f )  pont fd)  alpontjában, valamint a  4.  § (3)  bekezdés 
m) pontjában meghatározottaknak, és erről a kérelmező nem nyilatkozott,

c) a Btv. 20. § (1), illetve (3) bekezdésében foglaltak megszegése,
d) ha az  üzemeltetési kötelezettség ideje alatt a  borászati gép, technológiai berendezés üzemeltetési 

helye szerinti borászati üzemet a  borászati hatóság jogerősen ideiglenesen bezárja, vagy a  vámhatóság 
az adóraktári engedélyt visszavonja,

e) ha az a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, 
a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről 
szóló, 2013. december 17-i 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a  továbbiakban:  
1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet) 60.  cikke alkalmazásában az  1308/2013/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendeletből fakadó előnyök megszerzéséhez szükséges feltételek (2) bekezdés szerinti 
mesterséges megteremtését előidéző jogellenes magatartás és a támogatás céljával ellentétes előny elérése 
közötti ok-okozati összefüggés fennállását az arra hatáskörrel rendelkező szerv megállapítja.

 (2) Az  1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletből fakadó előnyök megszerzéséhez szükséges 
feltételeknek a  jogszabályok kijátszásával történő, az  1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 
60.  cikke szerinti mesterséges megteremtése akkor áll fenn, ha bármely természetes vagy jogi személy a  3.  § 
(1) és (3) bekezdésében meghatározott feltételek teljesítését az arra hatáskörrel rendelkező szerv által megállapított 
jogellenes cselekmény megvalósításával érte el a támogatás céljával ellentétes előnyök megszerzése érdekében.

13. Záró rendelkezések

17. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő ötödik napon lép hatályba.

18. §  Ez a rendelet
a) az  1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a  borágazatban megvalósuló nemzeti 

támogatási programok tekintetében történő kiegészítéséről és az  555/2008/EK bizottsági rendelet 
módosításáról szóló, 2016. április 15-i (EU) 2016/1149 bizottsági rendelet,

b) a  borágazatban megvalósuló nemzeti támogatási programok tekintetében az  1308/2013/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazása szabályainak megállapításáról szóló, 2016. április 15-i 
(EU) 2016/1150 bizottsági rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

19. §  Hatályát veszti az  Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból a  borászati gépek, technológiai berendezések 
beszerzéséhez a 2011. évtől igényelhető támogatásról szóló 83/2011. (VIII. 31.) VM rendelet.

  Dr. Nagy István s. k.,
  agrárminiszter
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1. melléklet az 53/2020. (X. 27.) AM rendelethez

Településlista

  1. Abony
  2. Albertirsa
  3. Alsónémedi
  4. Apaj
  5. Aszód
  6. Biatorbágy
  7. Budajenő
  8. Budakalász
  9. Budakeszi
 10. Budaörs
 11. Budapest
 12. Bugyi
 13. Cegléd
 14. Ceglédbercel
 15. Csemő
 16. Csévharaszt
 17. Csobánka
 18. Csomád
 19. Csömör
 20. Dabas
 21. Dánszentmiklós
 22. Délegyháza
 23. Diósd
 24. Dömsöd
 25. Dunabogdány
 26. Dunaharaszti
 27. Dunakeszi
 28. Dunavarsány
 29. Ecser
 30. Érd
 31. Erdőkertes
 32. Fót
 33. Galgamácsa
 34. Göd
 35. Gödöllő
 36. Gyömrő
 37. Halásztelek
 38. Herceghalom
 39. Hernád
 40. Hévízgyörk
 41. Inárcs
 42. Ipolydamásd
 43. Ipolytölgyes
 44. Isaszeg
 45. Jászkarajenő
 46. Kakucs
 47. Kartal
 48. Kemence
 49. Kerepes
 50. Kiskunlacháza
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 51. Kismaros
 52. Kisoroszi
 53. Kistarcsa
 54. Kocsér
 55. Kóka
 56. Kosd
 57. Kóspallag
 58. Kőröstetétlen
 59. Leányfalu
 60. Letkés
 61. Maglód
 62. Márianosztra
 63. Mende
 64. Mikebuda
 65. Mogyoród
 66. Monor
 67. Nagykáta
 68. Nagykőrös
 69. Nagymaros
 70. Nagytarcsa
 71. Nyáregyháza
 72. Nyársapát
 73. Ócsa
 74. Őrbottyán
 75. Örkény
 76. Pánd
 77. Páty
 78. Pécel
 79. Penc
 80. Pilis
 81. Piliscsaba
 82. Pilisjászfalu
 83. Pilisszántó
 84. Pilisszentiván
 85. Pilisszentkereszt
 86. Pilisszentlászló
 87. Pilisvörösvár
 88. Pócsmegyer
 89. Pomáz
 90. Pusztazámor
 91. Ráckeve
 92. Solymár
 93. Sóskút
 94. Sülysáp
 95. Szada
 96. Százhalombatta
 97. Szentendre
 98. Szentlőrinckáta
 99. Szigethalom
100. Szigetmonostor
101. Szigetszentmárton
102. Szigetszentmiklós
103. Szigetújfalu
104. Szob
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105. Szokolya
106. Sződ
107. Táborfalva
108. Tahitótfalu
109. Taksony
110. Tápióbicske
111. Tápiógyörgye
112. Tápiószecső
113. Tápiószele
114. Tápiószentmárton
115. Tápiószőlős
116. Tárnok
117. Tatárszentgyörgy
118. Telki
119. Tinnye
120. Tóalmás
121. Tököl
122. Törökbálint
123. Törtel
124. Tura
125. Újhartyán
126. Üllő
127. Üröm
128. Vác
129. Vácegres
130. Váckisújfalu
131. Vácrátót
132. Valkó
133. Vecsés
134. Veresegyház
135. Verőce
136. Verseg
137. Visegrád
138. Zsámbék
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1693/2020. (X. 27.) Korm. határozata
Magyarország Montreáli Főkonzulátusa megnyitásáról, valamint egyes nem önálló képviseleteinek 
megnyitásához szükséges intézkedésekről

A Kormány
 1. egyetért azzal, hogy a  Kanadában, Québec tartomány székhelyén, Montreálban főkonzulátus nyíljon, amelynek 

konzuli kerülete a tartomány egész területére kiterjed;
 2. tudomásul veszi, hogy Magyarország Ottawai Nagykövetségének konzuli kerülete Québec tartomány területével 

csökken;
 3. egyetért azzal, hogy a Bangladesi Népi Köztársaságban, Dakka székhellyel Magyarország Újdelhi Nagykövetségéhez 

tartozó nem önálló képviselet nyíljon;
 4. felhatalmazza a külgazdasági és külügyminisztert

a) az 1. pont szerinti főkonzulátus, valamint
b) a 3. pont szerinti nem önálló képviselet
megnyitásához szükséges diplomáciai lépések megtételére és a  Kanadai, valamint a  Bangladesi Népi Köztársaság 
külügyminisztériumainak tájékoztatására, továbbá a  külképviseletek megnyitásával kapcsolatos intézkedések 
megtételére;

Felelős:  külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:  az a) alpont tekintetében 2021. január 31.
 a b) alpont tekintetében 2021. március 31.

 5.  visszavonja a  Magyarország konzuli szolgálatának igénybe vétele esetén felmerülő ügyfél-várakozási idő 
csökkentése, illetve a  schengeni vízumeljárás versenyképességet javító fejlesztés érdekében szükséges 
intézkedésekről szóló 1724/2018. (XII. 18.) Korm. határozat 3. pont d) alpont de) pontját.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1694/2020. (X. 27.) Korm. határozata
a V4+ Professzori Hálózat létrehozásáról és a hozzá kapcsolódó V4+ Junior Program támogatásáról, valamint 
az ezekkel összefüggő intézkedésekről

A Kormány
 1.  egyetért azzal, hogy a  térségbeli országok közötti összehasonlító jogtudományi kapcsolatok és együttműködés 

fejlesztése; a  régió sajátos nézőpontját az európai jog- és államfejlődés, illetve az európai integráció meghatározó 
kérdéseiben megjeleníteni képes közép-európai szakmai közösség és tudásbázis megteremtése; valamint 
a  térség fiatal jogász kutatói szakmai előrehaladásának, PhD-képzésének támogatása érdekében, az  igazságügyi 
miniszter irányítása alatt álló Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet (a  továbbiakban: Intézet) koordinálásával 
jöjjön létre egy hálózat a  visegrádi és egyes szomszédos országok jogtudományi és államelméleti területen 
kutató, oktató egyetemi tanárainak, kutatócsoportjainak (a  továbbiakban: V4+ Professzori Hálózat), valamint fiatal 
PhD-hallgatóinak (a továbbiakban: V4+ Junior Program) részvételével;

 2.  egyetért azzal, hogy a V4+ Professzori Hálózat, valamint a hozzá kapcsolódó V4+ Junior Program létrehozásával és 
működtetésével kapcsolatos feladatokat, az  együttműködésben részt vevő professzorok munkájának segítését, és 
a  V4+ Professzori Hálózat és a  V4+ Junior Program keretében megvalósuló szakmai konferenciák, rendezvények 
támogatását az Intézet keretein belül felállításra kerülő titkárság (a továbbiakban: Titkárság) lássa el;
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 3.  felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy – az igazságügyi miniszter bevonásával – 
a  Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság útján gondoskodjon a  Titkárságnak 
a  visegrádi és a  szomszédos országokkal történő együttműködés kiemelkedő fontosságához méltó színvonalú 
fővárosi ingatlanban történő elhelyezéséről;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 
igazságügyi miniszter

Határidő: 2020. december 31.
 4.  az 1. pontban meghatározott célok megvalósítása érdekében felhívja a pénzügyminisztert, hogy – az  igazságügyi 

miniszter bevonásával – gondoskodjon legfeljebb
a) 5 988 255 forint többletforrás rendelkezésre állásáról a  Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről 

szóló 2019. évi LXXI. törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet X. Igazságügyi Minisztérium fejezet,  
1. Igazságügyi Minisztérium igazgatása cím javára, valamint

b) 29 458 719 forint többletforrás rendelkezésre állásáról a Kvtv. 1. melléklet X. Igazságügyi Minisztérium fejezet, 
2. Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet cím javára;
Felelős: pénzügyminiszter 

igazságügyi miniszter
Határidő: a felmerülés ütemében

 5.  az 1. pontban meghatározott célok megvalósítása érdekében felhívja a pénzügyminisztert, hogy – az  igazságügyi 
miniszter – bevonásával gondoskodjon
a) az Igazságügyi Minisztérium részére

aa) a  2021. évben a  Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 
(a  továbbiakban: 2021. évi Kvtv.) 1.  melléklet X. Igazságügyi Minisztérium fejezet, 1. Igazságügyi 
Minisztérium igazgatása cím javára legfeljebb 104 882 060 forint,

ab) a 2022. évben a központi költségvetés Igazságügyi Minisztérium fejezet, 1. Igazságügyi Minisztérium 
igazgatása cím javára legfeljebb 154 582 060 forint,

ac) a 2023. évben a központi költségvetés Igazságügyi Minisztérium fejezet, 1. Igazságügyi Minisztérium 
igazgatása cím javára legfeljebb 204 282 060 forint,

ad) a 2024. évben a központi költségvetés Igazságügyi Minisztérium fejezet, 1. Igazságügyi Minisztérium 
igazgatása cím javára legfeljebb 253 982 060 forint,

ae) a 2025. évben a központi költségvetés Igazságügyi Minisztérium fejezet, 1. Igazságügyi Minisztérium 
igazgatása cím javára legfeljebb 278 832 060 forint

többletforrás biztosításáról,
b) a Mádl Ferenc Összehasonlító Jogi Intézet részére

ba) a  2021. évben a  2021. évi Kvtv. 1.  melléklet X. Igazságügyi Minisztérium fejezet, 2. Mádl Ferenc 
Összehasonlító Jogi Intézet cím javára legfeljebb 803 509 180 forint,

bb) a  2022. évben a  központi költségvetés Igazságügyi Minisztérium fejezete, Mádl Ferenc 
Összehasonlító Jogi Intézet cím javára legfeljebb 886 987 589 forint,

bc) a  2023. évben a  központi költségvetés Igazságügyi Minisztérium fejezete, Mádl Ferenc 
Összehasonlító Jogi Intézet cím javára legfeljebb 936 718 814 forint,

bd) a  2024. évben a  központi költségvetés Igazságügyi Minisztérium fejezete, Mádl Ferenc 
Összehasonlító Jogi Intézet cím javára legfeljebb 986 450 039 forint,

be) a  2025. évben a  központi költségvetés Igazságügyi Minisztérium fejezete, Mádl Ferenc 
Összehasonlító Jogi Intézet cím javára legfeljebb 1 014 468 539 forint

többletforrás biztosításáról;
Felelős: pénzügyminiszter 

igazságügyi miniszter
Határidő: az aa) és a ba) alpontok tekintetében a  2021. évi központi költségvetés  

végrehajtása során a felmerülés ütemében
 az ab)–ae)  alpontok, valamint a  bb)–be)  alpontok tekintetében az  adott évi központi 

költségvetés tervezése során
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 6.  felhívja az  igazságügyi minisztert, hogy – a  pénzügyminiszter, a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca 
nélküli miniszter, valamint belügyminiszter bevonásával – készítsen előterjesztést a  V4+ Professzori Hálózat és 
a  V4+ Junior Program működéséhez szükséges irodai elhelyezés és munkakörnyezet biztosításával, valamint 
a  létesítményüzemeltetéssel összefüggő feladatok, továbbá az informatikai infrastruktúra kialakítása, működtetése 
és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások ellátásának részletes feltételeiről;

Felelős: igazságügyi miniszter 
pénzügyminiszter 
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 
belügyminiszter

Határidő: 2020. november 15.
 7.  felhívja a  pénzügyminisztert, hogy a  6.  pontban foglaltak szerint előkészítésre kerülő előterjesztés alapján 

gondoskodjon a  V4+ Professzori Hálózat és a  V4+ Junior Program működéséhez szükséges irodai elhelyezés 
és munkakörnyezet biztosításával, valamint a  létesítményüzemeltetéssel összefüggő feladatok, továbbá 
az informatikai infrastruktúra kialakítása, működtetése és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások ellátásához szükséges 
többletforrások biztosításáról;

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: a felmerülés ütemében

 8.  úgy határoz, hogy az  1.  pontban foglalt feladatok megvalósításához szükséges beszerzések mentesülnek 
a Kormány irányítása alá tartozó fejezetek költségvetési szerveinek eszközbeszerzéseiről szóló 1982/2013. (XII. 29.)  
Korm. határozatban elrendelt beszerzési tilalom alól;

 9.  felhívja az  igazságügyi minisztert, hogy – a  pénzügyminiszter bevonásával – a 2025. évben vizsgálja meg 
az  1.  pontban megjelölt célkitűzések megvalósítása érdekében végzett feladatok eredményeit, és e  felülvizsgálat 
alapján készítsen előterjesztést a Kormány számára a feladatok további finanszírozásáról.

Felelős: igazságügyi miniszter 
pénzügyminiszter

Határidő: 2025. október 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1695/2020. (X. 27.) Korm. határozata
a fogyatékossággal élő személyek számára az önálló és méltóságteljes élet feltételeinek biztosítását célzó 
egyes intézkedésekről

A Kormány elkötelezett abban, hogy megteremtse a  fogyatékossággal élő emberek számára az  önálló és méltóságteljes 
élet feltételeit, biztosítsa a  szolgáltatások elérhetőségét, valamint hogy minél szélesebb körben lehetővé tegye a  sportolási 
lehetőségekhez való hozzáférést, ezért
 1.  az  állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a  továbbiakban: Vtv.) 36.  § (2)  bekezdés e)  pontja alapján,  

a Vtv. (3)  bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva úgy dönt, hogy a  Magyar Államnak a  Pro Rekreatione 
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságban (székhely: 2484 Gárdony, Tópart utca 17., cégjegyzékszám: 
07-09-020967, a továbbiakban: Társaság) fennálló üzletrésze (a továbbiakban: üzletrész) ingyenesen a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat Egyesület (székhely: 1125 Budapest, Szarvas Gábor út 58–60., nyilvántartási szám: 01-02-0000010, 
a  továbbiakban: Szeretetszolgálat) tulajdonába kerüljön a  Szeretetszolgálat által átvállalt közfeladatok, 
az  egészségügy területén nyújtott egészségfejlesztési, egészségvédelmi szolgáltatások, a  köznevelés területén 
végzett oktatás, a  sport- és ifjúsági tevékenység területén az  egészséges életmód és szabadidősport gyakorlása 
feltételeinek megteremtése, valamint a gyermek- és ifjúsági sporttal kapcsolatos tevékenységek ellátása érdekében;
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 2.  felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy – az  emberi erőforrások minisztere 
bevonásával – a  Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság (a  továbbiakban:  
MNV Zrt.) útján intézkedjen az üzletrész ingyenes tulajdonba adásáról szóló szerződés (a továbbiakban: szerződés) 
előkészítéséről és megkötéséről, azzal, hogy a  szerződés – az  üzletrész-átruházásokra vonatkozó szerződésekre 
irányadó általános jogszabályi követelményeken túlmenően – tartalmazza azt is, hogy
a) az üzletrészt a  Szeretetszolgálat az  átvállalt állami feladatok ellátásának megfelelően köteles hasznosítani 

a szerződés megkötésétől számított 15 évig,
b) a Szeretetszolgálat vállalja, hogy a Társaság jogutód nélküli, illetve jogutódlással történő megszüntetéséről, 

az  üzletrész vonatkozásában harmadik személy részére bármilyen jog alapításáról, elidegenítéséről – 
a  szerződés hatálybalépését követő 15 éven belül – csak az  MNV Zrt. előzetes, kifejezett jóváhagyását 
követően dönthet,

c) a Szeretetszolgálat vállalja, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 
13.  § (4)  bekezdés b)  pontjában meghatározott, az  átruházott vagyon hasznosításáról szóló beszámolási 
kötelezettségének – a szerződés hatálybalépését követő évtől kezdődően – minden év december 31. napjáig 
írásban tesz eleget,

d) ha a  Szeretetszolgálat az  a)  alpontban foglalt kötelezettségeinek részben vagy egészben nem tesz eleget, 
az  MNV Zrt. elállhat a  szerződéstől, azzal, hogy amennyiben az  MNV Zrt. az  elállási jogát gyakorolja, 
a  kedvezményezett az  állammal szemben megtérítési igénnyel vagy egyéb követeléssel nem élhet, köteles 
ugyanakkor a társasági részesedés értékében bekövetkezett csökkenés összegét az MNV Zrt.-nek megfizetni, 
amennyiben az érték csökkenése a felhasználási célnak nem megfelelő hasznosításra vezethető vissza,

e) amennyiben a  Szeretetszolgálat a  c)  alpontban foglalt beszámolási kötelezettségének nem tesz eleget, 
az üzletrész szerződésben rögzített bruttó forgalmi értékének öt százalékát mint késedelmi kötbért köteles 
az MNV Zrt. erre vonatkozó felhívásának kézhezvételétől számított 30 napon belül megfizetni,

f ) a  Társaság tulajdonában álló, a  Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Sportakadémia új helyszínen történő 
megvalósításáról, valamint a  beruházás előkészítésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1584/2020.  
(IX. 11.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1584/2020. (IX. 11.) Korm. határozat] 2. pontjában meghatározott 
ingatlanok üzemeltetéséhez kapcsolódó eszközök átadásáról, valamint a  Társaság által az  átadásig 
az  1584/2020. (IX. 11.) Korm. határozat 2.  pontjában meghatározott ingatlanokon foglalkoztatott, 
illetve a  Társaság ugyanezen ingatlanok működtetésével kapcsolatos munkát végző munkavállalói 
továbbfoglalkoztatásának feltételeiről a  Szeretetszolgálat, a  Társaság, valamint az  1584/2020. (IX. 11.)  
Korm. határozat 13.  pontjában kijelölt vagyonkezelő, illetve a  Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu 
Sportakadémia működtetésére létrehozásra kerülő alapítvány megállapodik;
Felelős:  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 

emberi erőforrások minisztere
Határidő:  2020. december 31.

 3.  felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy gondoskodjon az  egyes állami 
tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét 
gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet módosításáról, az  1.  pontban foglaltakkal 
összefüggésben;

Felelős:  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:  2020. december 31.

 4.  a  Magyar Köztársaság Kormánya és a  Szuverén Jeruzsálemi, Rodoszi és Máltai Szent János Katonai és Ispotályos 
Rend közötti Együttműködési Megállapodás kihirdetéséről szóló 2010. évi CXL. törvény (a  továbbiakban: 
Megállapodás) 6. Cikk 1.  pont a)  alpontjára figyelemmel, valamint a  Vtv. 36.  § (2)  bekezdés e)  pontja alapján,  
a Vtv. 36. § (3) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva úgy dönt, hogy a Magyar Állam tulajdonában álló
a) Gárdony belterület 5415/2 helyrajzi számú,
b) Gárdony belterület 5415/3 helyrajzi számú,
c) Gárdony belterület 5415/4 helyrajzi számú,
d) Gárdony belterület 5416 helyrajzi számú,
e) Gárdony belterület 5417 helyrajzi számú,
f ) Gárdony belterület 5418 helyrajzi számú
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ingatlanok (a  továbbiakban együtt: Ingatlanok) ingyenesen a  Szeretetszolgálat tulajdonába kerüljenek 
a  Szeretetszolgálat által átvállalt közfeladatok, az  egészségügy területén nyújtott egészségfejlesztési, 
egészségvédelmi szolgáltatások, a  köznevelés és a  szakképzés területén végzett oktatás, a  sport- és ifjúsági 
tevékenység területén az egészséges életmód és szabadidősport gyakorlása feltételeinek megteremtése, valamint 
a gyermek- és ifjúsági sporttal kapcsolatos tevékenységek ellátása érdekében;

 5.  felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy – a  4.  pont a), d), e) és f )  alpontjában 
meghatározott ingatlanok tekintetében az emberi erőforrások minisztere bevonásával – az  MNV Zrt. útján tegye 
meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az Ingatlanok tekintetében a tulajdonosváltozás ingatlan-
nyilvántartásba történő bejegyzésére alkalmas szerződés (a  továbbiakban: Szerződés) megkötésre kerüljön 
a Szeretetszolgálattal;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő:  2020. december 31.
 6.  felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a  Szerződést az  MNV Zrt. útján akként 

kösse meg, hogy az  – a  tulajdonátruházási szerződésekre vonatkozó általános jogszabályi követelményeken 
túlmenően – tartalmazza az alábbiakat:
a) az Ingatlanoknak a tulajdonosi joggyakorló által megállapított forgalmi értékét,
b) a Szeretetszolgálat kötelezettségvállalását arra vonatkozóan, hogy az Ingatlanokat terhelő kötelezettségeket 

teljeskörűen átvállalja,
c) azt, hogy ha az  Ingatlanokon tervezett tevékenység engedélyköteles, akkor a  Szeretetszolgálat vállalja 

a szükséges engedélyek megszerzését,
d) azt, hogy a  Szeretetszolgálat vállalja, hogy az  Nvtv. 13.  § (4)  bekezdés b)  pontjában meghatározott, 

az  átruházott vagyon hasznosításáról szóló beszámolási kötelezettségének – a  Szerződés hatálybalépését 
követő évtől kezdődően – minden év december 31. napjáig írásban tesz eleget,

e) azt, hogy amennyiben a  Szeretetszolgálat a  d)  alpontban foglalt kötelezettségének nem tesz eleget, 
az  a)  alpont szerinti bruttó forgalmi érték öt százalékát mint késedelmi kötbért köteles az  MNV Zrt. erre 
vonatkozó felhívásának kézhezvételétől számított 30 napon belül megfizetni,

f ) az Ingatlanokat az Nvtv. 13. § (4) bekezdés a) pontja szerint a Szeretetszolgálat a tulajdonjog megszerzésétől 
számított 15 évig nem idegenítheti el, és a  juttatás céljának megfelelően köteles hasznosítani, valamint 
állagukat megóvni,

g) ha a  Szeretetszolgálat az  f )  alpontban foglalt kötelezettségeinek részben vagy egészben nem tesz eleget, 
az  MNV Zrt. az  Nvtv. 13.  § (7) és (8)  bekezdésének megfelelően jár el, azzal, hogy a  Szeretetszolgálat 
a  nemteljesítési kötbért köteles a  felszólítás kézhezvételétől számított 60 napon belül az  MNV Zrt.-nek 
megfizetni,

h) a  Szeretetszolgálat kötelezettségvállalását arra, hogy a  4.  pont a), d), e) és f )  alpontjában meghatározott 
ingatlanokon a  továbbiakban is biztosítja a  Társaság által biztosított sporttevékenység folytatásának 
feltételeit, különös tekintettel a 4. pont e) alpontja szerinti ingatlanon működő Velencei-tavi Vízi Sportiskola 
tevékenységéhez szükséges feltételek biztosítására;
Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő: 2020. december 31.

 7. az 1.  pontban megfogalmazott cél megvalósítása érdekében felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy  
– a  pénzügyminiszter bevonásával – gondoskodjon beépülő jelleggel a  Társaság közszolgáltatási szerződésében 
foglalt feladatainak ellátásához 301 200 000 forint biztosításáról a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről 
szóló 2020. évi XC. törvény 1.  melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű 
előirányzatok cím, 28. Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása alcím terhére;

Felelős: emberi erőforrások minisztere 
pénzügyminiszter

Határidő: a 2021. évi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés ütemében
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 8.  felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 
kezdeményezésére  – gondoskodjon a  Társaság mint egyéb vagyonkezelő által az  Ingatlanokon elvégzett 
értéknövelő beruházások elszámolásához és megtérítéséhez szükséges forrás biztosításáról a  Magyarország 
2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XLIII. Az állami 
vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 1. Az  MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos bevételek 
és kiadások cím, 2. Az  MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos kiadások alcím, 1. Ingatlanokkal és ingóságokkal 
kapcsolatos kiadások jogcímcsoport, 1. Az MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai jogcím javára;

Felelős: pénzügyminiszter 
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: a felmerülés ütemében
 9.  felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy az MNV Zrt. útján intézkedjen a Társaság 

és az MNV Zrt. között fennálló vagyonkezelési szerződés megszüntetése kapcsán felmerülő általános forgalmi adó 
megfizetésének átvállalásáról szóló megállapodás megkötéséről;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő: 2020. december 31.

 10.  egyetért azzal, hogy a  miniszterelnök általános helyettese az  1.  pontban meghatározott üzletrész, illetve 
az  Ingatlanok állami tulajdonból történő átadását érintő jogügyletek tekintetében tegye meg a  szükséges 
intézkedéseket a  Szeretetszolgálattal való egyeztetés, illetve a  Megállapodás 6. Cikk 1.  pontja alapján, a  szükség 
szerint létrehozandó külön megállapodás előkészítése érdekében;

 11.  támogatja, hogy a  Szeretetszolgálat megkezdje a  fenntartásában létrejövő Hajóépítési és Szakképzési 
Tudásközpont, valamint Teszt- és Versenyközpont előkészítését és tervezését az  Ingatlanokon, továbbá egyetért 
azzal, hogy a  létrejövő Hajóépítési és Szakképzési Tudásközpont, valamint Teszt- és Versenyközpont és a  Kovács 
Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Sportakadémia működtetésére létrehozásra kerülő alapítvány a tevékenységük végzése 
során a közös célok elérése érdekében együttműködjön;

 12.  felhívja a  pénzügyminisztert, hogy a  – miniszterelnök általános helyettese bevonásával – gondoskodjon 
a  11.  pontban foglalt célok megvalósítása érdekében 208 454 175 forint többletforrás biztosításáról  
a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 
30. Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások jogcímcsoport, 28. Egyházi közfeladatellátási és közösségi 
célú beruházások támogatása jogcím javára;

Felelős: pénzügyminiszter 
a miniszterelnök általános helyettese

Határidő: 2020. október 31.
 13.  felhívja a  miniszterelnök általános helyettesét, hogy a  11.  pontban foglalt célok megvalósítása érdekében, 

a 12. pontban meghatározott forrás terhére 208 350 000 forint támogatási összegben adjon ki támogatói okiratot 
a Szeretetszolgálat mint kedvezményezett részére elszámolási kötelezettség, valamint a fel nem használt támogatási 
összeg tekintetében visszafizetési kötelezettség rögzítésével;

Felelős: a miniszterelnök általános helyettese
Határidő: a 12. pontban meghatározott forrás rendelkezésre állását követően azonnal

 14.  felhívja a  miniszterelnök általános helyettesét, hogy a  11.  pont szerinti előkészítési és tervezési tevékenység 
megvalósítását követően a  Hajóépítési és Szakképzési Tudásközpont, valamint a  Teszt- és Versenyközpont 
megvalósítására irányuló beruházás kivitelezéséhez szükséges támogatás biztosítására készítsen előterjesztést 
a Kormány részére.

Felelős:  a miniszterelnök általános helyettese
Határidő:  az előkészítési tevékenység lezárását követő 60 napon belül

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1696/2020. (X. 27.) Korm. határozata
az egyházi felsőoktatási intézmények támogatásáról

A Kormány
 1.  egyetért az  állami felsőoktatási intézmények szervezeti egységeinek átvétele miatt szükségessé vált egyházi 

felsőoktatási intézmények kiegészítő támogatásának biztosításával;
 2.  az  1.  pont szerinti cél megvalósítása érdekében felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – az  innovációért és 

technológiáért felelős miniszter bevonásával – gondoskodjon a  2020. évben szükséges 464 924 327 forint 
többletforrás biztosításáról a  Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 
1.  melléklet XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím,  
67. Felsőoktatási feladatok alcím, 1. Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása jogcímcsoport javára;

Felelős:  pénzügyminiszter
 innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:  azonnal

 3.  az  1.  pont szerinti cél megvalósítása érdekében felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – az  innovációért és 
technológiáért felelős miniszter bevonásával – a 2022. évi központi költségvetés tervezése során vegye figyelembe 
464 924 327 forint forrás biztosítását a 2022. évi központi költségvetés XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium 
fejezet javára;

Felelős:  pénzügyminiszter
 innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:  a 2022. évi központi költségvetés tervezése során

 4.  felhívja a  miniszterelnök általános helyettesét, hogy – az  innovációért és technológiáért felelős miniszter és 
a  pénzügyminiszter bevonásával – kezdeményezzen tárgyalásokat a  Gál Ferenc Egyetem fenntartójával az  állami 
felsőoktatási intézmény szervezeti egységeinek átvétele miatti kiegészítő támogatás biztosítása érdekében;

Felelős:  a miniszterelnök általános helyettese
 innovációért és technológiáért felelős miniszter
 pénzügyminiszter
Határidő:  2020. december 31.

 5.  felhívja a  miniszterelnök általános helyettesét, hogy – az  innovációért és technológiáért felelős miniszter 
és a  pénzügyminiszter bevonásával – kezdeményezzen tárgyalásokat a  Magyarországi Református Egyház 
képviselőivel az  állami felsőoktatási intézmény szervezeti egységének átvétele miatti kiegészítő támogatás 
biztosítása érdekében;

Felelős:  a miniszterelnök általános helyettese
 innovációért és technológiáért felelős miniszter
 pénzügyminiszter
Határidő:  2020. december 31.

 6.  felhívja a  miniszterelnök általános helyettesét, hogy – a  pénzügyminiszter és az  innovációért és technológiáért 
felelős miniszter bevonásával – tegyen javaslatot a Kormány részére a felsőoktatási és közgyűjteményi támogatások 
tényleges fogyasztói árindexe szerint korrekciójának módjára.

Felelős:  a miniszterelnök általános helyettese
 pénzügyminiszter
 innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:  2021. március 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1697/2020. (X. 27.) Korm. határozata
egyes köznevelési infrastrukturális fejlesztésekről szóló intézkedések keretében tervezett,  
a Ceglédi Tankerületi Központ fenntartásában működő Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium fejlesztésére 
irányuló beruházás előkészítéséről

A Kormány
 1. egyetért az  egyes köznevelési infrastrukturális fejlesztésekről szóló intézkedések keretében a  Ceglédi 

Tankerületi Központ fenntartásában működő Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium fejlesztésére irányuló beruházás 
(a továbbiakban: Beruházás) koncepciójával, és a Beruházás annak megfelelő, 2021. január 31-ig történő teljes körű 
előkészítésével az ingatlan-nyilvántartás szerinti Cegléd belterület 2015 helyrajzi számú ingatlanon;

 2. a Beruházás előkészítésének kormányzati felelőseként az emberi erőforrások miniszterét jelöli ki;
 3. a Beruházás előkészítésére a Ceglédi Tankerületi Központot, megvalósítására a Beruházási Ügynökséget jelöli ki;
 4. felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy – az  emberi erőforrások minisztere 

bevonásával – a Beruházás megvalósítására lefolytatott feltételes közbeszerzési eljárás eredménye alapján készítsen 
előterjesztést a  Kormány részére a  Beruházás megvalósításáról, a  kivitelezéshez kapcsolódó kötelezettségvállalási 
összeg és a kifizetések ütemezésének, valamint a Beruházás során létrejövő vagyonelemek tulajdoni viszonyainak és 
vagyonkezelőjére vonatkozó javaslatának bemutatásával.

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: a Beruházás megvalósítását célzó feltételes közbeszerzési eljárás lezárását követően azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1698/2020. (X. 27.) Korm. határozata
egyes köznevelési infrastrukturális fejlesztésekről szóló intézkedések keretében tervezett,  
a Dél-Mezőföldi Többcélú Társulás fenntartásában működő Cecei Óvoda és Bölcsőde Vajtai Tagóvodája 
részére új óvoda építésének előkészítéséről

A Kormány
 1. egyetért az  egyes köznevelési infrastrukturális fejlesztésekről szóló intézkedések keretében a  Dél-Mezőföldi 

Többcélú Társulás fenntartásában működő Cecei Óvoda és Bölcsőde Vajtai Tagóvodája új óvodaépületének 
építésére irányuló beruházás (a  továbbiakban: Beruházás) koncepciójával, és a  Beruházás annak megfelelő, 
2021. június 30-ig történő teljes körű előkészítésével az ingatlan-nyilvántartás szerinti Vajta belterület 507 helyrajzi 
számú ingatlanon;

 2. a Beruházás előkészítésének kormányzati felelőseként az emberi erőforrások miniszterét jelöli ki;
 3. a Beruházás előkészítésére és megvalósítására a Dél-Mezőföldi Többcélú Társulást jelöli ki;
 4. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy a  Beruházás megvalósítására lefolytatott feltételes közbeszerzési 

eljárás eredménye alapján készítsen előterjesztést a Kormány részére a Beruházás megvalósításáról, a kivitelezéshez 
kapcsolódó kötelezettségvállalási összeg és a  kifizetések ütemezésének, valamint a  Beruházás során létrejövő 
vagyonelemek tulajdoni viszonyainak és vagyonkezelőjére vonatkozó javaslatának bemutatásával.

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: a Beruházás megvalósítását célzó feltételes közbeszerzési eljárás lezárását követően azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1699/2020. (X. 27.) Korm. határozata
egyes köznevelési infrastrukturális fejlesztésekről szóló intézkedések keretében tervezett,  
a Mezőkövesdi Tankerületi Központ fenntartásában működő Mezőkövesdi Alapfokú Művészeti Iskola 
beruházásának előkészítéséről

A Kormány
 1.  egyetért az  egyes köznevelési infrastrukturális fejlesztésekről szóló intézkedések keretében a  Mezőkövesdi 

Tankerületi Központ fenntartásában működő Mezőkövesdi Alapfokú Művészeti Iskola beruházásának 
(a továbbiakban: Beruházás) koncepciójával, és a Beruházás annak megfelelő, 2021. január 31-ig történő teljes körű 
előkészítésével az  ingatlan-nyilvántartás szerinti Mezőkövesd belterület 2593 helyrajzi számú ingatlanon, azzal, 
hogy a Beruházás előkészítését és megvalósítását a Mezőkövesdi Közös Önkormányzat végzi;

 2.  felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy a  Beruházás megvalósítására lefolytatott feltételes közbeszerzési 
eljárás eredménye alapján készítsen előterjesztést a Kormány részére a Beruházás megvalósításáról, a kivitelezéshez 
kapcsolódó kötelezettségvállalási összeg és a  kifizetések ütemezésének, valamint a  Beruházás során létrejövő 
vagyonelemek tulajdoni viszonyainak és vagyonkezelőjére vonatkozó javaslatának bemutatásával.

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: a Beruházás megvalósítását célzó feltételes közbeszerzési eljárás lezárását követően azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1700/2020. (X. 27.) Korm. határozata
egyes köznevelési infrastrukturális fejlesztésekről szóló intézkedések keretében tervezett, a Dunaújvárosi 
Tankerületi Központ fenntartásában működő Kulcsi Fekete István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola fejlesztésére irányuló beruházás előkészítéséről

A Kormány
 1. egyetért az  egyes köznevelési infrastrukturális fejlesztésekről szóló intézkedések keretében a  Dunaújvárosi 

Tankerületi Központ fenntartásában működő Kulcsi Fekete István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola fejlesztésére irányuló beruházás (a  továbbiakban: Beruházás) koncepciójával és a  Beruházás teljes körű 
előkészítésével az ingatlan-nyilvántartás szerinti Kulcs belterület 3475 helyrajzi számú ingatlanon;

 2. a Beruházás előkészítésének kormányzati felelőseként az emberi erőforrások miniszterét jelöli ki;
 3. a Beruházás előkészítésére és megvalósítására a Dunaújvárosi Tankerületi Központot jelöli ki;
 4. a Beruházásnak az állami magasépítési beruházásokról szóló 299/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 4. § f ), g), k), n), o) és 

p) pontja szerinti előkészítési fázisaira összesen 25 000 000 forint forrást biztosít azzal, hogy az előkészítési fázisokat 
legkésőbb 2021. augusztus 31. napjáig kell megvalósítani;

 5. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – az  emberi erőforrások minisztere bevonásával – gondoskodjon a  4.  pont 
szerinti összeg rendelkezésre állásáról, a  Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi  
XC. törvény 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 18. Klebelsberg Központ cím javára;

Felelős: pénzügyminiszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő:  2021. január 31.
 6. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy a  Beruházás megvalósítására lefolytatott feltételes közbeszerzési 

eljárás eredménye alapján készítsen előterjesztést a Kormány részére a Beruházás megvalósításáról, a kivitelezéshez 
kapcsolódó kötelezettségvállalási összeg és a  kifizetések ütemezésének, valamint a  Beruházás során létrejövő 
vagyonelemek tulajdoni viszonyainak és vagyonkezelőjére vonatkozó javaslatának bemutatásával.

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: a Beruházás megvalósítását célzó feltételes közbeszerzési eljárás lezárását követően azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1701/2020. (X. 27.) Korm. határozata
egyes köznevelési infrastrukturális fejlesztésekről szóló intézkedések keretében tervezett,  
a Gyulai Tankerületi Központ fenntartásában működő Mezőberényi Általános Iskola Bélmegyeri telephelye 
felújításának előkészítéséről

A Kormány
 1. egyetért az  egyes köznevelési infrastrukturális fejlesztésekről szóló intézkedések keretében a  Gyulai 

Tankerületi Központ fenntartásában működő Mezőberényi Általános Iskola Bélmegyeri telephelye felújításának 
(a  továbbiakban: Felújítás) koncepciójával, és a  Felújítás annak megfelelő, 2021. június 30-ig történő teljes körű 
előkészítésével az ingatlan-nyilvántartás szerinti Bélmegyer belterület 378/2 helyrajzi számú ingatlanon;

 2. a Felújítás előkészítésének kormányzati felelőseként az emberi erőforrások miniszterét jelöli ki;
 3. a Felújítás előkészítésére és megvalósítására a Gyulai Tankerületi Központot jelöli ki;
 4. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy a  Felújítás megvalósítására lefolytatott feltételes közbeszerzési 

eljárás eredménye alapján készítsen előterjesztést a Kormány részére a Felújítás megvalósításáról, a kivitelezéshez 
kapcsolódó kötelezettségvállalási összeg és a  kifizetések ütemezésének, valamint a  Felújítás során létrejövő 
vagyonelemek tulajdoni viszonyainak és vagyonkezelőjére vonatkozó javaslatának bemutatásával.

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: a Felújítás megvalósítását célzó feltételes közbeszerzési eljárás lezárását követően azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1702/2020. (X. 27.) Korm. határozata
az Alföldi Agrárszakképzési Centrum Kenderesi Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola tetőfelújítási 
és az azzal összefüggő épületszerkezeti munkálatainak elvégzéséhez szükséges intézkedésekről

A Kormány
 1. egyetért az Alföldi Agrárszakképzési Centrum Kenderesi Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola tetőfelújítási 

és az azzal összefüggő épületszerkezeti munkálatainak elvégzéséhez szükséges forrás biztosításával;
 2. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy az  1.  pontban foglaltak megvalósítása érdekében gondoskodjon  

485 140 000 forint forrás rendelkezésre állásáról a költségvetési törvény 1. melléklet XII. Agrárminisztérium fejezet,  
6. Mezőgazdasági középfokú szakoktatás intézményei cím javára;

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: a felmerülés ütemében

 3. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36. § (4c) bekezdés b) pontjában biztosított jogkörében eljárva 
a  központi költségvetés XII. Agrárminisztérium fejezet, 6. Mezőgazdasági középfokú szakoktatás intézményei 
címen belül az Alföldi Agrárszakképzési Centrum kiadási előirányzatai terhére az Alföldi Agrárszakképzési Centrum 
Kenderesi Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola épületének tetőfelújítása céljára vállalható kötelezettségek 
mértékét a 2021. évre 485 140 000 forintban állapítja meg.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1703/2020. (X. 27.) Korm. határozata
Szolnok Megyei Jogú Város sportéletének 2020. évi támogatásáról

A Kormány Szolnok Megyei Jogú Város sportéletének hagyományaira és eredményességére figyelemmel, elismerve a  szolnoki 
sportéletnek a helyi közösségre irányuló, országos hatásokkal is bíró értékteremtő és kohéziós hatásait,
 1. egyetért azzal, hogy a  szolnoki vízilabda és labdarúgás sportágakban sportcélú működéssel összefüggő 

üzemeltetési feladatokra 170 000 000 forint támogatás kerüljön biztosításra Szolnok Megyei Jogú Város 
Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) részére;

 2. felhívja a pénzügyminisztert, hogy az emberi erőforrások minisztere bevonásával gondoskodjon az 1. pont szerinti 
feladatok megvalósításához szükséges 170 085 000 forint központi költségvetési többletforrás rendelkezésre 
állásáról a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet XX. Emberi 
Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 23. Sporttevékenység támogatása 
alcím, 6. Az  olimpiai mozgalommal összefüggő, valamint egyéb, a  sport stratégiai fejlesztését szolgáló feladatok 
támogatására jogcímcsoport, 1. Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai támogatása jogcím javára;

Felelős: pénzügyminiszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: a felmerülés ütemében
 3. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy 170 000 000 forint összegben adjon ki – az  államháztartásról 

szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 101/A.  §-a alapján  – támogatói okiratot 
az Önkormányzat részére elszámolási, a fel nem használt, valamint a nem rendeltetésszerűen felhasznált támogatási 
összeg tekintetében visszafizetési kötelezettség rögzítésével.

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: a forrás rendelkezésre állását követő 30 napon belül

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A miniszterelnök 97/2020. (X. 27.) ME határozata
az Információs Hivatal főigazgatójának felmentéséről és új főigazgató kinevezéséről

A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 12.  § (1)  bekezdésében foglalt jogkörömben 
eljárva, a polgári hírszerzési tevékenység irányításáért felelős miniszter előterjesztésére

dr. Czukor József nb. vezérőrnagyot, az Információs Hivatal főigazgatóját e tisztségéből

– 2020. október 31-ei hatállyal –

felmentem, egyúttal

Bunford Zsolt János nb. dandártábornokot az Információs Hivatal főigazgatójává

– 2020. november 1-jei hatállyal –

kinevezem.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök



A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu 
honlapon érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Felelős kiadó: Németh Balázs ügyvezető.
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