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III. Kormányrendeletek

A Kormány 449/2021. (VII. 29.) Korm. rendelete
a koronavírus elleni védőoltás kötelező igénybevételéről

A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről 
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
a 3.  § tekintetében az  Alaptörvény 53.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a  koronavírus-
világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A  veszélyhelyzet kihirdetéséről és a  veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.  29.) 
Korm.  rendelet szerinti veszélyhelyzet (a továbbiakban: veszélyhelyzet) ideje alatt – a  (4)  bekezdés szerinti 
mentesítés kivételével –
a) az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai 

jegyzékről szóló 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet 2. számú melléklete szerinti ellátási formák közül
aa) alapellátást,
ab) ügyeleti ellátást,
ac) járóbeteg-szakellátást,
ad) diagnosztikát,
ae) fekvőbeteg-szakellátást,
af ) mentést igénylő ellátást,
ag) betegszállítást,
ah) bentlakásos szociális vagy gyermekvédelmi intézményben szervezett egészségügyi ellátást,
ai) fegyveres és rendvédelmi szervek egészségügyi ellátását (dolgozók és fogvatartottak alapellátását), 

valamint
b) a közvetlen lakossági gyógyszerellátást
nyújtó egészségügyi szolgáltatónál (a  továbbiakban együtt: egészségügyi szolgáltató) nem hozható létre olyan 
jogviszony, amelynek keretében az  egészségügyi tevékenységet olyan az  egészségügyi tevékenység végzésének 
egyes kérdéseiről szóló 2003.  évi LXXXIV.  törvény (a  továbbiakban: Eütev.) 4.  § a)  pontja szerinti egészségügyi 
dolgozó, illetve az  Eütev. 4.  § c)  pontja szerinti rezidens végezné, aki a  SARS-CoV-2 koronavírus elleni védőoltást 
(a továbbiakban: védőoltás) nem vette fel.

 (2) A  veszélyhelyzet ideje alatt az  egészségügyi szolgáltató – a  (4)  bekezdés szerinti mentesítés kivételével – nem 
hozhat létre az Eütev. 4. § b) pontjában meghatározott tevékenységnek az egészségügyi szolgáltató székhelyén és 
telephelyén történő végzésére irányuló jogviszonyt olyan személlyel, aki a védőoltást nem vette fel.

 (3) Az  az  (1) és (2)  bekezdés szerinti foglalkoztatott (a továbbiakban együtt: foglalkoztatott), aki e  rendelet 
hatálybalépése előtt nem vette fel a védőoltást, az állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében 
köteles – a (4) bekezdés szerinti mentesítés kivételével –
a) egydózisú oltóanyag esetén a  védőoltást, kétdózisú oltóanyag esetén a  védőoltás első dózisát 

2021. szeptember 1. napjáig,
b) kétdózisú oltóanyag esetén a védőoltás második dózisát az oltóorvos által meghatározott időpontban
felvenni.

 (4) Az  (1)–(3)  bekezdés szerinti kötelezettség alól mentesül az  a  foglalkoztatott, aki részére egészségügyi indokból 
ellenjavallt a védőoltás felvétele, és ezt az (5) bekezdés szerinti orvosi szakvélemény is alátámasztja.

 (5) Az  orvosi szakvéleményt a  foglalkoztatott kezdeményezésére, a  háziorvosának javaslata alapján a  munkáltatója 
szerint illetékes foglalkozás-egészségügyi szolgálat szakorvosa, ennek hiányában a  foglalkoztatott (1) vagy 
(2)  bekezdés szerinti jogviszonyának keretében végzett tevékenységre való egészségügyi alkalmasságának 
elbírálására jogosult más orvos adja ki.

 (6) A  munkáltató a  foglalkoztatottat felhívhatja a  védőoltás felvételének igazolására. A  védőoltás felvételét 
a  foglalkoztatott a  munkáltató felhívására öt napon belül köteles hitelt érdemlő módon igazolni 
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a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány és az alábbi dokumentumok valamelyikének egyidejű 
bemutatásával:
a) a Covid19-világjárvány idején a  szabad mozgás megkönnyítése érdekében az  interoperábilis, Covid19-

oltásra, tesztre és gyógyultságra vonatkozó igazolványok (uniós digitális Covid-igazolvány) kiállításának, 
ellenőrzésének és elfogadásának keretéről szóló, 2021. június 14-i (EU) 2021/953 európai parlamenti és 
tanácsi rendelet szerinti uniós digitális Covid-igazolvány,

b) a koronavírus elleni védettség igazolásáról szóló 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet [a  továbbiakban: 60/2021. 
(II. 12.) Korm. rendelet] szerinti – érvényességi idő nélküli – védettségi igazolvány, illetve applikáció,

c) a Nemzeti Népegészségügyi Központ honlapján közzétett minta alapján az oltást igazoló orvos által kiállított 
SARS-COV-2 elleni védőoltásról szóló igazolás,

d) az Egészségügyi Világszervezet által kiadott nemzetközi oltási bizonyítvány, ha az  a  SARS-COV-2 elleni 
védőoltás beadásának megtörténtére vonatkozó, oltást igazoló orvos által kiállított bejegyzést tartalmaz.

 (7) Az (1)–(6) bekezdés vonatkozásában kizárólag a 60/2021. (II. 12.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés b) pontja szerinti 
oltóanyag vehető figyelembe.

 (8) Azt a  foglalkoztatottat, aki a  (3)  bekezdés a), illetve b)  pontja szerinti védőoltást nem vette fel a  (3)  bekezdés 
a),  illetve b)  pontjában meghatározott határidőig, a  munkáltató felhívja, hogy a  védőoltást a  felhívástól számított 
15 napon belül vegye fel, és annak felvételét a (6) bekezdés a)–d) pontjában meghatározott módon igazolja, vagy 
az (5) bekezdés szerinti orvosi szakvéleményt mutassa be.

 (9) A foglalkoztatott jogviszonyát felmentéssel, illetve felmondással azonnali hatállyal meg kell szüntetni, ha
a) a  foglalkoztatott a  védőoltás felvételét a  (8)  bekezdés szerinti felhívástól számított 15  napon belül nem 

igazolta a munkáltató felé a (6) bekezdés a)–d) pontjában meghatározott módon, és
b) a  foglalkoztatott az  (5)  bekezdés szerinti orvosi szakvéleményt a  (8)  bekezdés szerinti felhívástól számított 

15 napon belül nem mutatja be.
 (10) A  foglalkoztatásra irányuló jogviszony (9)  bekezdés szerint meghatározott okból történő megszüntetése esetén 

a  foglalkoztatottat felmentési idő vagy felmondási idő és végkielégítés nem illeti meg. A  megszüntetés okát és 
jogkövetkezményeit haladéktalanul közölni kell a foglalkoztatottal.

 (11) Ha az  (1)  bekezdés szerinti foglalkoztatott az  egészségügyi szolgáltatónál az  (1)  bekezdés szerinti tevékenységet 
nem az egészségügyi szolgáltatóval közvetlenül fennálló jogviszony alapján végzi, a munkáltató gondoskodik arról, 
hogy az egészségügyi szolgáltatónál az (1) bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelelő személy végezzen 
egészségügyi tevékenységet.

 (12) Ha az  Eütev. 4.  § b)  pontjában meghatározott tevékenységet végző foglalkoztatott nem az  egészségügyi 
szolgáltatóval áll közvetlen jogviszonyban, a  munkáltató gondoskodik arról, hogy lehetőség szerint olyan 
foglalkoztatott végezze az  egészségügyi szolgáltató székhelyén és telephelyén az  Eütev. 4.  § b)  pontjában 
meghatározott tevékenységet, aki a védőoltást felvette.

 (13) Az a  foglalkoztatott, aki az e  rendelet szerinti oltási kötelezettség teljesítésének határidejét megelőzően mentesül 
a  rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettségének teljesítése alól, a  rendelkezésre állási és munkavégzési 
kötelezettség teljesítés alóli mentesülés megszűnését követő harminc napon belül köteles egydózisú oltóanyag 
esetén a védőoltást, kétdózisú oltóanyag esetén a védőoltás első dózisát felvenni.

 (14) Az  e  rendeletben foglaltak végrehajtását a  hatáskörrel rendelkező egészségügyi államigazgatási szerv hatósági 
jogkörében ellenőrzi, amelynek keretében az  egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991.  évi 
XI. törvényben meghatározott intézkedéseket alkalmazhatja.

2. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2021. augusztus 1-jén lép hatályba.
 (2) A 3. § 2021. augusztus 15-én lép hatályba.

3. § (1) A  Kormány e  rendelet hatályát a  koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021.  évi I.  törvény 
hatályvesztéséig meghosszabbítja.

 (2) Ez  a  rendelet a  koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021.  évi I.  törvény hatályvesztésekor hatályát 
veszti.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 450/2021. (VII. 29.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzet idején a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény eltérő alkalmazásáról

A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről 
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
a 3.  § tekintetében az  Alaptörvény 53.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a  koronavírus-
világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 16. § (4) és (5) bekezdésétől eltérően a honosított személy 
akkor is tehet esküt vagy fogadalmat, ha
a) a részére hivatalból kiállítandó állandó személyazonosító igazolvány kiállítására irányuló eljárást az  eljáró 

hatóság (a továbbiakban: eljáró hatóság) a  jogszabályban előírt ujjnyomatrögzítés elmaradása miatt 
megszüntette,

b) az a)  pont szerinti eljárás megszüntetéséről az  eljáró hatóság a  honosított személyt az  eskü- vagy 
fogadalomtétel helye szerint illetékes polgármester, külképviselet útján megküldött döntésében értesítette,

c) az eljáró hatóság az  eskü- vagy fogadalomtétel helye szerint illetékes polgármester, külképviselet részére 
megküldte a honosított személy arcképmását, és

d) a honosított személy rendelkezik más, a  személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvánnyal, és 
azzal a személyazonossága kétséget kizáró módon megállapítható.

 (2) Ha az  (1)  bekezdés szerint a  honosított személy esküt vagy fogadalmat tesz, részére – ha a  hivatalbóli eljárás 
megszüntetésre került – a  személyazonosító igazolvány kiadása és az  egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés 
szabályairól szóló 414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 26.  §-ától eltérően kérelmére kerül kiállításra az  állandó 
személyazonosító igazolvány, ebben az  esetben az  érintett tekintetében a  polgárok személyi adatainak és 
lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 29/E. § (3) bekezdése nem alkalmazható.

2. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 3. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

3. § (1) A  Kormány e  rendelet hatályát a  koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 
hatályvesztéséig meghosszabbítja.

 (2) Ez  a  rendelet a  koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésekor hatályát 
veszti.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 451/2021. (VII. 29.) Korm. rendelete
a szakhatósági közreműködés és hozzájárulás szabályainak veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról

A Kormány 
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről 
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
a 7.  § tekintetében az  Alaptörvény 53.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a  koronavírus- 
világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a  veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) 
Korm.  rendelet szerinti veszélyhelyzet (a  továbbiakban: veszélyhelyzet) ideje alatt az  általános közigazgatási 
rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a  továbbiakban: Ákr.) hatálya alá tartozó közigazgatási hatósági 
eljárásokban a  szakhatóság közreműködésére, illetve a  szakhatósági állásfoglalásra e  rendelet szabályait kell 
alkalmazni.

2. §  E rendelet alkalmazásában engedély: a  veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és 
a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 398. § (3) bekezdése szerinti engedély.

3. § (1) Ha a  kérelmező olyan engedélyköteles tevékenységet kíván végezni, amelyre a  kérelem benyújtásának 
időpontjában engedéllyel (a  továbbiakban: korábbi engedély) rendelkezik, és a  kérelem a  tevékenység korábbi 
engedély szerinti helyszínen vagy területi kiterjedés mellett történő végzésére irányul, az ügyben érdemi döntésre 
jogosult hatóság a kérelmet – választása szerint –
a) az Ákr., valamint az ügyre irányadó szabályok alapján, a szakhatóság bevonásával vagy
b) a  korábbi engedély kiadása során figyelembe vett szakhatósági hozzájárulás (a  továbbiakban: korábbi 

szakhatósági hozzájárulás) alapján, a szakhatóság bevonása nélkül
bírálja el.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti eljárás kiválasztása során a hatóság azt mérlegeli, hogy a korábbi szakhatósági hozzájárulás 
megadását követően a  kérelem alapjául szolgáló tevékenység feltételei, az  ügy egyéb tényállási elemei, továbbá 
a  tevékenység folytatásának anyagi jogi feltételei nem változtak-e meg a  szakhatósági hozzájárulást lényegesen 
befolyásoló mértékben.

 (3) A  kérelem nem bírálható el a  korábbi szakhatósági hozzájárulás alapján, ha a  kérelemben foglalt tevékenység 
alapján az alábbi közérdekek várható vagy közvetlen sérelmének veszélye áll fenn:
a) az élet, a testi épség és az egészség védelme,
b) a tevékenység jellegére, illetve hatására figyelemmel a károkozás vagy a katasztrófák bekövetkezése,
c) a közbiztonság vagy
d) más nyomós közérdek.

 (4) E  rendelet nem alkalmazható, ha a  szakhatósági hozzájárulás tárgya környezetvédelmi, természetvédelmi, 
hulladékgazdálkodási, vízügyi, földvédelmi, kulturális örökségvédelmi, nemzetbiztonsági, terrorkockázati, 
katasztrófavédelmi, tűzvédelmi, továbbá légiközlekedéssel, honvédelmi érdekkel vagy állami támogatásra való 
jogosultsággal kapcsolatos szakkérdés.

4. §  A kérelem korábbi szakhatósági hozzájárulás alapján történő elbírálásának okát a  hatóság döntésében külön 
indokolni köteles.

5. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 7. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

6. § (1) E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.
 (2) Ha a veszélyhelyzet az e rendelet 3. § (1) bekezdés b) pontja szerint választott eljárás során szűnik meg, az eljárást 

e rendelet szabályai szerint kell lezárni.
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7. § (1) A  Kormány e  rendelet hatályát a  koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 
hatályvesztéséig meghosszabbítja.

 (2) Ez  a  rendelet a  koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésekor hatályát 
veszti.

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

Az agrárminiszter 26/2021. (VII. 29.) AM rendelete
a szőlő- és bortermelés részletes szabályairól

A szőlészetről és borászatról szóló 2020. évi CLXIII. törvény 23. § (3) bekezdés 1–14. pontjában,
az 1. alcím és az 1. melléklet tekintetében a hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. törvény 61. § (2) bekezdés e) pontjában,
a 21. alcím tekintetében a szőlészetről és borászatról szóló 2020. évi CLXIII. törvény 23. § (4) bekezdésében,
a 43. alcím tekintetében szőlészetről és borászatról szóló 2020. évi CLXIII. törvény 23. § (3) bekezdés 1–13. pontjában, valamint 
az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 35. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet  
79.  § 1.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a  21. és a  43. alcím tekintetében a  Kormány tagjainak feladat- 
és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64.  § (1)  bekezdés 1.  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró 
pénzügyminiszterrel egyetértésben a következőket rendelem el:

I. FEJEZET
ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

1. §  E rendelet alkalmazásában
1. borbetegség: a  borászati terméken mikrobiológiai okokra visszavezethető, érzékszervi úton megállapítható 

negatív elváltozás;
2. denaturálás: borseprő borászati célú felhasználásra történő alkalmatlanná tétele, literenként legalább  

2 gramm konyhasó vagy kálium-klorid hozzáadásával;
3. engedélyes: szőlőültetvény telepítésére vonatkozó engedéllyel rendelkező természetes vagy jogi személy;
4. fajtavizsgálat: a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba 

hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény 2. § 17. pontja szerinti fogalom;
5. szőlővel borított területnagyság: a  szőlőültetvény szőlőtőkével beültetett területének fél sortávolsággal 

minden irányban megnövelt területe;
6. telepítés: az  új telepítési engedély, az  újratelepítési engedély és az  átváltott telepítési engedély  

(a továbbiakban együtt: telepítési engedély) alapján végrehajtott telepítés, ideértve a  szőlőültetvény új 
fajtára történő cseréjét és a szőlőültetvény átoltását.

II. FEJEZET
SZŐLŐTERMESZTÉS

1. Borrégiók és borvidékek

2. §  A borrégiók és borvidékek felsorolását és lehatárolását az 1. melléklet tartalmazza.

2. Szőlő termőhelyi kataszter

3. § (1) A  szőlő termőhelyi kataszteri eljárás iránti kérelem az  általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi  
CL. törvényben (a továbbiakban: Ákr.) meghatározott adatokon túlmenően tartalmazza
a) az érintett földterület azonosítására szolgáló helyrajzi számot,
b) a  szőlő-bor ágazatban folytatott hatósági eljárásokról és teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről 

szóló 435/2021. (VII. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 3.  § (3)  bekezdése szerinti,  
egy évnél nem régebbi dokumentumokat, valamint
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c) földmérő által készített változási vázrajzot a  szőlő termőhelyi kataszterbe sorolható földterületről, 
ha a  Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Szőlészeti és Borászati Intézet (a továbbiakban:  
MATE SZBI) Kormányrendelet 3. § (3) bekezdés d) pontja szerinti szakvéleménye (a továbbiakban: MATE SZBI 
szakvéleménye) alapján egy adott helyrajzi számmal megjelölt földterületnek csak egy része sorolható be 
a szőlő termőhelyi kataszterbe.

 (2) A  MATE SZBI szakvéleményének kialakításához a  kérelmező mellékel minden, a  minősítendő földterülettel 
kapcsolatos és a kataszteri besorolást érintő, rendelkezésére álló információt.

 (3) A MATE SZBI szakvéleményét az adat-felvételezés időpontjában fennálló állapot szerint adja meg, a 2. mellékletben 
meghatározott vizsgálati és értékelési szempontok, valamint a  3.  melléklet szerinti minősítési osztályok 
figyelembevételével.

 (4) A  MATE SZBI szakvéleményében a  szőlő termőhelyi kataszterbe sorolható földterület nagyságát és határát 
a Kormányrendelet 3. § (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel állapítja meg.

3. A szőlőfajták osztályba sorolását megalapozó termesztési alkalmassági vizsgálat

4. §  A Kormányrendelet 5. §-a szerinti termesztési alkalmassági vizsgálat engedélye (a továbbiakban: vizsgálati engedély) 
iránti kérelem az Ákr.-ben meghatározott adatokon túlmenően tartalmazza
a) az érintett terület következő adatait:

aa) a település neve,
ab) a terület helyrajzi száma,
ac) a  termesztési alkalmassági vizsgálat céljából telepítendő szőlőültetvény (a továbbiakban: kísérleti 

célú ültetvény) tervezett nagysága;
b) a  termesztési alkalmassági vizsgálatba vont szőlőfajta (a továbbiakban: vizsgálatba vont szőlőfajta) és 

az összehasonlító szőlőfajta nevét; valamint
c) a telepítendő kísérleti célú ültetvény művelésmódját, térállását.

5. § (1) A termesztési alkalmassági vizsgálatot a 4. mellékletben meghatározott szempontok alapján kell elvégezni.
 (2) A  NÉBIH a  4.  melléklet 3.  pontjában foglaltak figyelembevételével a  honlapján közzéteszi a  Kormányrendelet  

8. § (2) bekezdése szerinti adatszolgáltatás módját és tartalmát.
 (3) A  vizsgálatba vont szőlőfajtából készített borászati termékből az  5.  mellékletben meghatározott analitikai 

vizsgálatok és érzékszervi vizsgálatok céljából 6 darab 0,75 liter űrtartalmú palackban mintát kell a  NÉBIH részére 
szolgáltatni a szüret időpontja szerinti borpiaci év végéig.

 (4) Az 5. mellékletben meghatározott érzékszervi vizsgálatot az Országos Borszakértő Bizottság (a továbbiakban: OBB) 
végzi, amely a vizsgált mintáról szakvéleményt ad.

6. § (1) A hegybíró a  gazdasági aktában „Kísérleti célú ültetvény” megnevezéssel tartja nyilván a  termesztési alkalmassági 
vizsgálat céljából telepített szőlőültetvényt.

 (2) A kísérleti célú ültetvény terméséről a kísérleti engedély jogosultjának szüreti bejegyzést kell készíteni, feltüntetve 
a „Kísérleti célú ültetvényről származó termés” jellegét.

 (3) A  kísérleti célú ültetvény terméséből készített borászati termék a  termesztési alkalmassági vizsgálat ideje alatt 
közfogyasztásra forgalomba hozható.

7. § (1) Ha a  vizsgálatba vont szőlőfajtát osztályba sorolják, a  kísérleti célú ültetvény továbbművelhető, a  terméséből 
készített borászati termék közfogyasztásra forgalomba hozható az  osztályba sorolt szőlőfajtára vonatkozó 
szabályoknak megfelelően.

 (2) A  kísérleti célú ültetvény terméséből készített borászati termék nem hozható közfogyasztásra forgalomba,  
ha a NÉBIH a vizsgálati engedélyek nyilvántartásából arra figyelemmel törli a vizsgálati engedélyt, hogy
a) a  termesztési alkalmassági vizsgálat eredményei alapján a  vizsgálatba vont szőlőfajta nem sorolható 

osztályba, vagy
b) a vizsgálati engedélyt visszavonta.

 (3) A  (2)  bekezdésben foglaltak nem vonatkoznak a  vizsgálati engedély nyilvántartásból való törlését megelőzően 
kiadott végső származási bizonyítvánnyal ellátott borászati terméktételre.

 (4) A  Kormányrendelet 8.  § (5)  bekezdése szerinti esetben a  kísérleti célú ültetvényt a  vizsgálati engedély törlésének 
napját követő 5. borpiaci év végéig ki kell vágni.
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4. Fajtavizsgálat alatt álló szőlőfajta

8. §  Az állami elismerésre történő bejelentés céljából fajtavizsgálat alatt álló szőlőfajta terméséből készített borászati 
termék a fajtavizsgálat ideje alatt közfogyasztásra forgalomba hozható.

5. A telepítési engedély iránti kérelem tartalma

9. § (1) A telepítési engedély iránti kérelem az Ákr.-ben meghatározott adatokon túlmenően tartalmazza
a) a kérelmezőnek a gazdasági akta számát;
b) a telepítéssel érintett összefüggő terület következő adatait:

ba) a település neve,
bb) a terület helyrajzi száma,
bc) ültetvény típusa (árutermő/kísérleti célú/törzs),
bd) kérelmezett területnagyság (m2),
be) a telepítés jellege,
bf ) a szőlőültetvény HEGYIR azonosítója;

c) a földterületre vonatkozó érvényes földhasználati jogcímet;
d) a telepítendő szőlőfajta megnevezését;
e) kísérleti célú ültetvény létesítése esetén a vizsgálati engedély másolatát;
f ) törzsültetvény létesítése esetén a létesítésre vonatkozó engedély másolatát;
g) a  Kormányrendelet 17.  § (1)  bekezdése szerinti hozzájáruló nyilatkozat egy évnél nem régebbi eredeti 

példányát; valamint
h) az  ugyanazon földrészleten a  meglévő, kivágásra kerülő szőlőültetvénnyel azonos nagyságú szőlővel 

megvalósuló újratelepítés, valamint a  szőlőültetvény más szőlőfajtára történő cseréje kivételével 
a talajvédelmi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal talajvédelmi terv jóváhagyásáról szóló, véglegessé 
vált, egy évnél nem régebbi döntésének másolatát, amely saját gyökerű szaporítóanyag felhasználása esetén 
tartalmazza az érintett földterület talaj immunitására vonatkozó rendelkezést is.

 (2) Az  (1)  bekezdésben foglaltakon túlmenően az  új telepítési engedély iránti kérelem tartalmazza, ha rangsor 
alkalmazása történik,
a) az elsőbbségi feltételekkel kapcsolatos következő nyilatkozatokat:

aa) a borvidéki ajánlott fajtára vonatkozó vállalás,
ab) a  borvidéki átlagnál magasabb kataszteri pontszámú területen történő telepítésre vonatkozó 

vállalás,
ac) az üzemméretre vonatkozó vállalás;

b) a kérelmező használatában lévő összes földterületre vonatkozó, a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról 
szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló  
2013. évi CCXII. törvény 99. § (2) bekezdése szerinti földhasználati összesítőt (a továbbiakban: földhasználati 
összesítő), ha az  üzemméretre vonatkozó elsőbbségi kritériumnak való megfelelés után járó pontot 
érvényesíteni kívánja a kérelmező.

 (3) Az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően az újratelepítési engedély iránti kérelem tartalmazza
a) a szőlőültetvény új fajtára történő cseréje és átoltása kivételével az  újratelepítéshez felhasználni kívánt 

újratelepítési jogosultságot megállapító határozat számát;
b) a  kivágási szándék megjelölését, ha az  újratelepítést részben vagy egészben olyan földterületen kívánják 

megvalósítani, amelyen termő szőlőültetvény van, megadva a kivágással érintett szőlőültetvény
ba) fekvése szerinti település nevét,
bb) területének helyrajzi számát,
bc) nagyságát,
bd) HEGYIR-ben nyilvántartott egyedi azonosítóját,
be) pontos helyét meghatározó helyszínrajzot, ha a kivágás nem a teljes szőlőültetvényre terjed ki;

c) családi gazdaság tagja által benyújtott kérelem esetén, ha az  újratelepítésre megjelölt földterület nem 
az  újratelepítési jogosultsággal rendelkező, kérelmet benyújtó tag gazdasági aktájában van nyilvántartva, 
a családi gazdaság képviselőjének három hónapnál nem régebbi nyilatkozatát arról, hogy az újratelepítésre 
megjelölt földterület a családi gazdaság használatában van.
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 (4) Az  (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően az átváltott telepítési engedély iránti kérelem tartalmazza az átváltani 
kívánt telepítési jog nyilvántartási számát.

6. Új szőlőültetvény telepítésének engedélyezésére vonatkozó különös feltételek

10. § (1) A  Hegyközségek Nemzeti Tanácsa (a továbbiakban: HNT) minden évben január 15-éig javaslatot küld 
az agrárpolitikáért felelős miniszternek (a továbbiakban: miniszter) az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelet 63.  cikk (1)–(3)  bekezdésében foglaltakra figyelemmel az  adott naptári évben az  új telepítések számára 
engedélyezhető terület nagysága tekintetében.

 (2) A  HNT meghatározza és a  honlapján minden évben március 1-jéig közzéteszi a  2018/273/EU felhatalmazáson 
alapuló bizottsági rendelet II.  melléklet F.  pontjában meghatározott feltételnek megfelelő szőlőfajták listáját 
a  6.  mellékletben meghatározott tartalommal, a  (2)  bekezdésben foglalt szempontoknak való megfelelés 
értékelésével.

 (3) A  (2)  bekezdésben meghatározott listán borrégiónként legfeljebb négy fajta szerepelhet. A  kiválasztott fajtáknak 
alábbi feltételek közül legalább kettőnek meg kell felelniük:
a) a  fajta termésének felvásárlási ára az  előző három borpiaci év mindegyikében meghaladta a  borrégióra 

érvényes átlagos felvásárlási árat;
b) a  fajta az  adott borrégióban növeli a  termésbiztonságot, a  borrégióra jellemző talaj- és éghajlati 

adottságokhoz jobban alkalmazkodik;
c) a fajta a borrégió valamely oltalom alatt álló eredetmegjelölésű borászati termékének minőségi javulásához 

járul hozzá.

11. § (1) A  HNT a  benyújtott új telepítési engedély iránti kérelmeket a  2018/273/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági 
rendelet II. melléklet F., G. és H. pontjának alkalmazásával, a 2018/274/EU bizottsági végrehajtási rendelet I. melléklet 
B. pontja szerinti feltételek alapján rangsorolja, az alábbi szempontok szerint:
a) a  2018/273/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet II.  melléklet F.  pontjában meghatározott 

feltételnek a  kérelmező akkor felel meg, ha a  kérelemben olyan szőlőfajta telepítését jelölte meg,  
amely a 10. § (2) bekezdése szerinti listán szerepel;

b) a  2018/273/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet II.  melléklet G.  pontjában meghatározott 
feltételnek a  kérelmező akkor felel meg, ha a  telepítést olyan földterületen kívánja végrehajtani,  
ahol a földterület szőlő termőhelyi kataszter pontszáma meghaladja a 7. mellékletben meghatározott átlagot;

c) a 2018/273/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet II. melléklet H. pontjában meghatározott
ca) kisméretű üzem feltételnek a  kérelmező akkor felel meg, ha a  benyújtott földhasználati összesítő 

alapján a kérelem benyújtásának napján legalább 0,5 hektár, de legfeljebb 20 hektár,
cb) közepes méretű üzem feltételnek a  kérelmező akkor felel meg, ha a  benyújtott földhasználati 

összesítő alapján a kérelem benyújtásának napján 20 hektárnál több, de legfeljebb 50 hektár
földterülettel rendelkezik.

 (2) A rangsor kialakítása során, ha a kérelem megfelel
a) az (1) bekezdés a) vagy b) pontjában foglalt feltételnek, 10–10 pont,
b) az (1) bekezdés c) pont ca) alpontjában foglalt feltételnek, 6 pont,
c) az (1) bekezdés c) pont cb) alpontjában foglalt feltételnek, 4 pont
adható, azzal, hogy több feltétel együttes teljesülése esetén a pontszámokat össze kell adni.

7. Szőlőültetvény új fajtára történő cseréje, átoltása

12. §  Szőlőültetvény új fajtára történő cseréjével vagy átoltásával érintett, szőlővel borított területnagyság a  művelet 
elvégzése után a művelet végrehajtása előtt mért területnagyságot nem haladhatja meg.

8. A telepítés és kivágás tényének bejelentése

13. § (1) Szőlőültetvény telepítése és kivágása tényének bejelentése tartalmazza az  Ákr.-ben meghatározott adatokon 
túlmenően
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a) az ültetvény használójának
aa) gazdasági akta számát,
ab) telefonszámát, elektronikus levelezési címét;

b) telepítés esetén
ba) a telepítési engedély iktatási számát,
bb) a telepített szőlőfajta megnevezését,
bc) a szőlőültetvény sor- és tőtávolságát,
bd) a szőlő művelésmódját,
be) a felhasznált szaporítóanyag szaporítási fokát és származási igazolvány másolatát,
bf ) a telepítés befejezésének időpontját,
bg) a telepítéssel érintett földterület nagyságát, és
bh) a  Kormányrendelet 14.  § b)  pontja szerinti eset kivételével, a  telepítésről készített helyszínrajzot, 

amelyből megállapítható a szőlőültetvény elhelyezkedése, a földterület határaitól mért távolsága;
c) kivágás esetén

ca) a kivágás befejezésének időpontját,
cb) a kivágással érintett földterület fekvése szerinti település nevét,
cc) a kivágással érintett földterület helyrajzi számát és nagyságát,
cd) a kivágott szőlőültetvény HEGYIR-ben nyilvántartott egyedi azonosítóját, és
ce) a  kivágott szőlőültetvény pontos helyét meghatározó helyszínrajzot, ha a  kivágás nem a  teljes 

szőlőültetvényre terjed ki.
 (2) Szőlőültetvény kivágása tényének bejelentése az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően tartalmazza

a) közös tulajdonban álló ingatlan esetén valamennyi tulajdonostársnak,
b) az özvegyi vagy haszonélvezeti joggal terhelt ingatlan esetén az özvegyi joggal rendelkező személynek vagy 

a haszonélvezőnek, valamint
c) használatot biztosító jogviszony fennállása esetén a használatba adónak
a kivágásra vonatkozó, teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt, egy évnél nem régebbi 
hozzájáruló nyilatkozata eredeti példányát.

 (3) A (2) bekezdés szerinti hozzájáruló nyilatkozatnak tartalmaznia kell
a) valamennyi tulajdonos, haszonélvező, özvegyi joggal rendelkező és használatba adó

aa) természetes személy nevét és születési nevét, születési helyét és idejét, anyja nevét, lakcímét,
ab) jogi személy cégnevét, székhelyét, adószámát,

b) az ültetvény használójának nevét, címét és
c) a kivágással érintett földterület fekvése szerinti település nevét és az ingatlan helyrajzi számát.

9. A nem szabályszerűen végzett telepítésre és kivágásra vonatkozó előírások

14. § (1) A hegybíró felszólítja az ültetvény használóját a telepítés, kivágás megkezdésére vagy befejezésére, ha a telepítés, 
kivágás tényét bejelentették, de a telepítést vagy a kivágást nem hajtották végre vagy nem fejezték be.

 (2) Ha a  hegybíró megállapítja, hogy a  telepített szőlőültetvény mérete az  engedélyben szereplő területnagyságot  
– a területmérésre alkalmazott eszköz és módszer tűréshatárát is figyelembe véve – meghaladja, a ténylegesen mért 
területnagyság és az  engedélyben szereplő területnagyság különbsége eredményeként kapott területnagyságot 
engedélytől eltérő telepítésnek minősíti.

 (3) Engedélytől eltérő telepítés esetén a hegybíró az ültetvény használóját
a) megfelelő határidő tűzésével felszólítja az engedély módosításának kérelmezésére, ha a telepítés az engedély 

módosításával megfelelne az engedély megadására vonatkozó követelményeknek, vagy
b) kötelezi a szőlőültetvény átalakítására vagy a Kormányrendelet 82. § (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben 

kivágására.
 (4) Ha a  szőlőültetvény a  hegyközségi vagy a  borvidéki rendtartásnak nem felel meg, a  hegybíró az  ültetvény 

használóját megfelelő határidő tűzésével felszólítja a szőlőültetvény
a) átalakítására, ha az átalakítással a szőlőültetvény megfelelne a hegyközségi vagy a borvidéki rendtartásnak, 

vagy
b) kivágására a Kormányrendelet 82. § (1) bekezdés d) pontja szerinti esetben.

 (5) A (4) bekezdés a) pontja szerinti esetben, ha az átalakításra figyelemmel szükséges, a hegybíró felhívja az ültetvény 
használóját a telepítési engedély módosítása iránti kérelem benyújtására.
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10. Szőlőültetvények térinformatikai nyilvántartása

15. § (1) A  Nemzeti Földügyi Központ (a továbbiakban: NFK) a  VINGIS-ben létrehozza, a  Lechner Tudásközpont 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: LTK) pedig a  VINGIS internetes felületén közzéteszi 
a Kormányrendelet 25. § (2) bekezdésében meghatározott adatok megjelenítésére
a) a szőlőültetvény fedvényt,
b) a termőhelyi kataszteri fedvényt,
c) a földrajzi árujelzőkhöz tartozó termőhely fedvényeket, valamint
d) a kisebb földrajzi egység fedvényeket.

 (2) Az  NFK az  (1)  bekezdésben meghatározott fedvényeken kívül más fedvényeket is kialakíthat a  VINGIS-ben, 
amelyeket az LTK a VINGIS internetes felületén megjelenít.

 (3) Az LTK a VINGIS-ben évente frissíti és évente egy alkalommal, január 10-éig térítésmentesen átadja az NFK részére
a) a földrészlet kataszteri fedvényt,
b) a földrészletek alrészleteit tartalmazó fedvényt,
c) az ortofotó fedvényt, ideértve az aktuális és a korábbi években készült, elérhető változatokat is,
d) a topográfiai fedvényt, valamint
e) a magyar közigazgatási határok fedvényét.

 (4) Az NFK a (3) bekezdés szerinti adatokat a VINGIS adatbázisában 30 napon belül átvezeti és továbbítja az LTK részére 
a VINGIS internetes felületén történő közzététel érdekében.

 (5) Ha az  NFK az  adatok VINGIS-ben történő átvezetése során adateltérést tapasztal, az  adateltérés tényéről 
haladéktalanul tájékoztatja az adatot szolgáltató szervet.

 (6) Az LTK az NFK által átadott adatokat a VINGIS-ben 15 napon belül megjeleníti.
 (7) Az LTK biztosítja a VINGIS internetes felületének fejlesztését és fenntartását.
 (8) Az NFK – az LTK közreműködésével – díjmentes hozzáférést biztosít a VINGIS-hez

a) a miniszter,
b) a NÉBIH,
c) a Magyar Államkincstár,
d) a borászati hatáskörben eljáró megyei kormányhivatalok (a továbbiakban: kormányhivatal),
e) a HNT,
f ) a földrajzi árujelzőt kezelő hegyközségi szervezet,
g) a hegybírók, valamint
h) a MATE SZBI
számára a jogszabályban meghatározott feladataik ellátása céljából, az ahhoz szükséges mértékben.

11. A szőlőültetvényekkel kapcsolatos uniós adattovábbítási kötelezettségek rendje

16. §  A HNT a 2018/274/EU bizottsági végrehajtási rendelet 33. cikk
a) (1) bekezdés a) és e) pontjában meghatározott adatokat a borpiaci évet követő év január 31-éig,
b) (2) bekezdésében meghatározott tartalmú és formájú jelentéseket szeptember 30-áig
megküldi a miniszter részére.

12. A szőlőművelés szabályai

17. §  A Kormányrendelet 27. §-a szerinti, a szüret elmaradását okozó káresemény bejelentése tartalmazza
a) az ültetvény használójának

aa) nevét,
ab) gazdasági akta számát,
ac) FELIR azonosítóját,
ad) NÉBIH tevékenység-azonosítóját;

b) a szőlőültetvény vagy ültetvényrész beazonosításához szükséges adatokat;
c) a káresemény megnevezését;
d) a káresemény feltételezett időpontját és az érintett szüreti évet;
e) a kár feltételezett mértékét százalékban kifejezve; valamint
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f ) a  káresemény bekövetkezését alátámasztó dokumentumokat, bűncselekmény gyanúja esetén a  feljelentés 
vagy a nyomozó hatóság hivatalos iratának másolatát.

13. A szüret és a szüreti bejegyzés

18. § (1) A Kormányrendelet 28. §-a szerinti szüret bejegyzése iránti kérelem tartalmazza
a) az  ültetvény használójának, a  nem feldolgozó felvásárlónak, a  feldolgozó szövetkezetnek, illetve, ha nem 

azonos az ültetvény használójával, a feldolgozó borászati üzemnek
aa) a nevét,
ab) a gazdasági akta számát, és
ac) a címét;

b) a szürettel érintett szőlőültetvény
ba) helyét (ország, irányítószám, település, dűlő, hrsz.), és
bb) területnagyságát;

c) a szüretelt szőlő
ca) fajtáját,
cb) szüretének módját,
cc) potenciális alkoholtartalmát,
cd) szüretének időpontját,
ce) felhasználásával készíthető borászati termék legmagasabb eredetvédelmi kategóriáját,
cf ) felhasználását,
cg) mennyiségét mázsában kifejezve,
ch) felvásárlása esetén a nettó felvásárlási árát, és
ci) arra vonatkozó jelölését, hogy a szőlőszemek aszú készítésére alkalmasak-e; valamint

d) a felvásárlási jegyet vagy annak másolatát, vagy nyilatkozatot a saját feldolgozásról.
 (2) A Kormányrendelet 29. §-a szerinti szüreti bejegyzés igazolás tartalmazza

a) az (1) bekezdés a) és b) pontja, c) pont ca), cc), cd), cf ), cg) és ci) alpontja szerinti adatokat, valamint
b) a szüretelt szőlő felhasználásával készíthető borászati terméken potenciálisan jelölhető földrajzi árujelzőket 

és a bortípusokat.

III. FEJEZET
BORÁSZATI TERMÉKEK ELŐÁLLÍTÁSA

14. A borászati üzemengedély, a mobilpalackozó üzem és a borászati üzem területén kívül történő 
kiszerelés engedélyezése iránti kérelem adattartalma

19. §  A borászati üzemengedély iránti kérelem az Ákr.-ben meghatározott adatokon túlmenően tartalmazza
a) a borászati üzem üzemeltetőjének (a továbbiakban: borászati üzemengedélyes)

aa) telephelyét, adóazonosító jelét természetes személy esetén,
ab) székhelyét és adószámát egyéni vállalkozó esetén,
ac) székhelyét, adószámát, cégjegyzékszámát gazdálkodó szervezet esetén,
ad) telefonos és elektronikus elérhetőségét;

b) ha rendelkezik ilyennel, a borászati üzemengedélyes
ba) gazdasági akta számát,
bb) FELIR azonosítóját,
bc) Magyar Államkincstár által adott ügyfél-azonosító számát (a továbbiakban: MÁK ügyfél-azonosító);

c) ha eltér a borászati üzemengedélyestől, a borászati üzem szakmai tevékenységéért felelős
ca) természetes személy természetes személyazonosító adatait, lakcímét, telephelyét, telefonos és 

elektronikus elérhetőségét, adóazonosító jelét, vagy
cb) egyéni vállalkozó nevét, székhelyét, adószámát, telefonos és elektronikus elérhetőségét;

d) a  borászati üzemben végezni kívánt, a  Kormányrendelet 32.  § (1)  bekezdése szerinti tevékenységek 
megnevezését;

e) a borászati üzem megnevezését;
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f ) a borászati üzem címét és helyrajzi számát;
g) a  kérelmező borászati üzem feletti rendelkezési jogát, vagy ha a  kérelmező nem az  ingatlan tulajdonosa, 

az ingatlanon a borászati üzem létesítésének jogszerűségét igazoló dokumentumot;
h) ha a  kérelmező nem a  helyi ivóvíz szolgáltató által szolgáltatott vizet használja a  kiszerelés során, annak 

igazolását, hogy a  felhasznált víz minősége az  ivóvíz minőségi követelményeiről és az  ellenőrzés rendjéről 
szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelel;

i) a kiszerelési tevékenységet végző borászati üzem, valamint a nem kisüzemi bortermelőként előállítást végző 
borászati üzem által elkészített
ia) technológiai folyamatábrát,
ib) technológiai elrendezési rajzot,
ic) anyagmozgatási és személyforgalmi tervet,
id) műszaki-technológiai leírást,
ie) gyártástechnológia szerinti gépjegyzéket,
if ) tisztítási, takarítási utasítást,
ig) hulladékkezelési utasítást,
ih) személyi higiéniai utasítást;

j) kisüzemi bortermelő borászati terméket legalább 100 hektoliter/év mennyiségben előállító borászati üzeme 
esetén az egyszerűsített személyi higiéniai utasítást;

k) a helyszínrajzot; valamint
l) a  használt víz tekintetében annak igazolását, hogy a  szennyvíz a  felszíni vizek minősége védelmének 

szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelel.

20. § (1) A mobilpalackozó üzem engedélyezése iránti kérelem tartalmazza
a) a 19. § a)–e) és g)–l) pontjában meghatározott adatokat és dokumentumokat, valamint
b) annak a helynek a címét, ahol a palackozó gépsort üzemen kívül tárolják.

 (2) A mobilpalackozó üzem működtethető, ha
a) a palackozó gépsor rendelkezik

aa) palackmosóval, -öblítővel, -csepegtetővel,
ab) palacktöltővel,
ac) dugózóval vagy csavarzáróval, és

b) az a) pontban meghatározott gépsor szállítható.
 (3) A borászati termék borászati üzem területén kívül történő kiszerelésének engedélyezése iránti kérelem tartalmazza

a) a borászati üzem megnevezését,
b) a borászati üzemengedélyes NÉBIH partnerazonosító számát,
c) a borászati üzemengedélyes FELIR azonosítóját és NÉBIH tevékenység-azonosítóját,
d) a kiszerelés idejét és helyét, valamint
e) a 19. § h) és i) pontjában meghatározott dokumentumokat.

 (4) Borászati termék borászati üzem területén kívül történő kiszerelése esetén a  (2)  bekezdés a)  pontjában foglalt 
feltételeket teljesíteni kell.

15. A borászati üzem higiéniai szabályai

21. § (1) A borászati üzemben a szőlőfeldolgozás és a borászati termék előállítása során be kell tartani a következő pince- és 
borhigiéniai szabályokat:
a) a  csatornahálózattal nem rendelkező pincékben a  szennyvíz-, talaj- és csapadékvízgyűjtő ciszternákat 

a borászati üzem megfelelő tisztántartása érdekében rendszeresen ki kell üríteni és fertőtleníteni kell;
b) a borospincékben kielégítő természetes vagy mesterséges szellőztetésről kell gondoskodni;
c) a  bortömlőket és állandó csővezetékeket tisztántartásuk érdekében kívül-belül rendszeresen mosni és 

fertőtleníteni kell, valamint a  tárolásukra olyan tartószerkezetek szükségesek, hogy belőlük a  mosóvíz 
maradéktalanul eltávozhasson, és a tömlők ne szennyeződjenek;

d) gondoskodni kell
da) a borászati tevékenység végzéséhez szükséges világításról,
db) a dolgozói létszámhoz igazodó számú illemhely meglétéről,
dc) a borászati tevékenység során keletkező hulladékok kezeléséről,
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dd) a borászati tevékenységhez szükséges vízről,
de) az  előállítás során használt anyagok gyártói utasításnak megfelelő; valamint a  késztermékek 

minőségének megőrzését szolgáló megfelelő tárolásáról.
 (2) A kiszerelést végzőnek rendelkeznie kell

a) az edények, kannák fertőtlenítéséhez és öblítéséhez, töltéséhez és hiteles lezárásához szükséges eszközökkel; 
és

b) a töltési mennyiség ellenőrzéséhez szükséges, a mérésügyi hatóság által hitelesített vagy a nemzeti etalonra 
visszavezethető kalibrált eszközökkel.

 (3) Az  élelmiszer-higiéniáról szóló, 2004. április 29-i 852/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 1.  cikk 
(2) bekezdés c) pontja szerinti kis mennyiségű alapterméket előállítónak minősül
a) a kisüzemi bortermelő, valamint
b) az  utolsó három borpiaci év átlagában az  értékesítési jelentés alapján legfeljebb 250 hektolitert értékesítő 

nem kisüzemi bortermelő.

16. A borászati üzemben tárolható anyagokra vonatkozó korlátozások

22. § (1) Borászati termék előállításához meg nem engedett anyag – a  Kormányrendelet 35.  § (2)  bekezdésében 
meghatározott eset kivételével – borászati termék előállítására, raktározására szolgáló helyiségben nem tartható.

 (2) Nem tárolható
a) nem szőlőalapú alkoholos termék egyszerűsített adóraktár engedélyese vagy kisüzemi bortermelő borászati 

üzemében, valamint
b) nem kiszerelt, nem szőlőalapú alkoholos termék adóraktár borászati üzemben.

 (3) A  Kormányrendelet 35.  § (3)  bekezdése szerinti különleges kiszerelési engedéllyel borászati üzemen kívül is 
tárolható nem kiszerelt, valamint kiszerelt, de forgalombahozatali azonosítóval nem rendelkező borászati termék.

17. Az első származási bizonyítvány, a must származási bizonyítvány és a termelési jelentés

23. § (1) A  Kormányrendelet 37.  § (1)  bekezdése szerinti, borászati termék származási bizonyítvány kiállítása iránti kérelem 
az Ákr. szerinti adatokon túlmenően tartalmazza
a) a termelő, illetve a felvásárló gazdasági akta számát;
b) a borászati termék

ba) évjáratát,
bb) nevét,
bc) termékkategóriáját,
bd) tárolási helyének adóraktári számát vagy a  kisüzemi bortermelő borászati üzemengedélyének 

számát,
be) színét,
bf ) származási országát és
bg) mennyiségét;

c) a borászati terméken elvégzett művelet tényét
ca) az alkoholtartalom növelése,
cb) az édesítés,
cc) a savtartalom növelése, illetve
cd) a savtartalom csökkentése
esetén;

d) a borászati termék származási bizonyítvány kérelmezésének célját;
e) a borászati termék készítéséhez felhasznált, bevonandó szüreti bejegyzés igazolással rendelkező szőlő

ea) szüreti bejegyzés igazolásának számát,
eb) legmagasabb földrajzi árujelző kategóriáját,
ec) potenciális alkoholtartalmát és
ed) mennyiségét mázsában kifejezve;

f ) ha a  származási bizonyítvány kérelmezésének célja nem első bor származási bizonyítvány kiállítása, 
a borászati termék
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fa) készítéséhez felhasznált tirázs vagy expedíciós likőr mennyiségét és összes alkoholtartalmát, és
fb) készítése során keletkezett melléktermék és veszteség mennyiségét;

g) ha a származási bizonyítvány kérelmezésének célja nem első bor származási bizonyítvány, akkor a bevonandó 
származási bizonyítvánnyal rendelkező borászati termék
ga) származási bizonyítványának, és ha rendelkezik vele, forgalombahozatali azonosítójának számát,
gb) termékkategóriáját,
gc) alkoholtartalmát és
gd) mennyiségét hektoliterben kifejezve; valamint

h) ha a származási bizonyítványt a forgalombahozatali azonosító kiadása céljából kérelmezik, akkor a borászati 
termék kiszerelésén feltüntetni kívánt
ha) földrajzi árujelzőt,
hb) hagyományos kifejezéseket,
hc) előállítási eljárásra utaló kifejezéseket,
hd) egyéb korlátozottan használható kifejezéseket, illetve
he) édességi kategória megnevezést.

 (2) A  Kormányrendelet 37.  § (1)  bekezdése szerint kiadott borászati termék származási bizonyítványon kizárólag 
a  HEGYIR-ben rögzített adatok szerepelhetnek. A  származási bizonyítvány tartalmazza az  Ákr. szerinti adatokon 
túlmenően
a) a termelő, illetve a felvásárló, vagy az eladó és a vevő gazdasági akta számát;
b) a borászati termék

ba) évjáratát,
bb) nevét,
bc) termékkategóriáját,
bd) tárolási helyének adóraktári számát vagy a  kisüzemi bortermelő borászati üzemengedélyének 

számát,
be) színét,
bf ) származási országát,
bg) mennyiségét,
bh) szőlőfajtáit és
bi) összes alkoholtartalmát;

c) a borászati terméken elvégzett művelet tényét
ca) az alkoholtartalom növelése,
cb) az édesítés,
cc) a savtartalom növelése, illetve
cd) a savtartalom csökkentése
esetén;

d) ha a  származási bizonyítványt nem a  forgalombahozatali azonosító igénylésének céljából adják ki, akkor 
a borászati terméken potenciálisan jelölhető
da) földrajzi árujelzőket,
db) évjáratot és
dc) szőlőfajta neveket;

e) a bevont szüreti bejegyzés igazolás, származási bizonyítvány vagy forgalombahozatali azonosító
ea) számát és
eb) alapjául szolgáló termék nevét, összes alkoholtartalmát, és mennyiségét; valamint

f ) ha a  származási bizonyítványt a  forgalombahozatali azonosító igénylésének céljából adják ki, akkor 
a borászati terméken jelölhető
fa) földrajzi árujelzőt,
fb) 8.  melléklet szerinti, hagyományos és kiegészítő hagyományos kifejezéseket, valamint egyéb 

korlátozottan használható kifejezéseket,
fc) édességi kategória megnevezést,
fd) a földrajzi árujelző termőterületénél kisebb földrajzi egységek neveit,
fe) a földrajzi árujelző termékleírásában (a továbbiakban: termékleírás) foglalt egyéb kifejezéseket,
ff) évjáratot, illetve
fg) szőlőfajta neveket.



6610 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2021. évi 144. szám 

 (3) A  szőlészetről és borászatról szóló 2020. évi CLXIII. törvény 9.  § (4)  bekezdése szerinti igazolást a  kísérőokmány 
kinyomtatott eredeti példánya és szükség szerint az  oltalom alatt álló eredetmegjelölést vagy földrajzi jelzést 
tanúsító okmány hivatalos fordításának mellékelésével kell kérelmezni. Az  igazolás tartalmazza a  (2)  bekezdés 
a)–e) pontja szerinti adatokat.

18. A borászati melléktermékek kivonása

24. § (1) A  legalább 50 hektoliter borászati terméket előállító borászati üzemnek gondoskodnia kell a  keletkező borászati 
melléktermékek kivonásáról.

 (2) A borászati melléktermékek teljes mennyiségét legkésőbb a szőlőfeldolgozás, illetve a borászati termék előállítása 
borpiaci évének végéig ki kell vonni.

 (3) A  szőlőfeldolgozás, illetve a  borászati termék előállításának borpiaci évében előállított borászati termék 
alkoholtartalmához képest a kivont borászati melléktermékben lévő alkoholmennyiségnek el kell érnie
a) szőlőtörköly és borseprő esetében a 10%-ot,
b) csak szőlőtörköly esetében az 5%-ot,
c) csak borseprő esetében az 5%-ot.

 (4) Ha a borászati melléktermék alkoholtartalmát a kötelezett méréssel nem határozza meg,
a) a szőlőtörköly összes alkoholtartalmának 2,8 liter/100 kg,
b) a borseprő összes alkoholtartalmának 4 liter/100 kg
átalányértéket kell figyelembe venni.

 (5) Ha a  kivont borászati melléktermék alkoholtartalma – a  (4)  bekezdésben foglaltakra is figyelemmel – nem éri el  
a  (3)  bekezdésben meghatározott mennyiséget, a  kivonásra vonatkozó kötelezettség teljesítése érdekében 
a  kivonásra kötelezettnek a  hiányzó alkoholmennyiségnek megfelelő mennyiségű alkoholt tartalmazó bort kell 
lepárlási céllal lepárlóüzemnek átadnia.

 (6) A  borászati melléktermékek kivonásának kötelezettsége nem vonatkozik a  tokaji fordítás és a  tokaji máslás 
előállításához felhasznált szőlőtörkölyre és borseprőre.

25. § (1) Szőlőtörköly kivonására a következő eljárások valamelyikét kell alkalmazni:
a) átadás lepárlóüzem részére,
b) takarmánykészítés,
c) felhasználás szerves trágyaként,
d) felhasználás komposzt készítésére,
e) szőlőmag, illetve szőlőmagolaj kinyerés,
f ) törkölypálinka készítés,
g) exportálás az Európai Unió tagállamain kívüli országba,
h) engedélyes hulladékkezelő részére történő igazolt átadás,
i) átadás biogáz-előállítás céljára vagy
j) ipari energetikai célú lepárlás vagy elégetés.

 (2) A borseprő kivonására a következő eljárások valamelyikét kell alkalmazni:
a) átadás lepárlóüzem részére,
b) borseprőpárlat készítése,
c) borkősav vagy más anyag kivonása,
d) exportálás az Európai Unió tagállamain kívüli országba,
e) engedélyes hulladékkezelő részére vagy szennyvíztisztító telep részére történő igazolt átadás,
f ) átadás biogáz-előállítás céljára vagy
g) felhasználás komposzt készítésére.

 (3) A borseprőt a (2) bekezdés c)–g) pontjában meghatározott esetekben denaturálást követően kell kivonni.
 (4) Annak a  nem kisüzemi bortermelőnek, aki 1000 hektolitert meghaladó mennyiségben állít elő borászati 

terméket, vagy 1000 hektolitert meghaladó mennyiségű bornak megfelelő mennyiségben dolgoz fel szőlőt,  
az 1000 hektolitert meghaladó részhez kapcsolódóan keletkező borseprő lepárlás útján történő megsemmisítéséről 
kell gondoskodnia.

 (5) A  borászati melléktermék kivonásának bejelentése az  Ákr. szerinti adatokon és a  Kormányrendelet  
38. § (3) bekezdésében meghatározott adatokon túlmenően tartalmazza a borászati üzemengedélyes
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a) gazdasági akta számát,
b) FELIR azonosítóját és
c) NÉBIH tevékenység-azonosítóját.

 (6) A  26.  § (1)  bekezdésében meghatározott borászati eljárás végrehajtása során keletkezett derítési alj elszállítására 
vonatkozó bejelentés az (5) bekezdés szerinti adatokon túlmenően tartalmazza
a) a végzettséghez kötött borászati eljárás bejelentése ügyszámának vagy azonosító számának megjelölését és
b) a derítési alj elszállításának időpontját.

 (7) A  szőlőtörköly és a  borseprő kivonásával kapcsolatban keletkezett összes bizonylatot a  kötelezettség teljesítését 
követő ötödik borpiaci év végéig meg kell őrizni.

19. Egyes borászati eljárásokkal kapcsolatos rendelkezések

26. § (1) A  Kormányrendelet 39.  § (2)  bekezdésében meghatározott borászati eljárások kizárólag a  9.  melléklet 1. vagy 
2. pontjában meghatározott végzettségek valamelyikével rendelkező,
a) a borászati üzem által biztosított személy, vagy
b) a NÉBIH vagy a kormányhivatal által biztosított borászati felügyelő
jelenlétében hajtható végre.

 (2) Az (1) bekezdésben meghatározott személy felel a Kormányrendelet 39. § (2) bekezdésében meghatározott eljárás 
szabályszerű végrehajtásáért.

27. § (1) A Kormányrendelet 39. § (1) bekezdése szerinti bejelentés tartalmazza az Ákr. szerinti adatokon túlmenően
a) a borászati üzemengedélyes

aa) gazdasági akta számát,
ab) FELIR azonosítóját,
ac) NÉBIH tevékenység-azonosítóját;

b) a művelet
ba) megnevezését,
bb) végrehajtásának helyszínét; valamint

c) az első művelet végrehajtásának időpontját.
 (2) A Kormányrendelet 39. § (2) bekezdése szerinti bejelentés tartalmazza

a) az (1) bekezdés a) és b) pontjában foglalt adatokat,
b) a művelet végrehajtásának időpontját és
c) a  bejelentő nyilatkozatát arról, hogy az  eljárás végrehajtásának felügyeletét melyik, a  9.  melléklet 1. vagy 

2. pontjában meghatározott végzettségek valamelyikével rendelkező személy látja el.
 (3) A (2) bekezdés c) pontjában foglalt nyilatkozat helyett a bejelentéssel egyidejűleg kérelmezhető a 26. § (1) bekezdés 

b) pontjában meghatározott borászati felügyelő borászati eljárás végrehajtásánál történő közreműködése.

20. A nem engedélyezett borászati eljárás kísérleti célú alkalmazása iránti kérelem adattartalma

28. §  A nem engedélyezett borászati eljárás kísérleti célú alkalmazása iránti kérelem tartalmazza az  Ákr.-ben 
meghatározott adatokon túlmenően
a) a kérelmező

aa) gazdasági akta számát,
ab) FELIR azonosítóját és
ac) NÉBIH tevékenység-azonosító számát; valamint

b) a kutatási projekt leírását, megadva
ba) az  (EU) 2019/934 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 4.  cikk (1)  bekezdés a)  pontjának 

megfelelő borászati eljárások és kezelések leírását,
bb) a  kísérlet folytatásának – legfeljebb az  (EU) 2019/934 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 

4. cikk (1) bekezdésében meghatározott – időtartamát, ütemezését,
bc) a  kísérlettel előállított termék – legfeljebb az  (EU) 2019/934 felhatalmazáson alapuló bizottsági 

rendelet 4. cikk (1) bekezdés b) pontja által meghatározott – mennyiségét és
bd) a kutatási projekttől várt eredmény leírását.
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21. A borászati termékek nyilvántartási és elszámolási rendje

29. § (1) A  szakmai-jövedéki nyilvántartás a  borászati üzemben előállított vagy az  abba betárolt borászati termékeket és 
az azokon végzett műveleteket tételenként tartja nyilván.

 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti borászati terméktételek házasítása esetén a  keletkezett borászati terméket a  szakmai-
jövedéki nyilvántartás új tételként tartalmazza, a  házasításhoz felhasznált borászati termékek első származási 
bizonyítványainak száma, valamint a  házasításhoz felhasznált mennyiségeinek feltüntetésével. A  házasításhoz 
felhasznált borászati termékek nyilvántartott mennyiségét a felhasznált mennyiséggel csökkenteni kell.

 (3) Az (1) bekezdés szerinti borászati terméktétel
a) részekre bontása esetén a  részekre bontott mennyiségeket új tételként kell a  szakmai-jövedéki 

nyilvántartásban feltüntetni, az első származási bizonyítvány számának,
b) forgalomba hozatala esetén a  forgalomba hozott mennyiséget új tételként kell a  szakmai-jövedéki 

nyilvántartásban feltüntetni, a forgalombahozatali azonosító
megadásával.

 (4) Ha a  (2) és (3)  bekezdés alapján egy borászati terméktétel mennyisége nullára csökken, a  borászati terméktételt  
ki kell vezetni a nyilvántartásból.

 (5) A szakmai-jövedéki nyilvántartásba bejegyzett adatokat oly módon kell javítani, hogy a  javítást követően a  javítás 
előtti és utáni állapot egyértelműen visszakövethető legyen.

30. § (1) A szakmai-jövedéki nyilvántartás tartalmazza
a) a borászati üzemengedélyes

aa) gazdasági akta számát,
ab) FELIR azonosítóját és
ac) NÉBIH tevékenység-azonosítóját;

b) a borászati üzembe betárolt szőlő szüreti bejegyzésének azonosítóját;
c) a  betárolt szacharóz, savtartalom növelésére használt termékek, savtompításra használt termékek, 

az adalékanyagok, valamint a keletkezett melléktermékek
ca) megnevezését,
cb) eredetét,
cc) mennyiségét és a készletváltozásokat,
cd) minőségi jellemzőjét, mértékegységét,
ce) ki- és betárolása esetén annak dátumát, jogcímét, valamint a számla vagy kísérőokmány számát;

d) az előállított vagy betárolt, forgalombahozatali azonosítóval nem rendelkező borászati termék
da) előállításának borpiaci évét,
db) előállításához felhasznált szőlő mennyiségét és az érintett szüreti bejegyzések azonosítóját,
dc) potenciális alkoholtartalmát,
dd) mennyiségét és a készletváltozásokat,
de) tárolóedényeinek azonosítóját,
df ) palackozása esetén a megtöltött tárolóedények űrtartalmát és darabszámát,
dg) bérpalackozása esetén a palackozó nevét és címét,
dh) adómentes fogyasztása esetén annak dátumát és mennyiségét,
di) műveleti, tárolási, szállítási vagy palackozási veszteségeinek mennyiségét és jogcímét,
dj) ki- és betárolása esetén annak dátumát, jogcímét, valamint a kísérőokmány számát,
dk) első származási bizonyítványának vagy bizonyítványainak számát,
dl) színét,
dm) veszteség pótlására félretett mennyiségét;

e) a borászati termékeken elvégzett műveletek
ea) megnevezését,
eb) elvégzéséhez felhasznált adalék- és segédanyagok megnevezését és mennyiségét,
ec) elvégzésének dátumát;

f ) a forgalomba hozott borászati termék
fa) d) pont dd)–dj) alpontjában meghatározott adatait,
fb) végső származási bizonyítványának számát és forgalombahozatali azonosítóját;
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g) a borászati üzemben található borászati tárolóedények
ga) jelölését,
gb) típusát,
gc) névleges űrtartalmát; valamint

h) a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény 138. §-a szerinti hivatalos zár készletet.
 (2) Azonos névleges űrtartalmú és anyagú borászati tárolóedények a szakmai-jövedéki nyilvántartásban csoportosan is 

nyilvántarthatóak.
 (3) A  tárolóedény javításra történő átadásáról, átvételéről bizonylatot kell kiállítani, amelyen a  tárolóedényt 

egyértelműen beazonosítható módon kell feltüntetni. A  javításra átadott tárolóedényeket az  online bortermelői 
regiszterben nem kell átvezetni.

 (4) A  szacharóz, a  savtartalom növelésére, valamint a  savtompításra használt termékek, továbbá az  adalékanyagok 
megnevezése az (1) bekezdés c) pont ca) alpontjától eltérően helyettesíthető a szakmai-jövedéki nyilvántartásban 
meghatározott kóddal.

31. § (1) A kisüzemi bortermelői regiszter a HNT által a honlapján közzétett formájú,
a) egyes borászati terméktételekre vonatkozó nyilvántartó lapokból (a továbbiakban: nyilvántartó lap),
b) borkimérés-nyilvántartásból és
c) tárolóedény-nyilvántartásból
áll.

 (2) A  nyilvántartó lapot a  borászati üzemben tárolt borászati terméktételenként kell vezetni. A  nyilvántartó lapokat 
az  adott borászati terméktétellel érintett valamennyi borászati termék borászati üzemből történő elszállítását 
követően 5 évig meg kell őrizni.

 (3) Új nyilvántartó lapot kell alkalmazni, ha
a) új borászati terméktétel bejegyzésének kötelezettsége áll elő,
b) tételek házasításával új borászati terméktétel keletkezik,
c) a  végső származási bizonyítványt a  borászati terméktétel adott része után kérelmezik, a  végső származási 

bizonyítvány iránti kérelemben szereplő mennyiségre, egyidejűleg az  eredeti lapon a  végső származási 
bizonyítvány iránti kérelemben szereplő mennyiséget készletcsökkenésként feltüntetve,

d) a  kisüzemi bortermelő egy borászati terméktételt több tételre bont, a  létrejövő új borászati terméktételre, 
valamint

e) az adott borászati terméktételt más borászati üzembe tárolják át.
 (4) A  kisüzemi bortermelő a  forgalombahozatali azonosítóval rendelkező borászati terméktételek készletváltozását 

az értékesítésről szóló bizonylatokon tartja nyilván.
 (5) A  termelői borkimérés keretében értékesített borászati termékre a kisüzemi bortermelő borkimérés-nyilvántartást 

köteles vezetni. A  borkimérés-nyilvántartásban a  tárgynapon összesen értékesített, kóstolásra és elvitelre kimért 
mennyiségeket a tételek és a kiszerelési egységek szerint összesítve kell bevezetni. Nem kell rögzíteni a borkimérés-
nyilvántartásban azokat az  értékesítéseket, amelyekről a  kisüzemi bortermelő az  adott tétel forgalombahozatali 
azonosítóját tartalmazó számlát állított ki.

 (6) A borászati üzem vagy a termelői borkimérés területén kívül, a kisüzemi bortermelő által a végső fogyasztó részére 
történő értékesítés esetén a  kitárolt tételről kísérőokmányt kell kiállítani. A  kitelepülést követően a  borászati 
üzembe visszaszállítandó borászati termékről kísérőokmányt kell kiállítani.

32. § (1) A papír alapon vezetett általános bortermelői regiszter formanyomtatványát a HNT a honlapján közzéteszi.
 (2) A  Kormányrendelet 43.  § (2)  bekezdése szerinti regiszter számítógépprogram útján vezetett nyilvántartásának 

tartalmában meg kell felelnie az (1) bekezdés szerinti formanyomtatvány adattartalmának.
 (3) Az általános bortermelői regiszter és az online bortermelői regiszter legalább

a) szőlő betárolás nyilvántartó lapból,
b) borászati termék nyilvántartó lapból,
c) adalékanyag nyilvántartó lapból,
d) melléktermék nyilvántartó lapból és
e) tárolótartály nyilvántartó lapból
áll.
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33. § (1) A  borászati terméktétellel összefüggő veszteségek nem haladhatják meg a  borászati terméktétel teljes 
mennyiségére vonatkozóan a 10. mellékletben meghatározott értékeket.

 (2) Egy borászati terméktétellel létrehozott új borászati terméktétellel összefüggő veszteségekbe az eredeti borászati 
terméktétellel összefüggő veszteségeket is bele kell számítani.

 (3) A  veszteségek vetítési alapja az  adott borászati terméktétel első származási bizonyítványa vagy must származási 
bizonyítványa alapján nyilvántartott eredeti mennyisége.

34. § (1) A  papír alapon vezetett szakmai-jövedéki nyilvántartást a  borászati termék tárolásának helyén kell tartani. 
A  borászati üzemengedélyesnek gondoskodnia kell a  szakmai-jövedéki nyilvántartás biztonságos helyen történő 
őrzéséről, tartásáról.

 (2) A  papír alapon vezetett szakmai-jövedéki nyilvántartás elvesztését, megsérülését vagy megsemmisülését 
a borászati üzemengedélyes 72 órán belül köteles a borászati üzem helye szerint illetékes hegybíró részére írásban 
bejelenteni.

 (3) A  papír alapon vezetett szakmai-jövedéki nyilvántartást az  ellenőrzést végző hatóság felszólítására két órán belül 
kell bemutatni.

 (4) A  papír alapon vezetett szakmai-jövedéki nyilvántartást úgy kell kitölteni, hogy az  adatok olvashatóak és 
megváltoztathatatlanok legyenek. A  bevezetett, hibás adatot áthúzással, a  javítás dátumának feltüntetésével és 
aláírással lehet érvényteleníteni.

22. Kísérőokmányok

35. § (1) A borászati termék belföldi, valamint a borászati melléktermékek, szőlő vagy zúzott cefre szállításakor a 11. melléklet 
szerinti adattartalmú kísérőokmány alkalmazandó, az  (EU) 2018/273 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 
9. cikk (1) bekezdés a) pontjában és e) pont ii–vii. alpontjában meghatározott esetek, valamint azon mobilpalackozó 
üzem igénybevételével történő kiszerelés kivételével, amikor
a) a mobilpalackozó a borászati üzem helyrajzi számán végzi a borászati termék kiszerelését, vagy
b) a  kiszerelés során biztosított a  borászati üzemmel való közvetlen kapcsolat, és a  kiszerelést követően 

a kiszerelt borászati termékek haladéktalanul visszakerülnek a borászati üzem területére.
 (2) A  borászati termékek borászati üzemek közötti belföldi áttárolása, valamint szőlőtörköly, borseprő, szőlő, 

zúzott cefre szállítása esetén használt kísérőokmányhoz mellékelni kell a  szakmai-jövedéki nyilvántartásnak 
a kísérőokmányon feltüntetett borászati terméktételre vonatkozó részét.

 (3) Az (EU) 2018/273 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 10. cikkére figyelemmel
a) a forgalombahozatali azonosítóval rendelkező borászati termékek belföldi szállítása során kísérőokmányként 

használható számlának,
b) a szőlő szállítása során a kísérőokmány helyettesítésére használt, a Kormányrendelet 29. §-a szerinti szüreti 

bejegyzés igazolásnak
tartalmaznia kell a kísérőokmány kötelező adatait.

23. Készletjelentés és értékesítési jelentés

36. § (1) A Kormányrendelet
a) 46. § a) pontjában meghatározott készletjelentést a 12. melléklet,
b) 46. § b) pontjában meghatározott értékesítési jelentést a 13. melléklet
szerinti adattartalommal, a HNT által a honlapján közzétett formában kell benyújtani.

 (2) Az (1) bekezdés szerint benyújtott jelentéseknek tartalmaznia kell az adatszolgáltató
a) nevét,
b) gazdasági akta számát,
c) címét,
d) borászati üzemének helye szerint illetékes borvidék és hegyközség (vagy hegyközségi tanács) nevét és
e) aláírását.



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2021. évi 144. szám 6615

IV. FEJEZET
A BORÁSZATI TERMÉKEK FORGALOMBA HOZATALA, AZ ÉRZÉKSZERVI ÉS AZ ANALITIKAI VIZSGÁLATOK 
RENDJE

24. Végső származási bizonyítvány

37. § (1) A  végső származási bizonyítvány kiállítása iránti kérelem az  Ákr.-ben meghatározott adatokon túlmenően 
tartalmazza
a) a borászati üzemengedélyes

aa) gazdasági akta számát,
ab) FELIR azonosítóját,
ac) NÉBIH tevékenység-azonosítóját;

b) a borászati terméktételen jelölni kívánt
ba) földrajzi árujelzőt,
bb) bortípust,
bc) édességi kategóriát,
bd) földrajzi árujelző termőterületénél nagyobb vagy kisebb földrajzi egységet,
be) szőlőfajtát,
bf ) évjáratot,
bg) 8.  melléklet szerinti hagyományos és kiegészítő hagyományos kifejezést, valamint egyéb 

korlátozottan használható kifejezést és
bh) bármely, a termékleírásban foglalt egyéb kifejezést;

c) a borászati terméktétel
ca) mennyiségét,
cb) termékkategóriáját,
cc) színét,
cd) előállítása során keletkezett veszteséget;

d) a  borászati terméktételhez kapcsolódó must származási bizonyítványok és első származási bizonyítványok 
számát az érintett mennyiség megjelölésével;

e) a  borászati terméktételen végrehajtott borászati eljárásokat a  14.  melléklet 1–4.  pontjában meghatározott 
sorszám megadásával.

 (2) A  végső származási bizonyítvány kiállítása iránti kérelemhez mellékelni kell a  szakmai-jövedéki nyilvántartásnak 
a forgalomba hozni kívánt borászati terméktételre vonatkozó részét.

 (3) A végső származási bizonyítványt a hegybíró a  tételen jelölni kívánt, az  (1) bekezdés b) pontjában meghatározott 
kifejezések tekintetében
a) a  szőlőmust, a  sűrített szőlőmust, a  finomított szőlőmustsűrítmény, a  részben erjedt szőlőmust és a  még 

erjedésben lévő újbor kivételével az első származási bizonyítvány,
b) a  szőlőmust, a  sűrített szőlőmust, a  finomított szőlőmustsűrítmény, a  részben erjedt szőlőmust és a  még 

erjedésben lévő újbor esetében a must származási bizonyítvány,
c) a szakmai-jövedéki nyilvántartásban elvégzett adminisztratív ellenőrzés, valamint
d) ha erre sor került, a helyszíni ellenőrzés
alapján adja ki.

 (4) A végső származási bizonyítvány a kérelemben szereplő adatok alapján tartalmazza
a) a fajtaösszetételt,
b) az évjárat összetételt,
c) a származási országot és
d) az összes alkoholtartalmat.

25. Az analitikai és érzékszervi vizsgálatok megrendelése és a szükséges minták biztosítása

38. § (1) A  borászati terméktétel analitikai, illetve érzékszervi vizsgálatára vonatkozó, a  végső származási bizonyítványt 
kiállító hegybíró által megküldött formanyomtatványon történő megrendelés tartalmazza legalább
a) a borászati terméktétel
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aa) végső származási bizonyítványának számát,
ab) forgalombahozatali azonosítóját;

b) a  termékleírásban a  kémiai összetétel és az  érzékszervi jellemzők tekintetében előírt követelményekre 
figyelemmel a földrajzi árujelzőt kezelő hegyközségi szervezet által meghatározott adatokat;

c) a borászati üzemengedélyes döntésétől függően
ca) angol nyelvű vizsgálati jegyzőkönyv igénylését,
cb) soron kívüli NÉBIH-eljárás igénylését,
cc) a  NÉBIH által az  analitikai vizsgálati jegyzőkönyv, illetve az  érzékszervi vizsgálat eredményének 

ügyfélkapura történő megküldésének igénylését,
cd) jogszabályban vagy termékleírásban nem előírt, de mérendő paraméter megnevezését;

d) a Magyarország területén kívül található telephelyű borászati üzem címét;
e) a Magyarország területén kívüli telephelyen történő tárolás esetén a tárolási hely címét;
f ) a borászati üzemengedélyes által megadni kívánt egyéb adat, tény, körülmény leírását;
g) a számlázási adatokat, ha azok nem egyeznek meg a borászati üzemengedélyes adataival;
h) a borászati üzemengedélyes nyilatkozatát arról, hogy

ha) a forgalomba hozatalhoz szükséges analitikai vizsgálatokat megrendeli,
hb) az analitikai vizsgálat költségeit vállalja, azokat számla ellenében kifizeti, valamint
hc) a laboratórium által használt módszereket megismerte és elfogadja.

 (2) A borászati terméktétel analitikai vizsgálatát a Kormányrendelet 48. § (1) bekezdésében meghatározott vizsgálatot 
végző laboratóriumtól közvetlenül kell megrendelni.

 (3) A borászati terméktétel érzékszervi vizsgálatára vonatkozó megrendelés iránti kérelem
a) a vizsgálatot végző földrajzi árujelző borbíráló bizottság (a továbbiakban: FBB) vagy az OBB titkárához vagy
b) a NÉBIH részére
nyújtható be.

 (4) A borászati terméket közfogyasztásra forgalomba hozni kívánó személy (a továbbiakban: forgalomba hozó)
a) az analitikai vizsgálathoz két palack,
b) az  érzékszervi vizsgálathoz a  vizsgálatot végző FBB vagy OBB működési szabályzatában meghatározott 

számú palack
mintát biztosít sorszámmal ellátva – a (10) bekezdésben foglaltak kivételével – a megrendeléssel egyidejűleg.

 (5) A  palack legalább 0,5 liter borászati terméket tartalmaz. A  palackot úgy kell lezárni pecséttel, viaszpecséttel, 
zsugorfóliával vagy kengyelszerűen elhelyezett ragasztószalaggal (a továbbiakban együtt: lezárás),  
hogy a mintához a lezárás megsértése nélkül ne lehessen hozzáférni. A lezáráson vagy a palackon fel kell tüntetni 
a forgalombahozatali azonosító számát és a minta sorszámát.

 (6) A minta lezárását a hegybíró végzi, ha a földrajzi árujelzőt kezelő hegyközségi szervezet vagy a termékleírás előírja 
az érzékszervi és az analitikai vizsgálatokhoz szükséges mintavételnél a hegybíró jelenlétét.

 (7) A  forgalomba hozó ellenmintára tarthat igényt. Ellenminta igénylése esetén a  forgalomba hozónak 
a  (4)  bekezdésben meghatározott számú mintánál annyival több mintát kell biztosítania, ahány ellenmintára 
igényt tart. A  hegybíró jelenlétében történő mintavétel esetén a  mintavételt végző, egyéb esetben a  vizsgálatot 
végző az  átadott minták közül kiválasztja az  ellenmintát, hitelesítéssel látja el a  lezárást, és a  forgalomba hozó  
vagy a (10) bekezdésben meghatározott esetben a földrajzi árujelzőt kezelő hegyközségi szervezet részére átadja.

 (8) Az  analitikai és az  érzékszervi vizsgálathoz szükséges minta vételéről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyben 
rögzíteni kell az Ákr. 78. §-a szerinti adatokon túlmenően
a) a  borászati terméket előállító borászati üzem NÉBIH tevékenység-azonosítóját vagy az  Európai Gazdasági 

Térség szerződő államain kívüli államból (a továbbiakban: harmadik ország) behozott borászati termék 
esetén a forgalomba hozó nevét,

b) a mintát alkotó palackok számát,
c) a  harmadik országból behozott borászati termék kivételével a  borászati terméktétel forgalombahozatali 

azonosító számát,
d) a hegybíró jelenlétében történő mintavétel tényét, valamint
e) a forgalomba hozó ellenmintára vonatkozó igényét.

 (9) A vizsgálatra átadott mintához mellékelni kell a mintavételről készített jegyzőkönyvet.
 (10) A  minta kizárólag a  földrajzi árujelzőt kezelő hegyközségi szervezeten keresztül küldhető meg analitikai és 

érzékszervi vizsgálatra, ha ezt a földrajzi árujelzőt kezelő hegyközségi szervezet vagy a termékleírás előírja.
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26. Az analitikai vizsgálatok során mérendő paraméterek

39. §  Az analitikai vizsgálat az  (EU) 2019/34 bizottsági végrehajtási rendelet 20.  cikkében, valamint a  termékleírásban 
meghatározott paraméterek mellett kiterjed
a) a sűrűség,
b) az összes extrakttartalom,
c) a cukormentes extrakttartalom,
d) a szabad kénessavtartalom,
e) kékszőlőből készült borászati termékek esetén a malvidin-diglükozid tartalom,
f ) a hamutartalom és
g) a pH-érték
mérésére.

27. Az érzékszervi jellemzőkre vonatkozó követelmények

40. § (1) A  Magyarország területén termelt és forgalomba hozni kívánt vagy az  Európai Unió területén először 
Magyarországon forgalomba hozni kívánt bornak, likőrbornak, pezsgőnek, minőségi pezsgőnek, illatos minőségi 
pezsgőnek, szén-dioxid hozzáadásával készült habzóbornak, gyöngyözőbornak, szén-dioxid hozzáadásával készült 
gyöngyözőbornak a következő érzékszervi jellemzőkkel kell rendelkeznie:
a) a  címkén jelzett színnek (fehér, rozé, vörös) vagy a  8.  melléklet szerinti szabályozott kifejezésnek, valamint 

jellegének megfelelő szín;
b) legalább tiszta, a palackos érlelésből fakadó esetleges üledékektől eltekintve üledékmentes megjelenés;
c) egészséges, az elnevezésnek és jelölésnek megfelelő illat, íz, zamat; valamint
d) pezsgő, minőségi pezsgő, illatos minőségi pezsgő, szén-dioxid hozzáadásával készült habzóbor, 

gyöngyözőbor, szén-dioxid hozzáadásával készült gyöngyözőbor esetén finom, tartós gyöngyözés.
 (2) A  8.  melléklet 3.  pontjában foglalt táblázat 8., 11. és 14.  pontja szerinti egyéb korlátozottan használható kifejezés 

feltüntetése esetén az (1) bekezdés b) pontjától eltérően legfeljebb 100 NTU mértékű zavarosság megengedhető.

28. A földrajzi árujelző borbíráló bizottság

41. §  A földrajzi árujelzőt kezelő hegyközségi szervezet, valamint a HNT által létrehozott FBB nyilvántartásba vétele iránti, 
NÉBIH részére benyújtandó kérelem tartalmazza
a) az FBB-t létrehozó szervezet nevét, székhelyét, telephelyét, fióktelepét, valamint adószámát;
b) az FBB

ba) illetékességi körébe tartozó földrajzi árujelzők listáját,
bb) tagjainak névsorát,
bc) elnökének, elnökhelyettesének és titkárának nevét és elérhetőségét és
bd) működési helyét;

c) a  tagok szakmai követelményeknek történő megfelelését alátámasztó képzettséget, végzettséget vagy 
szakvizsgát igazoló dokumentumot; valamint

d) az FBB működési szabályzatát, megjelölve az elnök, az elnökhelyettes, valamint a titkár alapvető feladatait is.

42. § (1) Az FBB tagjainak száma nem lehet kevesebb 10 főnél.
 (2) Az  FBB tagjának rendelkeznie kell a  9.  mellékletben meghatározott végzettségek valamelyikével vagy borbíráló 

szakvizsgával.

43. § (1) Az  FBB működését ügyrend szabályozza, amelyet az  elfogadását követő 7 napon belül az  FBB megküld  
a NÉBIH részére.

 (2) Az FBB az ügyrendjében meghatározott számú, de legalább 5 tagjának jelenléte esetén határozatképes.

44. §  Az FBB értesítést küld
a) az  érzékszervi vizsgálat időpontjáról és a  jelentkezés részletes feltételeiről az  érintett borászati üzemek, 

a  kormányhivatal, a  NÉBIH, valamint az  OBB elnöke részére, legalább az  érzékszervi vizsgálat napját 
megelőzően 7 nappal, rendkívüli érzékszervi vizsgálat esetén haladéktalanul; és
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b) az  FBB adataiban és működési szabályzatában bekövetkezett változásról az  adatváltozástól számított  
14 napon belül az  érintett hegyközségi szervezetek, a  Pest Megyei Kormányhivatal, a  kormányhivatal és 
a NÉBIH részére.

29. Az Országos Borszakértő Bizottság

45. §  Az OBB tagjának rendelkeznie kell
a) a 9. melléklet 2. pontjában meghatározott végzettségek valamelyikével és
b) borbíráló szakvizsgával, vagy ennek hiányában vállalnia kell, hogy a tagsági viszonyának kezdetétől számított 

90 napon belül sikeres szakvizsgát tesz, amelynek elmaradása esetén a tagsági viszony kezdetétől számított 
91. napon az OBB-tagsága megszűnik.

30. Az érzékszervi vizsgálati eljárás

46. § (1) Az érzékszervi vizsgálat során biztosítani kell
a) a minták titkos kezelését;
b) a minta vizsgálatra való alkalmasságát;
c) az  érzékszervi vizsgálaton részt vevő FBB- vagy OBB-tagok (a továbbiakban: bírálók) egymás láthatóságát 

kizárva történő elhelyezkedését;
d) az érzékszervi vizsgálat fehér színű asztallapon vagy fehér színű terítő felett, természetes vagy semleges színű 

fénnyel jól megvilágított helyiségben történő lefolytatását;
e) a bírálók részére

ea) fejenként legalább három, egyenként legalább 2 deciliter űrtartalmú talpas kóstolópohár,
eb) semleges illatú és ízű ivóvíz és pékáru, valamint
ec) fejenként legalább egy kiöntőedény
rendelkezésre állását.

 (2) Ha a vizsgálat kérelmezője kéri, biztosítani kell az adott borászati terméktétel
a) előzetesen megjelölt hőmérsékleten történő kóstolását, valamint
b) előzetesen megjelölt időtartamú, a  kóstolást megelőző, legfeljebb egy órán át tartó szellőztetését, 

dekantálását.
 (3) Az  érzékszervi vizsgálat során egy bíráló egy nap legfeljebb 50 borászati terméktétel érzékszervi vizsgálatát 

végezheti el.

47. § (1) A bíráló az érzékszervi vizsgálat alapján az adott tételnek „megfelelt” vagy „nem felelt meg” minősítést adhat.
 (2) Az FBB és az OBB az érzékszervi vizsgálatról szóló döntését titkos szavazással hozza meg.
 (3) Az  érzékszervi vizsgálat eredményeként a  vizsgált borászati terméktétel „megfelelt” minősítést akkor kap,  

ha a bírálók több mint fele ilyen minősítést adott.
 (4) Ha egy tétel az FBB vagy OBB döntése alapján „nem felelt meg”, az FBB vagy az OBB határozatában megnevezi

a) a borhibát, borbetegséget, valamint
b) a termékleírásban található érzékszervi leírás azon elemeit, amelyeknek a tétel nem felelt meg.

31. Borászati termék további feldolgozása

48. § (1) Forgalombahozatali azonosítóval rendelkező borászati terméktétel további feldolgozásának bejelentése tartalmazza 
az Ákr. szerinti adatokon túlmenően
a) a feldolgozást végző borászati üzemengedélyes

aa) gazdasági akta számát,
ab) FELIR azonosítóját,
ac) NÉBIH tevékenység-azonosítóját;

b) a forgalombahozatali azonosítót;
c) a további feldolgozással érintett borászati terméktétel mennyiségét; valamint
d) a további feldolgozás kezdő időpontját.
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 (2) A további feldolgozással érintett terméktétel forgalombahozatali azonosítója a Kormányrendelet 57. § (3) bekezdése 
alapján kiadott végső származási bizonyítványban meghatározott borászati terméktétel vonatkozásában érvényben 
marad.

 (3) A  hegybíró a  végső származási bizonyítvány visszavonásáról, valamint a  további feldolgozással nem érintett 
terméktétel végső származási bizonyítványának kiállításáról értesíti a  NÉBIH-et. A  NÉBIH a  további feldolgozással 
nem érintett terméktétel végső származási bizonyítványának hiányában a  forgalombahozatali azonosítót 
érvényteleníti.

32. Erjedésben lévő újbor értékesítése

49. §  A még erjedésben lévő újbor a szüret naptári évében értékesíthető.

33. Borbíráló képzés és szakvizsga

50. § (1) A miniszter a borbíráló szakvizsgának a NÉBIH, a HNT, az OBB, valamint a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem 
(a továbbiakban: MATE) bevonásával kidolgozott vizsgaszabályzatát jóváhagyja és az  általa vezetett minisztérium  
(a továbbiakban: Minisztérium) honlapján közzéteszi.

 (2) A  borbíráló szakvizsgát a  MATE szervezi. A  borbíráló szakvizsgát a  NÉBIH, a  HNT, az  OBB és a  MATE által egy-egy 
kijelölt személyből álló szakvizsgabizottság felügyeli. A  szakvizsga sikeres, ha a  vizsgázó az  összes pontszám 
legalább 60%-át elérte.

 (3) A  szakvizsgán történő részvétel díjköteles. Sikertelen szakvizsga esetén a  szakvizsga díjmentesen egy alkalommal 
ismételhető meg.

 (4) A sikeres szakvizsga eredménye 5 évig hatályos.

51. § (1) Borbíráló szakvizsga a  9.  melléklet 1. vagy 2.  pontjában meghatározott végzettség hiányában csak a  MATE által 
szervezett borbírálói képzést követően tehető.

 (2) A  borbírálói képzés teljes időtartama legalább tizenkét óra. A  tanterv és a  borbírálói képzés szabályzatának 
kidolgozását, valamint a  borbírálói képzés vezetőinek és oktatóinak kiválasztására vonatkozó követelmények 
meghatározását a MATE az OBB, a HNT és a NÉBIH együttműködésével végzi.

 (3) A MATE a tantervet és a borbírálói képzés szabályzatát a honlapján közzéteszi.
 (4) A  borbírálói képzésben történő részvétel igazolásának feltétele, hogy a  hallgató az  elméleti foglalkozás legalább 

80%-án és a gyakorlati foglalkozás 100%-án részt vett.
 (5) A  borbírálói képzés vezetője és oktatója a  9.  melléklet 2.  pontjában meghatározott egyetemi végzettségek vagy 

tudományos fokozatok valamelyikével és borbíráló szakvizsgával rendelkező személy lehet.
 (6) A borbírálói képzésen való részvétel díjköteles.
 (7) Aki mesterszintű szőlész-borász képzés keretében megszerzett borbírálói oklevéllel rendelkezik, és azt bemutatja 

a  NÉBIH részére, a  borbíráló szakvizsga kötelezettsége alól a  bemutatott borbírálói oklevél kiállításától számított  
5 évig mentesül.

V. FEJEZET
JELÖLÉS

34. Kötelező jelölések

52. § (1) A borászati termékek jelölésére vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni
a) olyan késztermékre, amelyet ugyanazon vállalkozás különböző telephelyei között, legfeljebb 70 km-es 

körzetben szállítanak, valamint
b) a termelő saját fogyasztására szánt szőlőmust és borászati termék mennyiségére.

 (2) Az Európai Unió területén először Magyarországon közfogyasztásra forgalomba hozott borászati terméken kötelező 
a forgalombahozatali azonosító feltüntetése, amelyet az „L” vagy „FHA” felirat előz meg.

 (3) Az Európai Unió területén először Magyarországon forgalomba hozott földrajzi árujelző nélküli borok kiszerelésén 
a származási országot
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a) 1 liter feletti kiszerelés esetén legalább 5 mm-es,
b) 201 ml – 1000 ml között legalább 4 mm-es,
c) 51 ml – 200 ml között minimum 3 mm-es,
d) 50 ml-ig minimum 2 mm-es
betűnagysággal kell feltüntetni.

 (4) Az  Európai Unió területén először Magyarországon forgalomba hozott, az  Európai Unió több tagállamából 
származó szőlőből készült borászati terméken az  összes érintett tagállamot fel kell tüntetni a  következők szerint:  
„… és … országokból származó borok házasításával készült európai uniós borászati termék”.

35. Választható jelölések

53. § (1) A magyarországi telephellyel rendelkező palackozó, valamint pezsgő és habzóbor előállító borászati üzem borászati 
üzemengedélyben adott kódja „H” betűjelből és egy négyjegyű számból áll.

 (2) A 8. melléklet szerinti szabályozott kifejezések az ott leírt feltételekkel jelölhetők az Európai Unió területén először 
Magyarországon forgalomba hozott borászati termékeken.

54. § (1) A  földrajzi árujelző termőterületénél kisebb földrajzi egység (a továbbiakban: kisebb földrajzi egység) neve 
a földrajzi árujelzővel ellátott borászati termék címkéjén akkor tüntethető fel, ha
a) a  termékleírás az  adott kisebb földrajzi egység egyértelmű körülhatárolását tartalmazza, valamint címkén 

való jelölését lehetővé teszi, és
b) a  borászati termék kiszerelésén legalább egy olyan látómező található, amelyben a  kisebb földrajzi egység 

neve és az adott földrajzi árujelző is megjelenik.
 (2) A  termékleírás rendelkezhet arról, hogy az  (EU) 2019/33 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 55.  cikk 

(2)  bekezdés harmadik albekezdésében meghatározott követelményeknek megfelelő lajstromozott védjegyek 
vagy 2002. május 11. előtt használat útján meghonosodott védjegyek tekintetében nem kell alkalmazni  
az (EU) 2019/33 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 55. cikk (2) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott 
követelményeket.

 (3) A (2) bekezdés szerinti esetben a borászati termékek esetében a termékleírás tartalmazza az érintett kisebb földrajzi 
egységek feltüntetése esetén a földrajzi egységnek a védjegyektől való megkülönböztetési módját.

55. § (1) A  borászati termék címkéjén a  borászati termék előállításához felhasznált szőlőfajták nevei azonos betűtípussal, 
azonos betűszínnel és azonos betűmérettel tüntethetők fel.

 (2) Az  1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 120.  cikk (2)  bekezdés b)  pont i.  alpontja alapján 
a Magyarország területén termelt, földrajzi árujelző nélküli borászati termékek címkéjén az alábbi szőlőfajták neve 
nem tüntethető fel a következő változatokban:
a) arany sárfehér,
b) cirfandli,
c) furmint,
d) juhfark,
e) kabar,
f ) kadarka,
g) kéknyelű,
h) kövérszőlő,
i) zéta.

 (3) A  (2)  bekezdésben felsorolt szőlőfajtáknak a  Minisztérium honlapján közzétett szinonim nevei feltüntethetőek 
a földrajzi árujelző nélküli borászati termékek címkéin is.

36. A „bor” kifejezés használata nem borászati termék elnevezésében

56. §  A borászati termékeken kívül a bor kifejezés a szőlőtől eltérő gyümölcs erjesztésével nyert termék elnevezésében 
kizárólag a gyümölcs elnevezésével vagy a méz kifejezéssel együtt, összetett szó részeként használható.
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VI. FEJEZET
A GAZDASÁGI AKTA

57. § (1) Az  adatszolgáltató a  gazdasági aktában való nyilvántartásba vételhez szükséges adatszolgáltatását 
a 15. mellékletben meghatározott adattartalommal, a HNT honlapján közzétett formában teljesíti.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatás tartalmazza
a) nem természetes személy adatszolgáltató esetén

aa) az  adatszolgáltató gazdálkodó szervezet képviseletére jogosult személy(ek) eredeti aláírási 
címpéldányát vagy aláírási mintáját és

ab) a gazdálkodó szervezet bejegyzését igazoló hatályos dokumentum másolati példányát;
b) természetes személy adatszolgáltató esetén

ba) korlátozottan cselekvőképes vagy kiskorú adatszolgáltató esetén a  törvényes képviselő 
hozzájárulását,

bb) a személyazonosításra alkalmas igazolvány másolatát és
bc) a lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolatát;

c) a benyújtás célját és indoklását;
d) termelői csoporti tagság esetén a tagságot igazoló dokumentum másolati példányát; valamint
e) az  adatszolgáltatással érintett ültetvény használójának módosítása esetén annak igazolását,  

hogy az adatszolgáltató a földterület használatára jogosult.

VII. FEJEZET
VEGYES RENDELKEZÉSEK

37. Pezsgőspalackba tölthető italok

58. §  Az (EU) 2019/33 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 57.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott palackban 
a pezsgőn, minőségi pezsgőn és illatos minőségi pezsgőn kívül a következő termékek hozhatók forgalomba:
a) szén-dioxid hozzáadásával készült habzóbor,
b) gyöngyözőbor,
c) szén-dioxid hozzáadásával készült gyöngyözőbor,
d) ízesített boralapú koktélok, valamint
e) 1,2 térfogatszázaléknál kisebb alkoholtartalmú italok.

38. Szállítás és tárolás

59. §  A borászati termékek forgalmazása során
a) a  borászati termékeket fedett, száraz, hűvös, napfénytől és fagytól védett helyen kell tárolni, úgy, hogy 

a palackban lévő termék és a kiszerelés a tárolási körülmények miatt ne károsodjon; és
b) a tárolóhelyiség hőmérséklete nem lehet 5 °C-nál alacsonyabb és 25 °C-nál magasabb.

39. Cukortartalom átszámítása alkoholtartalomra

60. §  Adatszolgáltatáskor a  cukortartalom magyar mustfokban, valamint tömegszázalékban kifejezett értékét 
a Minisztérium honlapján közzétett táblázatok szerint kell alkohol térfogatszázalékra átszámítani.

VIII. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

40. Hatályba léptető rendelkezések

61. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2021. augusztus 1-jén lép hatályba.
 (2) A 70. § 2022. január 29-én lép hatályba.
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41. Átmeneti rendelkezések

62. §  A 2010. január 1. és 2014. május 30. között kiadott vizsgálati engedély alapján telepített szőlőültetvények 
terméséből készített borászati terméket – ha a  szőlőfajta osztályba sorolása még nem történt meg – az engedély 
véglegessé válásának napjától számított 10. borpiaci év végéig lehet forgalomba hozni.

63. §  A 8.  melléklet 3.  pontjában foglalt táblázat 8., 10., 11. és 14. sorában meghatározott egyéb korlátozottan 
használható kifejezésekre vonatkozó rendelkezéseit először a 2022/2023. borpiaci évben szüretelt szőlőből készült 
borászati termékekre kell alkalmazni.

64. §  A 2021/2022. borpiaci év során
a) használhatók a 2021. augusztus 1. előtt készített és hitelesített borkísérő okmányok,
b) benyújtandó készletjelentést és értékesítési jelentést a  2021. július 31-én hatályos szabályok szerint kell 

elkészíteni.

65. §  Az OBB e rendelet hatálybalépését megelőzően kinevezett tagjának
a) a  45.  § a)  pontjában foglaltaktól eltérően e  rendelet hatálybalépését megelőzően hatályos előírások által 

megkövetelt végzettséggel kell rendelkeznie,
b) a 45. § b) pontjában meghatározott kötelezettségnek legkésőbb 2022. július 31-éig kell eleget tennie.

42. Az Európai Unió jogának való megfelelés

66. §  Ez a rendelet
a) a  mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a  922/72/EGK, a  234/79/EGK, 

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

b) az  1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a  szőlőtelepítésekre vonatkozó engedélyezési 
rendszer, a  szőlőkataszter, a  kísérőokmányok és a  kapcsolódó tanúsítás, a  bevételezési és kiadási 
nyilvántartás, a  kötelező bejelentések, az  értesítések és a  bejelentett információk közzététele tekintetében 
történő kiegészítéséről, valamint az  1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a  releváns 
ellenőrzések és szankciók tekintetében történő kiegészítéséről, az  555/2008/EK, a  606/2009/EK  
és a  607/2009/EK bizottsági rendelet módosításáról, továbbá a  436/2009/EK bizottsági rendelet és  
az  (EU) 2015/560 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló,  
2017. december 11-i (EU) 2018/273 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet,

c) az  1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a  szőlőtelepítésekre vonatkozó engedélyezési 
rendszer, a  tanúsítás, a  bevételezési és kiadási nyilvántartás, a  kötelező bejelentések és értesítések 
tekintetében, valamint az  1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a  releváns ellenőrzések 
tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról, továbbá az  (EU) 2015/561 
bizottsági végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. december 11-i (EU) 2018/274 
bizottsági végrehajtási rendelet,

d) az  1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a  borágazati eredetmegjelölésekre, földrajzi 
jelzésekre és hagyományos kifejezésekre vonatkozó oltalom iránti kérelmek, a  kifogásolási eljárás, 
a használatra vonatkozó korlátozások, a termékleírások módosítása, az oltalom törlése, valamint a címkézés 
és a  kiszerelés tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2018. október 17-i (EU) 2019/33 felhatalmazáson 
alapuló bizottsági rendelet,

e) az  1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a  borágazati eredetmegjelölések, földrajzi 
jelzések és hagyományos kifejezések oltalma iránti kérelmek, a  kifogásolási eljárás, a  termékleírások 
módosításai, az oltalom alatt álló elnevezések nyilvántartása, az oltalom törlése és a szimbólumok használata 
tekintetében, valamint az  1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a  megfelelő ellenőrzési 
rendszer tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2018. október 17-i 
(EU) 2019/34 bizottsági végrehajtási rendelet,

f ) az  1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az  alkoholtartalom-növelés engedélyezésére 
vonatkozó lehetőség által érintett szőlőtermő területek, az  engedélyezett borászati eljárások és a  szőlőből 
készült termékek előállítására és tartósítására alkalmazandó korlátozások, a  melléktermékek százalékos 
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arányban megadott minimális alkoholtartalma és a melléktermékek kivonása, valamint az OIV adatlapjainak 
közzététele tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2019. március 12-i (EU) 2019/934 felhatalmazáson 
alapuló bizottsági rendelet,

g) az  1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a  szőlőből készült termékek fizikai, kémiai 
és érzékszervi jellemzőinek meghatározására szolgáló analitikai módszerek, valamint a  természetes 
alkoholtartalom növelésére vonatkozó tagállami határozatokról szóló értesítések tekintetében történő 
alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2019. április 16-i (EU) 2019/935 bizottsági 
végrehajtási rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

43. Módosító és hatályon kívül helyező rendelkezések

67. §  A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a  megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási 
szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási 
szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet 1.  melléklet 1.  pont 1.1.  alpontjában 
a „forgalomba hozatali engedély kiadásának és az ahhoz” szövegrész helyébe a „forgalomba hozatalhoz” szöveg lép.

68. § (1) A  szőlőfeldolgozás és a  borkészítés során keletkező melléktermékek kivonásáról és támogatással történő 
lepárlásáról szóló 70/2012. (VII. 16.) VM rendelet [a továbbiakban: 70/2012. (VII. 16.) VM rendelet] 1.  § b)  pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„b) borászati melléktermék: az  1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet II.  melléklet IV. rész 8.  pontja 
szerinti borseprő és 9. pontja szerinti szőlőtörköly;”

 (2) A 70/2012. (VII. 16.) VM rendelet 1. § e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„e) ipari célú nyers alkohol: olyan alkohol, amit kizárólag az  e  rendelet szerinti támogatott lepárlásra beszállított 
borászati melléktermékek, illetve a szőlő- és bortermelés részletes szabályairól szóló 26/2021. (VII. 29.) AM rendelet  
[a továbbiakban: 26/2021. (VII. 29.) AM rendelet] 24.  § (5)  bekezdése alapján a  lepárlóüzem részére átadott bor 
egyszeri lepárlásával nyernek úgy, hogy a desztillátum alkoholtartalma legalább 92 térfogatszázalék;”

 (3) A 70/2012. (VII. 16.) VM rendelet 15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A 13. § (1) bekezdés szerinti támogatás a 9. § szerint átvett borászati melléktermékekből, illetve a 26/2021. (VII. 29.)  
AM rendelet 24.  § (5)  bekezdése alapján a  lepárlóüzem részére átadott borból (a továbbiakban: bor) lepárlással 
előállított ipari célú nyers alkohol mennyisége alapján igényelhető.”

 (4) A 70/2012. (VII. 16.) VM rendelet 16. § (2) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A támogatási kérelemhez mellékelni kell a következőket:)
„g) ha a  kötelezett a  borászati melléktermék leadási kötelezettségét a  26/2021. (VII. 29.) AM rendelet 24.  § 
(5)  bekezdése alapján bor lepárlóüzem részére történő átadásával egészítette ki, a  26/2021. (VII. 29.) AM rendelet 
35. § (1) bekezdésében meghatározott kísérőokmány másolatait tételenként,”

 (5) Hatályát veszti a 70/2012. (VII. 16.) VM rendelet
a) 1. § a), c), g) és h) pontja,
b) 2–5. alcíme,
c) 7. § (1) és (2) bekezdése,
d) 8. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „kivonására és” szövegrész, valamint
e) 8. § (1) bekezdés b) pontja.

69. § (1) A  szőlőültetvények szerkezetátalakításához és átállításához igényelhető támogatásról szóló 57/2020. (XI. 13.)  
AM rendelet [a továbbiakban: 57/2020. (XI. 13.) AM rendelet] 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  (1)  bekezdésben foglaltakon túlmenően a  szőlészetről és borászatról szóló 2020. évi CLXIII. törvény  
(a továbbiakban: Btv.), valamint a végrehajtására kiadott rendeletek fogalommeghatározásait kell figyelembe venni.”

 (2) Az 57/2020. (XI. 13.) AM rendelet 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  egyéni tervben a  Btv. alapján osztályba sorolt, továbbá a  NÉBIH által a  szőlő-bor ágazatban folytatott 
hatósági eljárásokról és teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendelet alapján vizsgálati 
engedéllyel termesztési alkalmassági vizsgálatba vont szőlőfajta szerepelhet. Egy egyéni tervben a  vizsgálati 
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engedéllyel termesztési alkalmassági vizsgálatba vont szőlőfajta ültetése, illetve átoltása tevékenység legfeljebb  
2 hektáron történő megvalósítása támogatható.”

 (3) Az 57/2020. (XI. 13.) AM rendelet
a) 2.  melléklet 1.  pontjában foglalt táblázat A:12 mezőjében a  „szőlészeti és a  borászati adatszolgáltatás, 

valamint a  származási bizonyítványok kiadásának rendjéről, továbbá a  borászati termékek előállításáról, 
forgalomba hozataláról és jelöléséről szóló 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet 12. számú melléklet I. pontjában 
meghatározott, illetve azoknak megfeleltethető iskolai” szövegrész helyébe a „szőlő- és bortermelés részletes 
szabályairól szóló 26/2021. (VII. 29.) AM rendelet [a továbbiakban: 26/2021. (VII. 29.) AM rendelet] 9. melléklet  
1. és 2. pontjában meghatározott” szöveg,

b) 2.  melléklet 2.  pontjában foglalt táblázat A:10 mezőjében a  „szőlészeti és a  borászati adatszolgáltatás, 
valamint a  származási bizonyítványok kiadásának rendjéről, továbbá a  borászati termékek előállításáról, 
forgalomba hozataláról és jelöléséről szóló 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet 12. számú melléklet I. pontjában 
meghatározott vagy azoknak megfeleltethető iskolai” szövegrész helyébe a „26/2021. (VII. 29.) AM rendelet 
9. melléklet 1. és 2. pontjában meghatározott” szöveg

lép.

70. § (1) A 18. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„18.  § (1) A  Kormányrendelet 28.  § (3)  bekezdése és 30.  § (2)  bekezdése szerinti szüret bejelentő lapon, valamint 
a Kormányrendelet 28. § (4) bekezdése szerinti felvásárlási űrlapon a hegybíró megadja az Ákr.-ben meghatározott 
adatokon túlmenően
a) az ültetvény használójának
aa) gazdasági akta számát,
ab) FELIR azonosítóját és
ac) NÉBIH tevékenység-azonosítóját;
b) a szőlőültetvény vagy ültetvényrész beazonosításához szükséges adatokat; valamint
c) a szüret borpiaci évét.
(2) A  Kormányrendelet. 28.  § (5)  bekezdése szerinti bejelentés tartalmazza az  Ákr.-ben meghatározott adatokon 
túlmenően
a) az ültetvény használójának
aa) gazdasági akta számát,
ab) FELIR azonosítóját és
ac) NÉBIH tevékenység-azonosítóját;
b) a szőlőtermés felvásárlójának
ba) gazdasági akta számát,
bb) FELIR azonosítóját és
bc) NÉBIH tevékenység-azonosítóját;
c) a  módosítás előtt a  szerződésben megjelölt szőlőültetvény vagy ültetvényrész beazonosításához szükséges 
adatokat;
d) a módosult felvásárlási szerződést; valamint
e) a módosult felvásárlási szerződésben megjelölt ültetvényhez vagy ültetvényrészhez megküldött szüret bejelentő 
lapokat és felvásárlási űrlapokat.
(3) A Kormányrendelet 28. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozat tartalmazza
a) az ültetvény használójának
aa) a nevét,
ab) gazdasági akta számát,
ac) FELIR azonosítóját és
ad) NÉBIH tevékenység-azonosítóját;
b) a szőlőültetvény beazonosításához szükséges adatokat;
c) az ültetvényrészek méretét, valamint az ültetvényben való elhelyezkedésük meghatározását; valamint
d) a  felosztással érintett ültetvényhez vagy ültetvényrészhez megküldött szüret bejelentő lapokat és felvásárlási 
űrlapokat.
(4) A Kormányrendelet 29. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat tartalmazza
a) a felvásárló
aa) nevét,



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2021. évi 144. szám 6625

ab) gazdasági akta számát,
ac) FELIR azonosítóját és
ad) NÉBIH tevékenység-azonosítóját; valamint
b) a szüret bejelentő lap azonosítóját.
(5) A Kormányrendelet 30. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatás tartalmazza
a) az ültetvény használójának
aa) nevét,
ab) gazdasági akta számát,
ac) FELIR azonosítóját, és
ad) NÉBIH tevékenység-azonosítóját;
b) az ültetvény beazonosításához szükséges adatokat;
c) az ültetvényről vagy ültetvényrészről származó termés korábbi felvásárlójának
ca) nevét,
cb) gazdasági akta számát,
cc) FELIR azonosítóját, valamint
cd) NÉBIH tevékenység-azonosítóját.
(6) A Kormányrendelet 30. § (3) bekezdése szerinti kifogás tartalmazza
a) a kifogást benyújtó
aa) nevét,
ab) gazdasági akta számát, és
ac) FELIR azonosítóját,
ad) NÉBIH tevékenység-azonosítóját;
b) a  kifogással összefüggő felvásárlási jegy kiállítóját vagy a  feldolgozót érintő felvásárlási jegyek azonosításához 
szükséges adatokat;
c) a kifogás leírását; valamint
d) a kifogás igazolására szolgáló dokumentumokat.
(7) A  Kormányrendelet 31.  § (1)  bekezdés b)  pontja szerinti szüret bejelentő lap, valamint a  Kormányrendelet  
31. § (3) bekezdése szerinti szüreti bejegyzés tartalmazza az Ákr.-ben meghatározott adatokon túlmenően
a) az ültetvény használójának
aa) gazdasági akta számát,
ab) FELIR azonosítóját és
ac) NÉBIH tevékenység-azonosítóját;
b) az ültetvény vagy ültetvényrész azonosításához szükséges adatokat;
c) a szüret borpiaci évét és
ca) napját vagy
cb) kezdőnapját, utolsó napját és hosszát;
d) a szüret módját; valamint
e) a szüretelt szőlő
ea) mennyiségét,
eb) cukortartalmát,
ec) felhasználásának módját, és
ed) arra vonatkozó jelölését, hogy a szőlőszemek aszú készítésére alkalmasak-e.
(8) A Kormányrendelet 28. § (5) bekezdése szerinti bejelentésben nem kell megadni az alkalmazott kompenzációs 
felár mértékét és az áthárított kompenzációs felárat, ha nem kerül sor kompenzációs felár áthárítására.”

 (2) A 23. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„23.  § (1) A  Kormányrendelet 37.  § (1)  bekezdés a)  pontja szerinti első származási bizonyítvány iránti kérelem, 
valamint a  Kormányrendelet 37.  § (1)  bekezdés b)  pontja szerinti must származási bizonyítvány iránti kérelem 
az Ákr.-ben meghatározott adatokon túlmenően tartalmazza
a) a borászati üzemengedélyes
aa) gazdasági akta számát,
ab) FELIR azonosítóját és
ac) NÉBIH tevékenység-azonosítóját;
b) az előállítás szüreti bejegyzés adatai alapján számított borpiaci évét;
c) a borászati termék
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ca) termékkategóriáját a must származási bizonyítvány iránti kérelem esetén,
cb) színét,
cc) származási országát, és
cd) mennyiségét;
d) a borászati termék szüreti bejegyzés adatai alapján
da) számított összes alkoholtartalmát,
db) megállapított fajtaösszetételét és
dc) megállapított legmagasabb eredetvédelmi kategóriáját;
e) a  borászati terméken végzett borászati eljárásokat a  14.  melléklet szerint, az  abban meghatározott sorszám 
megadásával;
f ) a  borászati termékkel összefüggő szüreti bejegyzések és must származási bizonyítványok azonosítóját és 
az  azokból a  borászati termék előállításához felhasznált szőlő és borászati termék mennyiségét, szüreti bejegyzés 
hiányában a 18. § (7) bekezdésében foglalt adatokat;
g) az  első származási bizonyítvány kérelmezéséig keletkezett, a  szakmai-jövedéki nyilvántartásban rögzített 
veszteséget, ha történt ilyen bejegyzés; valamint
h) a szakmai-jövedéki nyilvántartásnak a kérelemben érintett borászati terméktételre vonatkozó részét.
(2) Az  első származási bizonyítványt a  hegybíró az  (1)  bekezdés szerinti tartalommal vagy a  szőlészetről és 
borászatról szóló 2020. évi CLXIII. törvény 9. § (4) bekezdése szerinti igazolás tartalmával adja ki.
(3) A  termelési jelentés az  (1)  bekezdés c)–g)  pontjában meghatározott adatokat borászati terméktételenként 
tartalmazza.”

 (3) A 35. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az (EU) 2018/273 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 10. cikkére figyelemmel]
„b) szőlő szállítása során a kísérőokmány helyettesítésére használt, a Kormányrendelet 28. § (3) bekezdése szerinti 
szüret bejelentő lapnak vagy (4) bekezdése szerinti felvásárlási űrlapnak”
(tartalmaznia kell a kísérőokmány kötelező adatait.)

 (4) A 37. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A végső származási bizonyítvány kiállítása iránti kérelem az Ákr.-ben meghatározott adatokon túlmenően tartalmazza)
„e) a  borászati terméktételen végrehajtott borászati eljárásokat a  14.  melléklet szerint, az  abban meghatározott 
sorszám megadásával.”

 (5) A 38. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A borászati terméktétel analitikai, illetve érzékszervi vizsgálatára vonatkozó megrendelés tartalmazza”

 (6) A 38. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  borászati terméktétel érzékszervi vizsgálatát a  vizsgálatot végző földrajzi árujelző borbíráló bizottság  
(a továbbiakban: FBB) vagy az OBB titkárától kell megrendelni.”

 (7) Hatályát veszti a 48. § (2) és (3) bekezdése.

71. §  Hatályát veszti
a) a borszőlő termőhelyi kataszterének felvételezéséről, kiegészítéséről és módosításáról szóló 97/2009. (VII. 30.) 

FVM rendelet;
b) a  szőlészeti és a  borászati adatszolgáltatás, valamint a  származási bizonyítványok kiadásának rendjéről, 

továbbá a  borászati termékek előállításáról, forgalomba hozataláról és jelöléséről szóló 127/2009. (IX. 29)  
FVM rendelet;

c) a  borászati üzemek működésének engedélyezéséről, valamint a  tevékenységükre vonatkozó higiéniai 
szabályokról szóló 25/2010. (III. 19.) FVM rendelet;

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

e) a borkészítésre alkalmas szőlőfajták osztályba sorolásáról szóló 56/2014. (IV. 30.) VM rendelet;
f ) a borszőlő telepítésére és kivágására vonatkozó szabályokról szóló 9/2017. (III. 6.) FM rendelet;
g) a kisüzemi bortermelői regiszterről szóló 49/2017. (IX. 29.) FM rendelet.

  Dr. Nagy István s. k.,
  agrárminiszter
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1. melléklet a 26/2021. (VII. 29.) AM rendelethez

A borrégiók és borvidékek lehatárolása

 1.  Felső-Pannon borrégió:
1.1.  Etyek-Budai borvidék: az  Etyek-Buda oltalom alatt álló eredetmegjelölés termékleírásának IV. „Körülhatárolt 

terület” fejezetében felsorolt települések összessége.
1.2.  Móri borvidék: a  Mór oltalom alatt álló eredetmegjelölés termékleírásának IV. „Körülhatárolt terület” 

fejezetében felsorolt települések összessége.
1.3.  Neszmélyi borvidék: a Neszmély oltalom alatt álló eredetmegjelölés termékleírásának IV. „Körülhatárolt terület” 

fejezetében felsorolt települések összessége.
1.4.  Pannonhalmi borvidék: a Pannonhalma oltalom alatt álló eredetmegjelölés termékleírásának IV. „Körülhatárolt 

terület” fejezetében felsorolt települések összessége.
1.5.  Soproni borvidék: a Sopron/Ödenburg oltalom alatt álló eredetmegjelölés termékleírásának IV. „Körülhatárolt 

terület” fejezetében felsorolt települések összessége.

 2.  Balaton borrégió:
2.1.  Badacsonyi borvidék: a  Badacsony oltalom alatt álló eredetmegjelölés termékleírásának IV. „Körülhatárolt 

terület” fejezetében felsorolt települések összessége.
2.2.  Balatonboglári borvidék: a  Balatonboglár oltalom alatt álló eredetmegjelölés termékleírásának  

IV. „Körülhatárolt terület” fejezetében felsorolt települések összessége.
2.3.  Balatonfüred-Csopaki borvidék: a  Balatonfüred-Csopak oltalom alatt álló eredetmegjelölés termékleírásának 

IV. „Körülhatárolt terület” fejezetében felsorolt települések összessége.
2.4.  Balaton-felvidéki borvidék: a  Balaton-felvidék oltalom alatt álló eredetmegjelölés termékleírásának  

IV. „Körülhatárolt terület” fejezetében felsorolt települések összessége.
2.5.  Somlói borvidék: a Nagy-Somló oltalom alatt álló eredetmegjelölés termékleírásának IV. „Körülhatárolt terület” 

fejezetében felsorolt települések összessége.
2.6.  Zalai borvidék: a  Zala oltalom alatt álló eredetmegjelölés termékleírásának IV. „Körülhatárolt terület” 

fejezetében felsorolt települések összessége.

 3.  Pannon borrégió:
3.1.  Pécsi borvidék: a  Pécs oltalom alatt álló eredetmegjelölés termékleírásának IV. „Körülhatárolt terület” 

fejezetében felsorolt települések összessége.
3.2.  Szekszárdi borvidék: a  Szekszárd oltalom alatt álló eredetmegjelölés termékleírásának IV. „Körülhatárolt 

terület” fejezetében felsorolt települések összessége.
3.3.  Tolnai borvidék: a  Tolna oltalom alatt álló eredetmegjelölés termékleírásának IV. „Körülhatárolt terület” 

fejezetében felsorolt települések összessége.
3.4.  Villányi borvidék: a  Villány oltalom alatt álló eredetmegjelölés termékleírásának IV. „Körülhatárolt terület” 

fejezetében felsorolt települések összessége.

 4.  Duna borrégió:
4.1.  Csongrádi borvidék: a Csongrád oltalom alatt álló eredetmegjelölés termékleírásának IV. „Körülhatárolt terület” 

fejezetében felsorolt települések összessége.
4.2.  Hajós-Bajai borvidék: a  Hajós-Baja oltalom alatt álló eredetmegjelölés termékleírásának IV. „Körülhatárolt 

terület” fejezetében felsorolt települések összessége.
4.3.  Kunsági borvidék: a  Kunság oltalom alatt álló eredetmegjelölés termékleírásának IV. „Körülhatárolt terület” 

fejezetében felsorolt települések összessége.

 5. Felső-Magyarország borrégió
5.1.  Bükki borvidék: a  Bükk oltalom alatt álló eredetmegjelölés termékleírásának IV. „Körülhatárolt terület” 

fejezetében felsorolt települések összessége.
5.2.  Egri borvidék: az  Eger oltalom alatt álló eredetmegjelölés termékleírásának IV. „Körülhatárolt terület” 

fejezetében felsorolt települések összessége.
5.3.  Mátrai borvidék: a  Mátra oltalom alatt álló eredetmegjelölés termékleírásának IV. „Körülhatárolt terület” 

fejezetében felsorolt települések összessége.

 6.  Tokaji borvidék: a Tokaj oltalom alatt álló eredetmegjelölés termékleírásának IV. „Körülhatárolt terület” fejezetében 
felsorolt települések összessége.
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2. melléklet a 26/2021. (VII. 29.) AM rendelethez

A szőlő termőhelyi kataszter vizsgálati és értékelési rendszere

 1.  Termőhelyi alkalmasságot meghatározó tényezők

 A B C D E F G H 

1. Termőhelyi alkalmasságot meghatározó tényezők A minősítés szempontjai Pontérték 

2. Főtényezők Altényezők 
Sorszám 

Szempontok Kód  

3. Sorszám Megnevezés Sorszám Megnevezés    

4. 1. Agrometeorológia 1.1. Téli fagykár 
gyakorisága 

1.1.1. A szőlő fás részei (tőkefej, törzs, termőkar) vagy az Alföldön        
takarás mellett a termőalapok 10 évben egyszer sem fagytak el 

3 50 

5. 1.1.2. A szőlő fás részei (tőkefej, törzs, termőkar) vagy az Alföldön 
takarás mellett a termőalapok 10 évben kétszer fagytak el 

2 20 

6. 1.1.3. A szőlő fás részei (tőkefej, törzs, termőkar) vagy az Alföldön 
takarás mellett a termőalapok 10 évben háromszor vagy annál 
többször fagytak el 

1 0 

7. 1.2. Tavaszi, őszi fagy 
gyakorisága 

1.2.1. Vegetációban a fagykár 10 évben 3-nál kevesebb 3 45 

8. 1.2.2. Vegetációban a fagykár 10 évben 3–4 alkalommal 2 20 

9. 1.2.3. Vegetációban a fagykár 10 évben 5 vagy annál több 1 7 

10. 2. Talaj 2.1. Talajtípus 2.1.1. Köves, földes kopárok 01 9 

11. 2.1.2. Futóhomok 02 0 

12. 2.1.3. Humuszos homok 03 20 

13. 2.1.4. Rendzinák 04 36 

14. 2.1.5. Erubáz talajok 05 36 

15. 2.1.6. Savanyú, nem podzolos erdőtalaj 06 20 

16. 2.1.7. Agyagbemosódásos barna erdőtalaj 07 38 

17. 2.1.8. Pseudogleies barna erdőtalaj 08 10 

18. 2.1.9. Barna-földek 09 40 

19. 2.1.10. Kovárványos barna erdőtalaj 10 18 

20. 2.1.11. Csernozjom barna erdőtalaj 11 40 

21. 2.1.12. Csernozjom jellegű homok 12 25 
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 A B C D E F G H 

22. 2.1.13. Mészlepedékes csernozjom 13 27 

23. 2.1.14. Mészlepedékes alföldi csernozjom 14 28 

24. 2.1.15. Mélyben sós alföldi mészlepedékes csernozjom 15 8 

25. 2.1.16. Réti csernozjom 16 21 

26. 2.1.17. Mélyben sós réti csernozjom 17 10 

27. 2.1.18. Szolonyeces réti csernozjom 18 0 

28. 2.1.19. Terasz csernozjom 19 19 

29. 2.1.20. Szoloncsák 20 0 

30. 2.1.21. Szoloncsák-szolonyec 21 0 

31. 2.1.22. Réti szolonyec 22 0 

32. 2.1.23. Sztyeppesedő réti szolonyec 23 0 

33. 2.1.24. Szolonyeces réti talaj 24 0 

34. 2.1.25. Réti talaj 25 8 

35. 2.1.26. Öntés réti talaj 26 8 

36. 2.1.27. Lápos réti talaj 27 0 

37. 2.1.28. Síkláp talaj 28 0 

38. 2.1.29. Lecsapolt talaj vagy síkláp talaj 29 0 

39. 2.1.30. Mocsári erdők talaja 30 0 

40. 2.1.31. Öntéstalaj 31 0 

41. 2.2. Talajképző kőzet 2.2.1. Glaciális és alluviális üledékek 1 4 

42.  2.2.2. Löszös üledékek 2 5 

43.  2.2.3. Harmadkori és idősebb üledékek 3 4 

44.  2.2.4. Nyirok 4 3 

45.  2.2.5. Mészkő, dolomit 5 2 

46.  2.2.6. Homokkő 6 2 
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 A B C D E F G H 

47.  2.2.7. Agyagpala, fillit 7 1 

48.  2.2.8. Gránit, porfírit 8 1 

49.  2.2.9. Andezit, bazalt, riolit 9 1 

50.  2.3. Kémhatás és 
mészállapot 

2.3.1. Erősen savanyú talajok 1 1 

51.  2.3.2. Gyengén savanyú talajok 2 2 

52.  2.3.3. Szénsavas meszet tartalmazó talajok 3 5 

53.  2.3.4. Nem a felszíntől sós szikes talajok 4 0 

54.  2.3.5. Felszíntől sós szikes talajok 5 0 

55.  2.4. Fizikai talajféleségek 2.4.1. Homok 1 4 

56.  2.4.2. Homokos vályog 2 6 

57.  2.4.3. Vályog 3 7 

58.  2.4.4. Agyagos vályog 4 5 

59.  2.4.5. Agyag 5 2 

60.  2.4.6. Tőzeg, kotu 6 0 

61. 

 

2.4.7. Nem vagy részben mállott, durva vázrészek 7 1 

62.  2.5. Vízgazdálkodási 
tulajdonság 

2.5.1. Igen nagy víznyelésű és vízvezető képességű, gyenge 
vízraktározó képességű, igen gyengén víztartó talajok 

1 4 

63.  2.5.2. Nagy víznyelésű és vízvezetőképességű, közepes vízraktározó 
képességű, gyengén víztartó talajok 

2 6 

64.  2.5.3. Jó víznyelésű és vízvezetőképességű, jó vízraktározóképességű, 
jó víztartó talajok 

3 10 

65.  2.5.4. Közepes víznyelésű és vízvezetőképességű, nagy 
vízraktározóképességű, jó víztartó talajok 

4 10 

66.  2.5.5. Közepes víznyelésű és vízvezetőképességű, nagy 
vízraktározóképességű talajok 

5 10 
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67.  2.5.6. Gyenge víznyelésű, igen gyenge vízvezetőképességű, erősen 
víztartó, kedvezőtlen vízgazdálkodású talajok 

6 1 

68. 
 

2.5.7. Igen gyenge víznyelésű, szélsőségesen gyenge vízelvezető-
képességű, igen erősen víztartó, igen kedvezőtlen, extrémen 
szélsőséges vízgazdálkodási talajok 

7 0 

69.  2.5.8. Jó víznyelésű és vízvezetőképességű, igen nagy vízraktározó és 
víztartóképességű talajok 

8 10 

70.  2.5.9. Sekély termőrétegűség miatt szélsőséges vízgazdálkodású talajok 9 1 

71.  2.6. Humuszkészlet 2.6.1. 50 t/ha 1 0 

72.  2.6.2. 50–100 t/ha 2 2 

73.  2.6.3. 100–200 t/ha 3 4 

74.  2.6.4. 200–300 t/ha 4 10 

75.  2.6.5. 300–400 t/ha 5 8 

76.  2.6.6. 400 t/ha 6 6 

77.  2.7. Termőréteg 
vastagsága 

2.7.1. 20 cm 1 0 

78.  2.7.2. 20–40 cm 2 0 

79.  2.7.3. 40–70 cm 3 0 

80.  2.7.4. 70–100 cm 4 0 

81.  2.7.5. 100 cm 5 10 

82.  2.8. A terület 
egyöntetűsége  
a talajtípus 
szempontjából 

2.8.1. 60%-nál kisebb mértékben egyöntetű 1 1 

83.  2.8.2. 60–70%-ban egyöntetű 2 2 

84.  2.8.3. 70%-nál nagyobb mértékben egyöntetű 3 5 

85. 3. Terület 
vízgazdálkodása 
helyszínen értékelve 

    3.1. Mélyfekvésű, vizenyős, a talajvíz 0–130 cm között 1 0 

86. 3.2. Száraz, a talajvíz a növény által elérhető közelségben nincs 2 5 

87. 3.3. Üde, a talajvíz 150–250 cm között 3 10 
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88. 4. Erózió mértéke     4.1. Vonalas eróziós formák, árkos kimosódások, az Alföldön szélárkok 1 3 

89. 4.2. Vonalas eróziós formák nincsenek, mérsékelt erózió, az Alföldön 
defláció veszélye fennáll 

2 7 

90. 4.3. A terület erózió és defláció által nem veszélyeztetett 3 10 

91. 5. Terepviszonyok 5.2. Tengerszint feletti 
magasság 

5.2.1. 300 m felett és 120 m alatt 1 16 

92. Domb- és 
hegyvidéken 

5.2.2. 120–150 vagy 250–300 m között 2 35 

93. 5.2.3. 150–250 m között 3 45 

94. Kiemelkedés  
a környezetből 

5.2.4. A környezetnél mélyebben fekvő terület 4 0 

95. Alföldön és 
síkvidéken 

5.2.5. A környezetből nem emelkedik ki a terület, de hideglefolyása van 5 28 

96. 5.2.6. A terület a környezetből kiemelkedik 6 45 

97. 5.3. Domborzat, 
terepfelszín 

5.3.1. A terület teraszírozást igényel 1 7 

98. Domb- és 
hegyvidéken 

5.3.2. A terület tereprendezéssel telepítésre alkalmassá tehető 2 16 

99. 5.3.3. A lejtő egyenletes, egyirányú, tereprendezés, teraszírozás nem 
szükséges 

3 30 

100. Alföldön és 
síkvidéken 

5.3.4. A terület 20%-nál nagyobb területre kiterjedő tereprendezést 
igényel 

4 2 

101. 5.3.5. A terület legfeljebb 20%-ig igényel tereprendezést 5 10 

102. 5.3.6. Tereprendezés nem szükséges 6 20 

103. 5.4. Környezet 5.4.1. A közelben erdő, illetve felépítmény nincs 11 10 

104. 
 Erdő közelsége 5.4.2. Erdő van és előnyös 21 10 

105. 5.4.3. Erdő van és hátrányos 31, 32 1 

106. 5.5. Beépítettség 5.5.1. 100 ha-onként 1 db felépítmény 12, 22 7 

107. 5.5.2. 100 ha-onként 2–10 db felépítmény 13, 23 5 
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108. 5.5.3. 100 ha-onként 10 db-nál több felépítmény 14, 24, 
33, 34 

3 

109. 6. Terület hasznosítása     6.1. Nagyüzemi módon hasznosítható 1 10 

110. 6.2. Kistermelésre hasznosítható 2 3 

111. 6.3. Kisüzemi árutermelő tömb kialakítható 3 10 

112. 7. Útviszonyok     7.1. Megközelíthető földúton 1 4 

113. 7.2. Megközelíthető javított földúton 2 6 

114. 7.3. Megközelíthető szilárd burkolatú úton 3 8 
 

 2.  Terepviszonyok

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R

1. Észak Nyugat Dél Kelet

2.     ÉK ÉÉK É ÉÉNy ÉNy NyÉNy Ny NyDNy DNy DDNy D DDK DK KDK K KÉK

3. 0–5%  Kód 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116

4. Pontérték 13 12 10 13 15 20 23 28 31 33 33 31 30 26 21 17

5. 6–12%  Kód 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216

6. Pontérték 38 32 30 40 48 58 68 73 84 90 90 82 75 70 60 48

7. 13–20%  Kód 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316

8. Pontérték 32 27 23 33 42 56 66 75 78 88 88 82 75 66 52 45

9. 21–30% Kód 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416

10. Pontérték 15 12 10 15 23 33 40 50 54 65 65 54 52 48 33 27

11. 30% 
felett 

Kód 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516

12. Pontérték 8 7 4 8 10 10 14 18 20 28 28 20 20 15 12 10
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3. melléklet a 26/2021. (VII. 29.) AM rendelethez

A szőlő termőhelyi kataszter minősítő klaszterelemei

A B C

1. Minősítés Klasztercsoportok Minősítési jellemzők

2. I. osztály 
Szőlőfajta termesztésére 
kiváló adottságú

5. főklaszter Nagyon jó fekvésű, jó talajú, nagyon jó 
termésbiztonságú területek.

3. 4. főklaszter Nagyon jó fekvésű, jó talajú,  
nagy termésbiztonságú területek.

4. 3. főklaszter Jó fekvésű, jó talajú, nagy termésbiztonságú 
területek.

5. II.1. osztály 
Szőlőfajta termesztésére 
kedvező adottságú

2. főklaszter Közepes fekvésű, jó talajú, változóan termésbiztos 
területek.

6. 1. főklaszter  

7. 1/5. alklaszter Jó fekvésű, jó talajú, gyenge termésbiztonságú 
területek.

8. 1/4. alklaszter Közepes fekvésű, jó talajú, gyenge 
termésbiztonságú területek.

9. 1/3. alklaszter Közepes fekvésű, közepes talajú,  
jó termésbiztonságú területek.

10. II.2. osztály 
Szőlőfajta termesztésére 
alkalmas

1/2. alklaszter Gyenge fekvésű, közepes talajú,  
gyenge termésbiztonságú területek.

11. Szőlőfajta termesztésére 
alkalmatlan

1/1. alklaszter Gyenge fekvésű, gyenge talajú,  
gyenge termésbiztonságú területek.

4. melléklet a 26/2021. (VII. 29.) AM rendelethez

Borkészítésre alkalmas szőlőfajták osztályba sorolásához szükséges termesztési alkalmassági vizsgálat 
módszere

 1.  Kísérleti célú ültetvények létesítése
1.1.  Általános feltételek:
 A létesítendő kísérleti célú ültetvénynek vizsgálatba vont szőlőfajtánként legalább 0,2 hektárosnak  

kell lennie, vagy legalább 700 tőkét kell tartalmaznia.
1.2.  Telepítési rendszer:

1.2.1.  Az  alkalmazott tőkeformát a  vizsgálatba vont, illetve az  összehasonlító szőlőfajta igényeinek 
megfelelően kell megválasztani. Hektáronkénti tőkeszámnak 3500–6200 tő/ha-nak kell lennie.

1.2.2.  Alkalmazható művelésmódok:
1.2.2.1.  fejművelés,
1.2.2.2.  középmagas kordon (törzsmagasság 60–120 cm),
1.2.2.3.  Guyot-művelés,
1.2.2.4.  ernyőművelés,
1.2.2.5.  Moser kordon (törzsmagasság 120–140 cm),
1.2.2.6.  Sylvoz-kordon (törzsmagasság 130–150 cm),
1.2.2.7.  egyesfüggöny-művelés (törzsmagasság 160–180 cm).

1.3.  Összehasonlító fajta:
1.3.1.  A  vizsgálatokba vont szőlőfajta termesztés-alkalmassági vizsgálatához a  kísérleti célú ültetvény 

20%-át kitevő, de legalább 0,1 ha nagyságú területen összehasonlító fajtát is telepíteni kell, 
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a  vizsgálatba vont szőlőfajtával azonos feltételek mellett úgy, hogy a  vizsgálatba vont fajtának 
az összehasonlító fajtával egyik oldalon érintkeznie kell.

1.3.2.  Több vizsgálatba vont szőlőfajta egyidejű telepítése esetén a vizsgálatba vont és az összehasonlító 
fajtákról elrendezési vázrajzot kell készíteni.

  A B C

1. Szőlő fajtacsoport Választék szerkezete Összehasonlító fajta

2. Fehér szőlőfajta 2.1. vinifera fajták Arany sárfehér, Budai, Chardonnay, Cserszegi fűszeres, Ezerjó, 
Furmint, Hárslevelű, Irsai Olivér, Juhfark, Királyleányka, 
Kövidinka, Leányka, Olaszrizling, Ottonel muskotály, Pinot blanc, 
Rajnai rizling, Rizlingszilváni, Sauvignon, Sárga muskotály, 
Szürkebarát, Tramini, Zenit, Zöld veltelíni

2.2. rezisztens fajták Bianca, Csillám, Kunleány, Zalagyöngye

3. Vörös szőlőfajta 3.1. vinifera fajták Bíborkadarka, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Kadarka, 
Kékfrankos, Kékoportó, Merlot, Pinot noir, Turán, Zweigelt

3.2. rezisztens fajták Duna gyöngye, Medina, Néró

1.4.  Szaporítóanyag biztosítása:
 Telepítésre igazolt származású, ellenőrzött, lehetőleg tesztelten vírusmentes szaporítóanyag használható fel.
1.5.  Telepítés-előkészítés, telepítés:

1.5.1.  Ha a  területen a  kísérleti célú ültetvény létesítését megelőzően meliorációs beavatkozásra van 
szükség, azt a  vonatkozó előírásoknak megfelelően elkészített meliorációs terv alapján kell 
elvégezni.

1.5.2. A telepítés előtti alaptrágyázásnál a talajvédelmi terv javaslatai alapján kell eljárni. A leendő kísérleti 
célú ültetvény növényállományának kiegyenlítettnek kell lennie.

1.6.  Telepítések ápolása termőkorig, támrendszerépítés:
1.6.1.  A  művelésmódra jellemző termőalapoknak a  telepítést követő 4. év végére teljes mértékben 

kialakíthatóaknak kell lenniük. A  támrendszerépítést úgy kell ütemezni, hogy a  szőlőnövények 
nevelését, a termőfelület kialakítását mielőbb lehetővé tegyék.

1.6.2.  A  kiválasztott művelési rendszernek megfelelő támrendszert úgy kell megépíteni, hogy funkcióját 
az ültetvény teljes élettartama alatt lássa el.

1.6.3.  A  fiatal ültetvény éves ápolásánál fokozott gondossággal kell eljárni. Az  évente esetlegesen 
felmerülő tőkehiányokat fajtaazonos szaporítóanyaggal pótolni kell. A sorközök gyommentességét 
a  teljes vegetációs idő alatt mechanikai műveléssel (kultivátorozás) biztosítani kell. A  mély 
termőréteg kialakítása és a  csapadék jobb megtartása érdekében ősszel egy mélyebb művelést is 
végezni kell.

1.6.4.  A soraljak gyommentesen tartását az integrált szőlőtermesztés elveinek megfelelően kell végezni.
1.6.5.  A növényvédelmet az integrált növényvédelmi technológia elveinek megfelelően kell elvégezni már 

a nem termő korban is.
1.6.6.  A  fiatalkorú ültetvényeken a  metszést és a  zöldmunkákat a  kiválasztott művelésmódnak 

megfelelően, megkülönböztetett gondossággal kell elvégezni úgy, hogy azok 4 éves korukra 
termőképesek legyenek és a fajtaértékelés kezdetét vehesse.

 2.  A kísérleti célú ültetvények termőkorú ápolása
A tőkénkénti rügyterhelést a  vizsgálatba vont szőlőfajta sajátosságainak megfelelően, a  tenyészterület 
figyelembevételével kell megállapítani. Ugyanazt a  rügyterhelést kell alkalmazni az  összehasonlító fajta esetében is. 
Az összehasonlíthatóság miatt egyazon vizsgálatba vont fajta minden kísérletében azonos vagy közel azonos terhelést 
kell alkalmazni. A kísérleti parcellák szüretét minden esetben kézzel kell elvégezni. A szüret időpontját a kísérlet jellege 
határozza meg.

 3.  A fajtakísérlet keretében vizsgált paraméterek
3.1.  Fenológiai megfigyelések:

3.1.1.  a fakadás kezdete,
3.1.2.  a virágzás kezdete,
3.1.3.  a virágzás vége,
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3.1.4.  a kötődés mértéke (szöveges feljegyzés a fürttisztulás után),
3.1.5.  a zsendülés kezdete.

3.2.  Szüreti adatok:
3.2.1.  a szüret időpontja,
3.2.2.  a fürttermés mennyisége (kg/m2),
3.2.3.  a  must cukortartalma (magyar mustfokban és g/l-ben megadva, szabvány szerinti módszerrel 

meghatározva),
3.2.4.  a must titrálható savtartalma (g/l),
3.2.5.  rothadási százalék (becsült érték).

3.3.  Egyéb adatfelvételezések:
3.3.1.  Viszonylagos fagytűrés (fagykáros években ismétlésenként 10 db vessző rügyeinek átvágásával 

megállapított, a főrügyekre vonatkozó %-os érték).
3.3.2.  A  tőkék egészségi állapotára, a  betegségekkel, kártevőkkel szembeni érzékenységre vonatkozó 

szöveges feljegyzések.
3.3.3.  A  szüreti paramétereket vizsgálatba vont és összehasonlító fajtánként külön-külön, kísérleti szüret 

keretében kell meghatározni.
3.3.4.  Mezovinifikációs borkészítésre fajtánként 500 kg szőlőt kell külön-külön szüretelni és feldolgozni.

5. melléklet a 26/2021. (VII. 29.) AM rendelethez

A termesztési alkalmassági vizsgálatba vont szőlőfajtából készült bor analitikai és érzékszervi 
vizsgálatai

 1.  A  borkészítési eljárást az  első szüretet megelőzően kell rögzíteni, és lehetőség szerint a  kísérlet teljes időtartama 
alatt azonosan kell végezni.

 2.  A borok második fejtése után szükséges analitikai vizsgálatok:
2.1.  alkoholtartalom,
2.2.  összes extrakt,
2.3.  cukor,
2.4.  cukormentes extrakt,
2.5.  titrálható sav,
2.6.  illósav,
2.7.  szabad- és összes SO2,
2.8.  összes polifenoltartalom,
2.9.  pH-érték,
2.10.  borkősav,
2.11.  almasav,
2.12.  tejsav;
vörösboroknál továbbá
2.13.  színintenzitás (E420 nm + E520 nm),
2.14.  színárnyalat (E420 nm/E520 nm),
2.15.  antocianin tartalom,
2.16.  diglükozid tartalom.

 3.  Érzékszervi vizsgálat: a Nemzetközi Szőlészeti és Borászati Szervezet szerinti 100 pontos rendszer szabályai alapján 
kell elvégezni.
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6. melléklet a 26/2021. (VII. 29.) AM rendelethez

A 2018/273/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet II. melléklet F. pontjában meghatározott 
feltételnek megfelelő szőlőfajták listája

A 2018/273/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet II.  melléklet F.  pontjában meghatározott feltételnek 
megfelelő szőlőfajták listáját a következő területi bontásban szükséges megadni:
1.  Balaton borrégió
2.  Duna borrégió
3.  Felső-Magyarország borrégió
4.  Felső-Pannon borrégió
5.  Pannon borrégió
6.  Tokaji borvidék
7.  Borrégión kívüli területek

7. melléklet a 26/2021. (VII. 29.) AM rendelethez

Borvidékek és nem borvidéki területek átlagos szőlő termőhelyi kataszteri pontértéke

  A B

1. Borvidék neve Átlagos termőhelyi pontérték

2. Csongrádi 233

3. Hajós-Bajai 227

4. Kunsági 219

5. Neszmélyi 311

6. Badacsonyi 300

7. Balatonfüred-Csopaki 333

8. Balaton-felvidéki 329

9. Etyek-Budai 304

10. Móri 320

11. Pannonhalmi 312

12. Nagy-Somlói 290

13. Soproni 324

14. Balatonboglári 306

15. Pécsi 310

16. Szekszárdi 296

17. Villányi 293

18. Bükki 332

19. Egri 326

20. Mátrai 311

21. Tokaji 327

22. Zalai 291

23. Tolnai 296

24. A nem borvidéki területekre érvényes pontérték 274
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8. melléklet a 26/2021. (VII. 29.) AM rendelethez

Szabályozott kifejezések listája

 1.  Az oltalom alatt álló eredetmegjelölés vagy földrajzi jelzés kifejezések helyett használható hagyományos kifejezések

A B C D

1. Kifejezés (nyelv)

Eredetvédelmi 

kategóriák, 

amelyeken 

feltüntethető

Termékkategóriák, 

amelyeken feltüntethető
A kifejezés használatának feltétele

2. tájbor OFJ bor Az oltalom alatt álló földrajzi jelzés kifejezés 
helyett használható a vonatkozó termékleírás 
szerint.

3. védett eredetű 
(kiegészítve a 
termékkategória 
nevével, például: 
minőségi 
pezsgő)

OEM bor, pezsgő, minőségi 
pezsgő, illatos 
minőségi pezsgő, 
gyöngyözőbor, 
szén-dioxid 
hozzáadásával készült 
gyöngyözőbor

Az oltalom alatt álló eredetmegjelölés kifejezés 
helyett használható a vonatkozó termékleírás 
szerint, kiegészítve a borászati termék 
kategóriájának nevével.

 2.  Kiegészítő hagyományos kifejezések

A B C D

1. Kifejezés (nyelv)

Eredetvédelmi 

kategóriák, 

amelyeken 

feltüntethető

Termékkategóriák, 

amelyeken feltüntethető
A kifejezés használatának feltétele

2. „Bikavér” Eger, 
Szekszárd 
(OEM)

bor Vörösbor, amely legalább háromféle 
szőlőfajtából készül, és amelyet fahordóban 
érlelnek.

3. „Főbor” OEM bor Olyan bor,
– amely legfeljebb 45 hektoliter/ha hozamú 
ültetvényről származik,
– amelynek természetes alkoholtartalma 
legalább 15,12 térfogatszázalék, 
– amelynek tényleges alkoholtartalma legalább 
11 térfogatszázalék,
– amelyet forgalomba hozatal előtt legalább  
két évig érleltek (ebből egy évig fahordóban), és
– amely termelésének további részletes 
szabályait a használatát lehetővé tevő 
termékleírás határozza meg.
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4. „Jégbor” OEM vagy OFJ bor Túléretten, megfagyottan szüretelt és préselt 
szőlőbogyók felhasználásával előállított bor,
– amelynek természetes alkoholtartalma 
legalább 16,66 térfogatszázalék,
– amelynek maradékcukor-tartalma legalább  
45 g/liter,
– amely előállításához a szőlőt igazoltan 
legfeljebb –7 °C-os hőmérsékleten szüretelték,
– amelynek készítésére vonatkozó szándékot 
legalább 48 órával a tervezett szüreti időpont 
előtt bejelentettek a szőlőültetvény területe 
szerint illetékes hegybíró részére.

5. „Késői 
szüretelésű bor”

OEM vagy OFJ bor Olyan bor, amelyet az általános szüreti időszak 
után szüretelt, érett szőlőből állítottak elő, és 
amelynek természetes alkoholtartalma legalább 
12,08 térfogatszázalék.

6. „muzeális bor” OEM vagy OFJ bor Olyan borászati termék, amelyet 5 évig érleltek 
palackban forgalomba hozatal előtt.

7. „Siller” (magyar) OEM vagy OFJ bor A rövid héjon erjesztés következtében élénk, 
halvány színű vörösbor.

8. „Válogatott 
szüretelésű bor” 
(magyar)

OEM vagy OFJ bor A tőkén teljesen beérett szőlőből kiválogatott 
(az éretlen, a beteg, a penészes fürtök 
különválasztásával), egészséges, részben 
túlérett bogyókból előállított bor, amelynek 
természetes alkoholtartalma legalább  
12,08 térfogatszázalék.

 3.  Egyéb korlátozottan használható kifejezések

A B C D

1. Kifejezés (nyelv)

Eredetvédelmi 

kategóriák, 

amelyeken 

feltüntethető

Termékkategóriák, 

amelyeken feltüntethető
A kifejezés használatának feltétele

2. „asztali” FN bármelyik A kifejezés azt a tényt erősíti meg, hogy  
a borászati termék földrajzi jelzést nem visel.

3. „barrique” bármelyik bor Olyan bor, 
– amelyet 350 liternél nem nagyobb térfogatú 
tölgyfahordóban erjesztettek, illetve minimum  
6 hónapon át érleltek, 
– amely esetében az (EU) 2019/934 
felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet  
I. melléklet A. rész 1. táblázat 11. sorában 
szereplő eljárást nem alkalmazták, valamint 
– a kistölgyfahordóban való érlelésre jellemző 
érzékszervi tulajdonosságokkal rendelkezik.

4. „blanc de blanc” bármelyik minőségi pezsgő Olyan minőségi pezsgő, amely 100% fehér 
szőlőből készült.

5. „blanc de noir” bármelyik minőségi pezsgő Olyan minőségi pezsgő, amely kékszőlőből 
készült, de színben fehérborra jellemző, 
szalmasárga, citromsárga és hasonló árnyalatai.

6. „cuvée” (francia) 
vagy „küvé” 
(magyar)

bármelyik bármelyik Legalább két szőlőfajta borából készült 
borászati termék.
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7. „első szüret” 
vagy  
„virgin vintage”

bármelyik bármelyik Az ültetvényről első alkalommal szüretelt 
szőlőből készült bor.

8. „murci” bármelyik még erjedésben lévő 
újbor

A szüret évében forgalomba hozott,  
még erjedésben lévő újbor.

9. „muskotály” 
(magyar, vagy 
az Európai 
Unió bármely 
hivatalos 
nyelvének 
fordításában)

bármelyik bármelyik Legalább 85%-ban a következő szőlőfajták közül 
egynek vagy többnek a terméséből készülnek:
– Aletta,
– Csaba gyöngye,
– cserszegi fűszeres,
– generosa,
– hamburgi muskotály,
– Irsai Olivér,
– mátrai muskotály,
– nektár,
– ottonel muskotály,
– pölöskei muskotály,
– sárga muskotály,
– szirén,
– trilla,
– zefír.

10. „narancsbor” bármelyik bor Legalább 204,5 g/l cukortartalmú fehér szőlőből 
legalább 7 napig tartó héjon erjesztéssel készült 
bor, amelynek színe a mélysárgától a borostyán 
színig terjedhet. A címkén fel kell tüntetni  
a „fehér szőlő héjon erjesztésével készült bor” 
feliratot.
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11. „natúr 
(kiegészítve a 
termékkategória 
nevével)” 
(magyar)

bármelyik  bor, gyöngyözőbor, 
pezsgő

Olyan bor, gyöngyözőbor vagy pezsgő,
a) amely előállításához felhasznált szőlő
aa) ökológiai gazdálkodási követelmények 
tanúsítására elismert, akkreditált tanúsító 
szervezet (a továbbiakban: tanúsító szervezet) 
által kiadott ökológiai tanúsítvánnyal 
rendelkezik, és
ab) kizárólag kézi szüretelésű;
b) amelyet tanúsító szervezet által kiadott, 
ökológiai feldolgozási tevékenységre vonatkozó 
tanúsítvánnyal rendelkező borászati üzemben 
állítottak elő;
c) amely előállítása során kizárólag a következő 
borászati eljárásokat lehet alkalmazni:
ca) levegőztetés vagy gáz-halmazállapotú 
oxigén hozzáadása, 
cb) szén-dioxid, argon vagy nitrogén 
alkalmazása, akár önmagában, akár 
kombináltan, semleges atmoszféra létrehozása 
és a termék levegőtől védett kezelése 
érdekében,
cc) kén-dioxid felhasználása legfeljebb 40 mg/l 
összes kén-dioxid tartalomig;
d) amely kizárólag üvegpalackba, bag-in-boxba 
vagy KEG hordóba töltve hozható forgalomba; 
és
e) amely rendelkezik tanúsító szervezet 
ökológiai tanúsítványával.

12. „nyerspezsgő” 
(magyar)

bármelyik pezsgő, minőségi 
pezsgő

Palackban erjesztett, expedíciós likőrt 
egyáltalán nem adtak hozzá.

13. „ó” (fajtanév 
vagy a „bor” 
szó elé írva 
– magyar)

bármelyik bor Legalább hároméves érlelést követően 
palackozott bor.

14. „pétnat” 
(francia)

bármelyik gyöngyözőbor és 
pezsgő

Olyan gyöngyözőbor vagy pezsgő, amely 
mindenben megfelel a natúrbor előírásainak, 
továbbá amely az első alkoholos erjedését 
palackban fejezi be, így természetes 
szén-dioxid tartalommal rendelkezik. 20 °C-os 
hőmérsékleten, palackban tárolva minimum  
1 bar és maximum 4,5 bar túlnyomás uralkodik 
a benne oldott endogén szén-dioxid jelenléte 
miatt.

15. „prémium” 
(magyar), 
„premium” 
(angol)

bármelyik bármelyik Legfeljebb 60 hektoliter/ha seprős újbor 
hozamú szőlőültetvény terméséből készítik.

16. „primőr” bármelyik bármelyik A szüret évében, a szüretet követően legalább 
30 nappal palackozott borászati termék.
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17. „reserve” (angol) bármelyik bor, minőségi 
pezsgő, pezsgő

– A vörösborokat minimum 18 hónapon 
keresztül kell érlelni, amiből legalább 
12 hónapig maximum 330 l űrmértékű 
tölgyfahordókban, és a fennmaradó időben 
palackban kell tárolni.
– A fehér- és rozé borokat minimum 6 hónapon 
keresztül kell érlelni, amiből legalább 3 hónapig 
tölgyfahordókban, és a fennmaradó időben 
palackban kell tárolni.
– Csak tradicionális eljárással készült pezsgők 
és minőségi pezsgők esetében használható 
még a kifejezés, abban az esetben, ha minimum 
18 hónap seprőn tartás történt és csak ezután 
került degorzsálásra. 

18. „superior”  
(latin, angol)

bármelyik bármelyik Legfeljebb 60 hektoliter/ha seprős újbor 
hozamú szőlőültetvény terméséből készítik.

19. „szűretlen” 
(magyar)

bármelyik bármelyik Olyan borászati termék, amely esetében 
mellőzték a szűrést.

20. „termelői 
pezsgő” 
(magyar)

bármelyik pezsgő, minőségi 
pezsgő

– A terméket a palackban történő második 
alkoholos erjesztéssel teszik pezsgővé.
– A termék a küvé összeállításától számítva 
legalább kilenc hónapon át megszakítás nélkül 
a borseprőn marad ugyanabban az üzemben, 
ahol a küvé készül.
– A terméket degorzsálással választják el  
a borseprőről.
– Ugyanabban a gazdaságban – ideértve  
a termelői csoportokat is – termelt szőlőből 
állítják elő, amelyben a termelő a pezsgők vagy 
minőségi pezsgők készítésére szánt szőlőből 
bort készít.
– A címkén jelölik a gazdaságot és a szőlőfajtát.

21. „újbor” (magyar) bármelyik bármelyik A szüret évében, a szüretet követően legalább 
30 nappal palackozott bor.

9. melléklet a 26/2021. (VII. 29.) AM rendelethez

Szakképesítések, szakképzettségek és egyéb képesítések a szőlő-bor ágazatban

 1.  Szakképesítések:
1.1.  Bor- és üdítőital-ipari technikus
1.2.  Borász
1.3.  Szőlész-borász szaktechnikus
1.4.  Szőlő- és gyümölcstermesztő
1.5.  Vincellér
1.6.  Élelmiszer-ipari technikus (bor- és üdítőital-ipar)
1.7.  Bor- és pezsgőgyártó szaktechnikus
1.8.  Bortechnológus
1.9.  Erjedésipari termékgyártó (borász)

 2.  Szakképzettségek:
2.1.  Kertészmérnök, BSc, MSc
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2.2.  Agrármérnök MSc
2.3.  Élelmiszermérnök MSc
2.4.  Élelmiszertechnológus mérnök BSc
2.5.  Tartósítóipari üzemmérnök
2.6.  Tartósítóipari mérnök
2.7.  Szőlész-borász mérnök BSc, MSc
2.8.  Borász-italtechnológus szakmérnök
2.9.  Vegyészmérnök (kizárólag biotechnológia vagy élelmiszertechnológia szakirány)
2.10.  Szőlész-borász szakmérnök
2.11.  Szőlész-borász szaktanácsadó
2.12.  Szőlő- és borgazdasági szaktanácsadó
2.13.  Szőlő-bor szakterületen PhD fokozat

 3.  Egyéb képesítések:
3.1.  A Wine and Spirit Education Trust által kiadott „Diploma in Wines and Spirits”
3.2.  A Wine and Spirit Education Trust által kiadott „Honours Diploma”
3.3.  Az Institute of Masters of Wine által kiadott „Master of Wine” oklevél

10. melléklet a 26/2021. (VII. 29.) AM rendelethez

Veszteségnormák

A B C

1. Művelet

Az adóraktári engedélyesekre és 

egyszerűsített adóraktári engedélyesekre 

vonatkozó veszteségnormák

Kisüzemi bortermelőre 

vonatkozó veszteségnormák

2. Bor előállítása 5,0% 8,0%

3. Palackozás maximális vesztesége 2,0% 3,0%

4. Kannatöltés maximális vesztesége 1,0% 2,0%

5. Bortárolás maximális vesztesége
a) fahordóban
b) egyéb tárolóedényben

1,56%/év
0,8%/év

3,0%/év
1,8%/év

6. Pezsgő, minőségi pezsgő, illatos 
minőségi pezsgő vagy szén-dioxid 
hozzáadásával készült habzóbor 
előállítása

1,0% 1,0%

7. Pezsgő, minőségi pezsgő vagy illatos 
minőségi pezsgő palackozása

3,0% 4,0%

8. Palackozott pezsgő, minőségi pezsgő 
vagy illatos minőségi pezsgő szállítása

0,25% 0,25%

9. Nem palackozott pezsgő, minőségi 
pezsgő, illatos minőségi pezsgő vagy 
szén-dioxid hozzáadásával készült 
habzóbor szállítása

0,5% 0,5%

10. Palackos erjesztésű pezsgő vagy 
minőségi pezsgő palackürítése

8% 8%

11. Palackos erjesztésű és érlelésű pezsgő 
vagy minőségi pezsgő seprőről történő 
elválasztása

13% 13%
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12. A seprő maximális elszámolható 
mennyisége
a) seprős újbor
b) szamorodni
c) máslás, fordítás
d) aszú

9%
11%
12%
13%

9%
11%
12%
13%

11. melléklet a 26/2021. (VII. 29.) AM rendelethez

Szőlő és borászati termék kísérőokmány adattartalma

 1.  Kísérőokmány hitelesítés, azonosító.
 2.  Az eladó (feladó) és a vevő (címzett)

2.1.  neve,
2.2.  címe,
2.3.  adóazonosító jele/adószáma,
2.4.  engedélyszáma (az adóraktári/egyszerűsített adóraktári engedély, kisüzemi bortermelők esetében pedig 

a borászati üzemengedély száma).
 3.  A szállítmányozó azonosítására szolgáló adat.
 4.  A szállítójármű forgalmi rendszáma.
 5.  A szállítmány feladásának helye, dátuma.
 6.  A rendeltetés helye.
 7.  A szállításra történő átvétel igazolása.
 8.  A szállítmány adatai

8.1.  Borászati termékek borászati üzemek közötti belföldi áttárolása, valamint szőlőtörköly, borseprő, szőlő, zúzott 
cefre szállítása esetén
8.1.1.  a tétel megnevezése, azonosítása:

8.1.1.1.  végső származási bizonyítvánnyal nem rendelkező borászati termék esetében a szakmai 
jövedéki nyilvántartás szerinti megnevezés,

8.1.1.2.  borászati melléktermék esetében a  melléktermék fajtájának (szőlőtörköly, borseprő) 
megjelölése,

8.1.1.3.  a szőlő esetében: szőlő,
8.1.1.4.  a zúzott cefre (zúzott szőlő) esetében: zúzott cefre,
8.1.1.5.  a  végső származási bizonyítvánnyal rendelkező borászati termék esetében legalább 

a forgalombahozatali azonosító;
8.1.2.  a  tétel mennyisége: szőlő és szőlőtörköly esetében mázsában, minden más esetben hektoliterben 

megadva;
8.1.3.  a tétel nettó egységára (megadása nem kötelező a kísérőokmány azon példányán, amely a terméket 

fizikailag is kíséri);
8.1.4.  a tételen elvégzett borászati műveletek kódjai a 14. melléklet szerint;
8.1.5.  a  tétel előállításához felhasznált szüreti bejegyzés, must származási bizonyítvány, első származási 

bizonyítvány vagy végső származási bizonyítvány száma és az  azokból a  tétel előállításakor 
felhasznált mennyiség;

8.1.6.  a tétel előállítása során keletkezett veszteség térfogatszázalékban (%vol) megadva;
8.1.7.  melléktermék szállítása esetén a  melléktermék alkoholtartalma térfogatszázalékban (%vol) 

megadva, ha az eltér az átalány alkoholtartalomtól.
8.2.  Nem borászati üzembe történő szállítás esetén

8.2.1.  a tétel megnevezése, azonosítása
8.2.1.1.  végső származási bizonyítvánnyal nem rendelkező borászati termék esetében a szakmai 

jövedéki nyilvántartás szerinti megnevezés,
8.2.1.2.  borászati melléktermék esetében a  melléktermék fajtájának (szőlőtörköly, borseprő) 

megjelölése,
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8.2.1.3.  a szőlő esetében: szőlő,
8.2.1.4.  a zúzott cefre (zúzott szőlő) esetében: zúzott cefre,
8.2.1.5.  a  végső származási bizonyítvánnyal rendelkező borászati termék esetében legalább 

a forgalombahozatali azonosító;
8.2.2.  a tétel kiszerelésének típusa [például kanna, palack, tartály, amely kóddal is megadható (P: palack,  

K: kanna, T: tartály)];
8.2.3.  a kiszerelési egység űrtartalma (literben kifejezve vagy tartályos kiszerelés esetén a tartály névleges 

űrtartalma);
8.2.4.  a mennyiség egysége, az alábbi mértékegységek használatával:

8.2.4.1.  „db”, ha a 8.2.2. és a 8.2.3. pontokat kitöltötték,
8.2.4.2.  ha a 8.2.2. és a 8.2.3. pontok nem értelmezhetőek:

8.2.4.2.1.  szőlőtörköly esetében: mázsa (q) (elégséges a becsült mennyiség feltüntetése),
8.2.4.2.2.  borseprő esetében: hektoliter (hl),
8.2.4.2.3.  szőlő esetében: mázsa (q);

8.2.5.  a tétel mennyisége
8.2.5.1.  a kiszerelési egységek számának megadásával, ha a 8.2.2. és a 8.2.3. pontokat kitöltötték 

(például 6 db 0,75 literes palack esetén: 6),
8.2.5.2.  az  adott sorban szereplő tételnek a  „mennyiség egysége” rovatban jelzett 

mértékegységben kifejezett mennyisége megadásával, ha a 8.2.2. és a 8.2.3. pontok nem 
értelmezhetőek;

8.2.6.  a tétel nettó egységára (megadása nem kötelező a kísérőokmány azon példányán, amely a terméket 
fizikailag is kíséri).

 9.  A szállítmány teljes mennyisége (több tétel szállítása esetén)
9.1.  a 8. pontban megadott mértékegységben kifejezve; ha több terméktípus (például: szőlőtörköly és borseprő) 

szállítására kerül sor, az összegzést terméktípus szerinti bontásban kell megadni,
9.2.  azon tételek esetében, amelyeknél a 8.2.2. és a 8.2.3. pontokat kitöltötték, a hektoliterben kifejezett összes 

mennyiséget kell megadni,
9.3.  azon tételek esetében, amelyeknél a 8.2.2. és a 8.2.3. pontok nem értelmezhetőek, a 8.2.4. pontban megadott 

mértékegységben kifejezett összes mennyiséget kell megadni.
 10.  A feladó igazolása a feladásról (keltezés, név, aláírás).
 11.  A címzett igazolása az átvételről (keltezés, név, aláírás).
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12. melléklet a 26/2021. (VII. 29.) AM rendelethez

A. Készletjelentés adattartalma

 1. Az adatszolgáltató azonosítására szolgáló adatok
 2.  Borászati termékek készlete, saját készlet és bértárolásra átvett készlet, valamint azokon belül fehér és vörös/rozé 

bontásban az alábbi kategóriákra való tekintettel:
2.1.  földrajzi árujelzővel rendelkező borok, földrajzi árujelzőnként,
2.2.  fölrajzi árujelzővel nem rendelkező fajtabor,
2.3.  fölrajzi árujelzővel nem rendelkező nem fajtabor,
2.4.  az Európai Unió más tagállamából származó bor,
2.5.  az Európai Unió tagállamain kívüli országból származó bor,
2.6.  pezsgő, minőségi pezsgő, illatos minőségi pezsgő összesen,
2.7.  sűrített szőlőmust,
2.8.  finomított szőlőmust sűrítmény,
2.9.  tartósított must,
2.10.  részben erjedt szőlőmust,
2.11.  kiszerelt fröccs,
2.12.  törköly,
2.13.  seprő,
2.14.  egyéb, a 2.1–2.13. pontokba nem tartozó termék.

B. A palackos erjesztésű pezsgő, minőségi pezsgő, illatos minőségi pezsgő készletváltozásával 
összefüggő további adatok (egyszerűsített adóraktár engedélyese, kisüzemi bortermelő esetében)

 1.  Adózott és adózatlan bontásban
1.1.  nyitókészlet;
1.2.  készletnövekedés;

1.2.1.  saját előállítás,
1.2.2.  adóraktárból betárolt,
1.2.3.  egyéb növekedés;

1.3.  készletcsökkenés
1.3.1.  adóköteles fogyasztás,
1.3.2.  adómentes fogyasztás,
1.3.3.  másik adóraktárba kitárolás (bérmunka, bértárolás is),
1.3.4.  harmadik országba kitárolt,
1.3.5.  tagállamba adófelfüggesztéssel kitárolt,
1.3.6.  tagállamba nem adófelfüggesztéssel kitárolt,
1.3.7.  belföldön szabadforgalomba bocsátott,
1.3.8.  igazoltan megsemmisült,
1.3.9.  mintaként vett,
1.3.10.  egyéb adóköteles csökkenés,
1.3.11.  egyéb nem adóköteles csökkenés,
1.3.12.  tényleges veszteség;

1.4.  zárókészlet
1.4.1.  elszámolható veszteség,
1.4.2.  adóköteles hiány.

C. Egyéb készletváltozások és a hivatalos zár készlet elszámolásának adattartalma

 1.  Adott borpiaci évben összesen keletkezett törköly mennyisége (mázsa).
 2.  Adott borpiaci évben összesen keletkezett borseprő mennyisége (hektoliter).
 3.  Adott borpiaci évben a termék előállítása során ténylegesen keletkezett összes veszteség (hektoliter).
 4.  Adómentes borfogyasztás összesen (hektoliter).
 5.  Adóköteles borfogyasztás összesen (hektoliter).
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 6.  Hivatalos zár
6.1.  típusa és kezdősorszáma,
6.2.  nyitókészlete,
6.3.  beszerzett mennyisége,
6.4.  felhasznált mennyisége,
6.5.  megsemmisült, elveszett hivatalos zár mennyisége,
6.6.  készleten lévő mennyiség (zárókészlet).

13. melléklet a 26/2021. (VII. 29.) AM rendelethez

Értékesítési jelentés adattartalma

A 60 litert meghaladó és a  60 litert meg nem haladó űrtartalmú tárolóedényben kiszerelt tételek bontásában 
borászati termékkategóriánként:

 1.  Belföldi értékesítés
1.1.  földrajzi árujelzővel rendelkező borok, földrajzi árujelzőnként,
1.2.  fölrajzi árujelzővel nem rendelkező fajtabor,
1.3.  fölrajzi árujelzővel nem rendelkező nem fajtabor,
1.4.  kiszerelt fröccs.

 2.  Az Európai Unió másik tagállamába történő értékesítés
2.1.  földrajzi árujelzővel rendelkező borok, földrajzi árujelzőnként,
2.2.  fölrajzi árujelzővel nem rendelkező fajtabor,
2.3.  fölrajzi árujelzővel nem rendelkező nem fajtabor,
2.4.  kiszerelt fröccs.

 3.  Az Európai Unió tagállamain kívül országba történő értékesítés
3.1.  földrajzi árujelzővel rendelkező borok, földrajzi árujelzőnként,
3.2.  fölrajzi árujelzővel nem rendelkező fajtabor,
3.3.  fölrajzi árujelzővel nem rendelkező nem fajtabor,
3.4.  kiszerelt fröccs.

14. melléklet a 26/2021. (VII. 29.) AM rendelethez

A származási bizonyítvány iránti kérelmen, a származási bizonyítványon, valamint a kísérőokmányon 
feltüntetendő borászati eljárások listája

A származási bizonyítvány iránti kérelmen, a  származási bizonyítványon, valamint a  kísérőokmányon a  borászati 
eljárásokat a következők szerint kell feltüntetni:
 1. a termék alkoholtartalmát növelték,
 2. a termék savtartalmát növelték,
 3. a termék savtartalmát csökkentették,
 4. a terméket édesítették,
 5. a termékhez boralkoholt adtak,
 6. a terméket tölgyfadarabok felhasználásával állították elő,
 7. a termék új borászati eljárás kísérleti célú alkalmazásával készült,
 8. kezelés aktív szénnel,
 9. kezelés kálium-ferrocianiddal,
10. dimetil-dikarbonát hozzáadása,
11. oldottgáz-kezelés a borban membránkontaktorok alkalmazásával,
12. polivinil-imidazol-polivinil-pirrolidon kopolimerek felhasználása,
13. ezüst-klorid hozzáadása,
14. kiszerelés (csak végső származási bizonyítvánnyal nem rendelkező borászati terméktétel esetén),
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15. levegőztetés vagy oxigén hozzáadása,
16. hőkezelés,
17. centrifugálás és szűrés semleges szűrőközeggel vagy anélkül,
18. semleges atmoszféra létrehozása,
19. kéntelenítés fizikai eljárásokkal,
20. ioncserélő gyanták,
21. buborékoltatás,
22. flotáció,
23. tiszta paraffinból készült, allil-izotiocianáttal átitatott tabletták,
24. elektrodialízis,
25. a borkőstabilitás biztosítása kationcserélőkkel,
26. membránművelet (bipoláris elektrodialízis) útján történő kezelés,
27. kezelés kationcserélőkkel a savtartalom növelése céljából,
28. membránszeparációs művelet,
29. membránkontaktorok alkalmazása,
30. membrántechnológia és aktív szén együttes alkalmazása,
31. a bor alkoholtartalmának kiigazítása.

15. melléklet a 26/2021. (VII. 29.) AM rendelethez

A gazdasági aktában való nyilvántartásba vételhez szükséges adatszolgáltatás tartalma

A. Alapadatok

 1.  Adatszolgáltató borvidéke, hegyközsége (vagy hegyközségi tanácsa)
 2.  Nem természetes személy adatszolgáltató esetén

2.1. név, rövid név
2.2. székhely, telephely, fióktelephely
2.3. adószám
2.4. statisztikai számjel
2.5. képviseletre jogosult neve
2.6. nyilvántartási szám/cégjegyzék szám
2.7. nyilvántartó hatóság
2.8. bejegyzés dátuma, hatály kezdete
2.9. határozott idejű működés vége
2.10. iratőrzés helye

 3.  Természetes személy adatszolgáltató esetén
3.1. név, születési név
3.2. születési hely és idő
3.3. anyja neve
3.4. lakcím, tartózkodási hely
3.5. törvényes képviselő neve
3.6. adóazonosító jel/adószám
3.7. egyéni vállalkozó, családi gazdálkodó nyilvántartási szám

 4.  telefonszám, elektronikus levelezési cím, levelezési cím, weboldal címe
 5.  statisztikai számjel
 6.  MÁK ügyfél-azonosító
 7.  NAK nyilvántartási szám
 8.  NÉBIH partnerazonosító szám
 9.  FELIR azonosító
 10.  jogi forma
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 11.  termelői csoporthoz való tartozás esetén termelői csoport neve és székhelye, valamint annak megjelölése,  
hogy a termelői csoport elismert termelői csoport-e

 12.  gazdasági akta száma
 13.  gazdasági aktát vezető hegybíró
 14.  adatszolgáltatás típusa (hegyközségi tag, nyilvántartott adatszolgáltató, önkéntes tag, külföldi termelő, külföldi 

felvásárló)
 15.  tevékenység (szőlőtermesztés, szőlőfelvásárlás, borászati termék előállítás, borfelvásárlás)
 16.  borászati üzemengedély száma
 17.  adóraktári engedély száma
 18.  kisüzemi bortermelő esetén kisüzemi bortermelői tevékenység kezdete

B. Szőlőültetvényre vonatkozó adatok

 1.  Az ültetvény használójának adatai
1.1. Név
1.2. Nyilvántartási szám
1.3. Ültetvény használatának jogcíme

 2.  Összefüggő ültetvény adatai
2.1. Település
2.2. Dűlő (termékleírás szerint)
2.3. Aldűlő (termékleírás szerint)
2.4. Helyrajzi szám(ok)
2.5. Terület (m2)
2.6. Telepítés éve (becsült éve, ha nem ismert)

 3.  Szőlőparcella termesztési jellemzői
3.1. Fajta neve (kódja)

 4.  A szőlő jellemzői
4.1. Telepítési engedély státusz
4.2. Termő státusz
4.3. Típus

4.3.1. Osztályba sorolt szőlőfajtával beültetett
4.3.2. Borpárlat előállítására alkalmas fajta
4.3.3. Osztályba nem sorolt szőlőfajtával beültetett
4.3.4. Vegetatív szaporítóanyag termelésre
4.3.5. Szőlőiskola
4.3.6. Alany anyatelep
4.3.7. Későbbiekben oltásra szánt
4.3.8. Termelés alól kivont
4.3.9. Kísérleti célú ültetvény

 5.  Ültetvény térállása
5.1. Szabálytalan, szórt
5.2. Szabályos

5.2.1.  térállása
 6.  Művelésmód

6.1. Fejművelés
6.2. Fej- és bakművelés közötti átmenet
6.3. Bakművelés
6.4. Legyezőművelés
6.5. Combművelés
6.6. Vertiko-művelés
6.7. Alacsony kordon (törzsmagasság 60 cm alatt)
6.8. Középmagas kordon (törzsmagasság 60–120 cm)
6.9. Moser kordon (törzsmagasság 120–140 cm)
6.10. Sylvoz-kordon törzsmagasság (törzsmagasság 130–150 cm)
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6.11. Guyot-művelés
6.12. Ernyőművelés
6.13. Egyesfüggöny-művelés (törzsmagasság 160–180 cm)
6.14. GDC-művelés (törzsmagasság 160–180 cm)
6.15. Lyra művelés
6.16. Egyéb

 7.  Tőkeállomány
7.1. Telepített tőkeszám
7.2. Tényleges tőkeszám aránya

7.2.1. >90%
7.2.2. 75–89%
7.2.3. 50–74%
7.2.4. <49%

C. Borászati tevékenységre és kapacitásra vonatkozó adatok

 1. Borvidék
 2. Hegyközség (vagy hegyközségi tanács)
 3. Nyilatkozattevő

3.1. Név
3.2. Cím
3.3. GA szám

 4. A borászati üzem helye (település, cím vagy helyrajzi szám)
 5. Tevékenység típusa

5.1. kisüzemi bortermelő
5.2. egyszerűsített adóraktár engedélyese
5.3. adóraktár engedélyes

 6. A borászati üzem adóraktári engedélyszáma
 7. A borászati üzem működési engedélyszáma
 8. Üzemeltetés kezdete
 9. Tároló és erjesztő kapacitás (hektoliter)

9.1. fahordó
9.2. kóracél
9.3. műanyag
9.4. vasbeton
9.5. egyéb

 10. Létesítés éve
 11. Tevékenység

11.1. szőlőfeldolgozás, borkészítés
11.2. borászati termék tárolása
11.3. palackozás
11.4. mozgó palackozás
11.5. pezsgőgyártás
11.6. mustsűrítés
11.7. termelői borkimérés
11.8. kannatöltés
11.9. egyéb
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A belügyminiszter 23/2021. (VII. 29.) BM rendelete
a közbiztonság erősítése érdekében egyes miniszteri rendeletek módosításáról

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48.  § (3)  bekezdés i)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40.  § (1)  bekezdés 13.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva,
a 2. alcím és az  1–4.  melléklet tekintetében a  szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és 
tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény 86.  § (2)  bekezdés a)  pontjában, valamint a  harmadik országbeli állampolgárok 
beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 111.  § (2)  bekezdés a)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva,
a 3. alcím tekintetében a  szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról 
szóló 2007. évi I. törvény 86.  § (2)  bekezdés c)  pontjában, valamint a  harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és 
tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 111.  § (4)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- 
és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § 7. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró 
igazságügyi miniszterrel egyetértésben –,
a 4. alcím és az  5.  melléklet tekintetében a  szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és 
tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény 86.  § (3)  bekezdésében, valamint a  harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról 
és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 111. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64.  § (1)  bekezdés 1.  pontjában 
meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben –,
az 5. alcím tekintetében a  Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 101.  § (1)  bekezdés k)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40.  § (1)  bekezdés 20.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 6. alcím tekintetében a  szabálysértésekről, a  szabálysértési eljárásról és a  szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló  
2012. évi II. törvény 250. § (2) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről 
szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40.  § (1)  bekezdés 21.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64.  § (1)  bekezdés 2.  pontjában meghatározott 
feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben –,
a 7. alcím, valamint a  6. és a  7.  melléklet tekintetében a  közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48.  § (3)  bekezdés 
o) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 
40. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

1. A megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának 
szabályairól szóló 12/2007. (III. 13.) IRM rendelet módosítása

1. §  A megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól szóló 
12/2007. (III. 13.) IRM rendelet 7. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A  (4)  bekezdés szerinti bejelentési kötelezettség, illetve az  (5)  bekezdés szerinti információk okmányban 
való rögzítésének kötelezettsége zárt informatikai rendszeren belüli eszközökkel, automatizáltan, elektronikus 
dokumentumok előállításával is teljesíthető.”

2. §  A megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól szóló 
12/2007. (III. 13.) IRM rendelet 12. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  engedély időbeli hatálya kérelemre, alkalmanként a  4.  § (2)  bekezdésében és a  11.  § (1)  bekezdésében 
meghatározott határidővel meghosszabbítható, ha a  kérelmező az  engedély hatályban tartását kezdeményezi,  
és a kiadására vonatkozó feltételek – azok ismételt vizsgálata alapján – biztosítottak.”
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2. A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról 
szóló 2007. évi I. törvény, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és 
tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló  
25/2007. (V. 31.) IRM rendelet módosítása

3. §  A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi  
I. törvény, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 
végrehajtásáról szóló 25/2007. (V. 31.) IRM rendelet 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az  EGT-állampolgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagja részére, valamint a  magyar 
állampolgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagja részére kiadott okmány pótlása vagy 
cseréje esetén kiállított tartózkodási kártyát a  6.  melléklet 2.  pontja szerinti formában és adattartalommal  
kell kiállítani.”

4. § (1) A  szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi  
I. törvény, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 
végrehajtásáról szóló 25/2007. (V. 31.) IRM rendelet 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  állandó tartózkodási kártyát, továbbá a  huzamos tartózkodási kártyát annak az  EGT-állampolgárnak és 
családtagnak is külön kell kiadni, aki a  tizennegyedik életévét nem töltötte be, és önálló úti okmánnyal vagy 
személyazonosító igazolvánnyal nem rendelkezik, de személyes adatait a  tartózkodási jogot igazoló okmánnyal 
rendelkező szülő úti okmánya tartalmazza.”

 (2) A  szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi  
I. törvény, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 
végrehajtásáról szóló 25/2007. (V. 31.) IRM rendelet 8. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A huzamos tartózkodási kártyát a 6. melléklet 4. pontja szerinti formában és adattartalommal kell kiállítani.”

5. §  A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi  
I. törvény, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 
végrehajtásáról szóló 25/2007. (V. 31.) IRM rendelet 9. és 10. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„9.  § (1) Az  EGT-állampolgár és a  családtag az  állandó tartózkodási kártyájában, illetve huzamos tartózkodási 
kártyájában foglalt adatai megváltozása esetén az  adatváltozást tartalmazó új úti okmánya vagy új érvényes 
személyazonosító igazolványa bemutatása mellett a  4.  mellékletben meghatározott formanyomtatványon 
a  bejelentett lakóhelye szerint illetékes regionális igazgatóságnál kérheti az  állandó tartózkodási kártya vagy 
huzamos tartózkodási kártya cseréjét.
(2) A  regionális igazgatóság hivatalból gondoskodik az  állandó tartózkodási kártya vagy huzamos tartózkodási 
kártya cseréjéről, ha az okmány gyártáshibás vagy téves adatokat tartalmaz.
(3) Ha az EGT-állampolgár vagy a családtag az állandó tartózkodási kártyáját vagy huzamos tartózkodási kártyáját 
elvesztette, az  megsemmisült vagy azt eltulajdonították, illetve az  állandó tartózkodási kártya vagy huzamos 
tartózkodási kártya megrongálódás miatt a  benne foglalt adatok igazolására alkalmatlanná vált, az  állandó 
tartózkodási kártyát vagy huzamos tartózkodási kártyát az  EGT-állampolgár és a  családtag bejelentett lakóhelye 
szerint illetékes regionális igazgatóság az  5.  mellékletben meghatározott formanyomtatványon benyújtott 
kérelemre pótolja.
(4) Ha az  elveszettnek vagy megsemmisültnek hitt állandó tartózkodási kártyát vagy huzamos tartózkodási 
kártyát az  új okmány kiadása előtt megtalálják, azt a  jogosultjának a  regionális igazgatóság visszaadja.  
Le kell adni a  bejelentett lakóhely szerint illetékes regionális igazgatóságnál azt az  állandó tartózkodási kártyát, 
amelyet a jogosultja az új okmány kiadását követően talált meg.
10.  § Az EGT-állampolgár az  állandó tartózkodási kártyát, az  EGT-állampolgár családtagja a  huzamos tartózkodási 
kártyát, illetve a  kijelölt kormányhivatal által kiadott, a  személyi azonosítóról és a  lakcímről szóló hatósági 
igazolványt köteles magánál tartani, és az  arra feljogosított hatóságnak bemutatni. Erről az  EGT-állampolgárt és 
a családtagot az okmány kiadásakor tájékoztatni kell.”

6. §  A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi  
I. törvény, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 
végrehajtásáról szóló 25/2007. (V. 31.) IRM rendelet 31. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:
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„(10) E  rendelet 3.  § (5)  bekezdése, 8.  § (2) és (4)  bekezdése, 9.  §-a, 10.  §-a és 3–6.  melléklete az  uniós polgárok 
személyazonosító igazolványai és a szabad mozgás jogával élő uniós polgárok és azok családtagjai részére kiállított 
tartózkodási okmányok biztonságának megerősítéséről szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1157 európai parlamenti 
és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”

7. § (1) A  szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi  
I. törvény, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 
végrehajtásáról szóló 25/2007. (V. 31.) IRM rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

 (2) A  szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi  
I. törvény, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 
végrehajtásáról szóló 25/2007. (V. 31.) IRM rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

 (3) A  szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi  
I. törvény, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 
végrehajtásáról szóló 25/2007. (V. 31.) IRM rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

 (4) A  szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi  
I. törvény, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 
végrehajtásáról szóló 25/2007. (V. 31.) IRM rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

8. §  A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi  
I. törvény, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 
végrehajtásáról szóló 25/2007. (V. 31.) IRM rendelet
a) 2. § (5) bekezdésében a „személyi adat- és lakcímnyilvántartást vezető szerv” szövegrész helyébe a „Budapest 

Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: kijelölt kormányhivatal)” szöveg,
b) 7.  §-ában a  „személyi adat- és lakcímnyilvántartást vezető szerv” szövegrész helyébe a  „kijelölt 

kormányhivatal” szöveg
lép.

9. §  Hatályát veszti a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 
2007. évi I. törvény, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi  
II. törvény végrehajtásáról szóló 25/2007. (V. 31.) IRM rendelet 3. § (4) bekezdés a) pontja.

3. A kitoloncolás végrehajtásának szabályairól szóló 26/2007. (V. 31.) IRM rendelet módosítása

10. §  A kitoloncolás végrehajtásának szabályairól szóló 26/2007. (V. 31.) IRM rendelet 5. §-a a következő f ) ponttal egészül 
ki:
(A kitoloncolás foganatosításában kísérőként)
„f ) az (EU) 2019/1896 európai parlamenti és tanácsi rendelet 51. és 52. cikke alapján felállított állomány tagja”
(vehet részt.)

11. §  A kitoloncolás végrehajtásának szabályairól szóló 26/2007. (V. 31.) IRM rendelet 13.  § (2)  bekezdése a  következő 
c) ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet)
„c) az  Európai Határ- és Parti Őrségről, valamint az  1052/2013/EU és az  (EU) 2016/1624 rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2019. november 13-i (EU) 2019/1896 európai parlamenti és tanácsi rendelet”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)

4. A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek, valamint a harmadik országbeli 
állampolgárok beutazásával és tartózkodásával kapcsolatos eljárások díjáról szóló  
28/2007. (V. 31.) IRM rendelet módosítása

12. §  A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek, valamint a  harmadik országbeli állampolgárok 
beutazásával és tartózkodásával kapcsolatos eljárások díjáról szóló 28/2007. (V. 31.) IRM rendelet a  következő 
12. §-sal egészül ki:
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„12.  § E rendelet 2.  melléklete az  uniós polgárok személyazonosító igazolványai és a  szabad mozgás jogával élő 
uniós polgárok és azok családtagjai részére kiállított tartózkodási okmányok biztonságának megerősítéséről szóló, 
2019. június 20-i (EU) 2019/1157 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket 
állapít meg.”

13. §  A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek, valamint a  harmadik országbeli állampolgárok 
beutazásával és tartózkodásával kapcsolatos eljárások díjáról szóló 28/2007. (V. 31.) IRM rendelet 2.  melléklete 
az 5. melléklet szerint módosul.

5. A Rendőrség légiközlekedés-rendészeti feladatai ellátásának rendjéről, valamint a szakszolgálati 
engedély, a légialkalmassági bizonyítvány és a légialkalmassági tanúsítvány helyszíni elvételének 
szabályairól szóló 19/2009. (VI. 18.) IRM rendelet módosítása

14. §  A Rendőrség légiközlekedés-rendészeti feladatai ellátásának rendjéről, valamint a  szakszolgálati engedély, 
a  légialkalmassági bizonyítvány és a  légialkalmassági tanúsítvány helyszíni elvételének szabályairól szóló  
19/2009. (VI. 18.) IRM rendelet 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A repüléssel összefüggő rendészeti feladatokat – az e rendeletben foglaltak szerint – az illetékes városi (kerületi) 
rendőrkapitányság, a  megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság, a  Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren 
a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság, illetve országos illetékességgel a Készenléti Rendőrség látja el.”

15. §  A Rendőrség légiközlekedés-rendészeti feladatai ellátásának rendjéről, valamint a  szakszolgálati engedély, 
a  légialkalmassági bizonyítvány és a  légialkalmassági tanúsítvány helyszíni elvételének szabályairól szóló  
19/2009. (VI. 18.) IRM rendelet 2. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A Készenléti Rendőrség hatásköre az (1) bekezdésben meghatározott ellenőrzésekre terjed ki.
(3) A  megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság és a  Repülőtéri Rendőr Igazgatóság hatásköre az  (1)  bekezdés 
b)–i) pontjában meghatározott ellenőrzésekre terjed ki.”

16. §  A Rendőrség légiközlekedés-rendészeti feladatai ellátásának rendjéről, valamint a  szakszolgálati engedély, 
a  légialkalmassági bizonyítvány és a  légialkalmassági tanúsítvány helyszíni elvételének szabályairól szóló  
19/2009. (VI. 18.) IRM rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  elvett okmányt a  rendőri szerv nyolc napon belül – az  elvétel e  rendelet szerinti okának megjelölésével –  
megküldi a légiközlekedési hatóságnak.”

17. §  A Rendőrség légiközlekedés-rendészeti feladatai ellátásának rendjéről, valamint a  szakszolgálati engedély, 
a  légialkalmassági bizonyítvány és a  légialkalmassági tanúsítvány helyszíni elvételének szabályairól szóló  
19/2009. (VI. 18.) IRM rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § Az ellenőrzést végző rendőri szerv
a) a nyilvános repülőtér üzemben tartási engedélyének,
b) a polgári célú nem nyilvános repülőtér üzemben tartási engedélyének, illetve
c) a polgári célú nem nyilvános fel- és leszállóhely engedélyének
azonnali felfüggesztését kezdeményezi a  légiközlekedési hatóságnál, ha az  üzemeltetés a  légiközlekedés 
biztonságának veszélyeztetésével jár, és az másként nem hárítható el.”

6. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 
2012. évi II. törvény végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekről, valamint ahhoz kapcsolódó egyes 
rendeletek módosításáról szóló 22/2012. (IV. 13.) BM rendelet módosítása

18. §  A szabálysértésekről, a  szabálysértési eljárásról és a  szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi  
II. törvény végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekről, valamint ahhoz kapcsolódó egyes rendeletek 
módosításáról szóló 22/2012. (IV. 13.) BM rendelet 24/A. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés 
lép:
[A Szabs. tv. 75.  § (1a)  bekezdése alapján a  lefoglalás érdekében a  birtokostól ideiglenesen elvett dologról átvételi 
elismervényt kell adni a birtokosnak, amelyben fel kell tüntetni legalább]
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„c) az  ideiglenesen elvett dolog megnevezését, azonosító adatait, ismertetőjegyeit, mennyiségét és  
– ha az a szabálysértési ügy szempontjából releváns – a becsült forgalmi értékét, valamint”

7. A közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértésekre vonatkozó információk 
határokon átnyúló cseréjének elősegítése során alkalmazandó formanyomtatványokról, valamint 
a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 
2012. évi II. törvény végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekről, valamint ahhoz kapcsolódó egyes 
rendeletek módosításáról szóló 22/2012. (IV. 13.) BM rendelet módosításáról szóló  
21/2013. (VI. 7.) BM rendelet módosítása

19. § (1) A közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértésekre vonatkozó információk határokon átnyúló 
cseréjének elősegítése során alkalmazandó formanyomtatványokról, valamint a szabálysértésekről, a szabálysértési 
eljárásról és a  szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény végrehajtásával kapcsolatos 
rendelkezésekről, valamint ahhoz kapcsolódó egyes rendeletek módosításáról szóló 22/2012. (IV. 13.) BM rendelet 
módosításáról szóló 21/2013. (VI. 7.) BM rendelet 1. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

 (2) A közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértésekre vonatkozó információk határokon átnyúló 
cseréjének elősegítése során alkalmazandó formanyomtatványokról, valamint a szabálysértésekről, a szabálysértési 
eljárásról és a  szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény végrehajtásával kapcsolatos 
rendelkezésekről, valamint ahhoz kapcsolódó egyes rendeletek módosításáról szóló 22/2012. (IV. 13.) BM rendelet 
módosításáról szóló 21/2013. (VI. 7.) BM rendelet 3. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

8. Záró rendelkezések

20. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2021. augusztus 1-jén lép hatályba.
 (2) A 4. alcím és az 5. melléklet az e rendelet kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

21. §  E rendelet 3. alcíme az  Európai Határ- és Parti Őrségről, valamint az  1052/2013/EU és az  (EU) 2016/1624 rendelet 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. november 13-i (EU) 2019/1896 európai parlamenti és tanácsi rendelet 
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

22. §  E rendelet 3–7. §-a, 9. §-a, 4. alcíme és 1–5. melléklete az uniós polgárok személyazonosító igazolványai és a szabad 
mozgás jogával élő uniós polgárok és azok családtagjai részére kiállított tartózkodási okmányok biztonságának 
megerősítéséről szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1157 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához 
szükséges rendelkezéseket állapít meg.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter
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1. melléklet a 23/2021. (VII. 29.) BM rendelethez
„3. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez

 
 

I. 
 

ADATLAP  
állandó tartózkodási kártya / huzamos tartózkodási kártya kiállításához / 

meghosszabbításához 
 

A hatóság tölti ki! 

Kérelmet átvevő hatóság: 

 Gépi ügyszám: ׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀  

   
    
    
A kérelem átvétel dátuma: 
 
 

  ______ év ______  hónap ____  nap 
 

   Arcfénykép   

A kérelem jogalapja: 
 

   

□ Állandó tartózkodási kártya kiadása első alkalommal 

□ Állandó tartózkodási kártya meghosszabbítása 

□ Huzamos tartózkodási kártya kiadása első 
alkalommal 

□ Huzamos tartózkodási kártya meghosszabbítása 

     
   

        

Meghosszabbítás esetén a tartózkodási kártya száma:  
 

 

   

érvényessége:     ______ év ______  hónap ____  nap     [A kérelmező (törvényes képviselő) saját kezű aláírás 
mintája] 

  

   Az aláírásnak teljes terjedelmével a keretvonalon belülre 
kell esni! 

  

  
Az okmány átvétele: 
 

 A kérelmező az okmány postai úton történő megküldését kéri.       E-mail cím:        
 

 A kérelmező az okmányt a kiállító hatóságnál veszi át.                  Telefonszám:       
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1. A kérelmező személyes adatai 
 családi név (útlevél szerint):  

       
 utónév (útlevél szerint):  

       
 születési családi név:  

       
 születési utónév:  

       
 anyja születési családi és utóneve:  

       
 nem: 

 férfi  
 nő 

 családi állapot: 
 nőtlen/hajadon 
 özvegy 

   
 házas 
 elvált 

 születési idő:  
 

      év       hó       nap 
 születési hely (település):  

       
 ország:  

       
 állampolgársága:  

       

 nemzetisége (nem kötelező kitölteni):  

      
 
2. A kérelmező úti okmányának adatai 
(Harmadik országbeli állampolgár esetén az útlevél, EGT-állampolgár esetén az útlevél vagy személyazonosító igazolvány 
adatai) 
Okmány típusa 

úti okmány  
személyazonosító igazolvány 

 
 útlevél / személyazonosító igazolvány száma:  

       

 kiállításának ideje, helye: 

       év       hó       nap 

 útlevél típusa: 

  magánútlevél  szolgálati  diplomata  egyéb 

 érvényességi ideje: 

       év       hó       nap 

  

3. Hosszabbítási kérelem esetén a jelenlegi állandó/huzamos tartózkodási kártya adatai 

Jelenlegi okmányának száma:         
Kiállítási ideje:       év       hónap       nap 

Érvényessége:                            év       hónap       nap   

 
4. Magyarországi lakóhelye 

Irányítószám:        
Település:                                                 Kerület:       
Közterület neve:        
Közterület jellege (út, utca, tér stb.):        
Házszám :                        Helyrajzi szám:       
Épület:        Lépcsőház :       Emelet:       Ajtó:       
A lakcímre való bejelentkezés jogalapja első lakóhely bejelentése esetén: 

Kijelentem, hogy a feltüntetett lakás felett tulajdonjoggal rendelkezem. 
Mellékelem a feltüntetett lakás tulajdonosának vagy a lakás használatára egyéb jogcímen jogosultnak a hozzájáruló 

nyilatkozatát. 
 

5. Magyarországra érkezését megelőző állandó vagy szokásos tartózkodási helye: 
  Ország:       
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  Település:       
  Közterület neve:       
 

6. Az elmúlt öt évben külföldön töltött napok száma:       

A hat hónapot meghaladó külföldi tartózkodás indoka:       
 
7. Ha felhagy a tartózkodási jog gyakorlásával, illetve az állandó tartózkodási joga megszűnését követően melyik országba 
utazik tovább? 
 

Ország:       

8. A tartózkodás jogszerűségét, tartamát és folyamatosságát alátámasztó tények megjelölése 

(FIGYELEM: A megnevezett tényeket alátámasztó okiratok, iratok csatolása szükséges!) 

 
 EGT-állampolgár, 

aki 5 éven át megszakítás 
nélkül, jogszerűen 
Magyarország területén 
tartózkodott 
 

  
  családtag, aki 

5 éven át 
megszakítás nélkül, 
jogszerűen 
Magyarország 
területén 
tartózkodott 

 
 személy, aki az 

EGT- állampolgárra 
fennmaradó joggal 
rendelkezik, és 5 
éven át megszakítás 
nélkül, jogszerűen 
Magyarország 
területén 
tartózkodott 

 
 EGT-

állampolgár, aki 
Magyarország 
területén 
keresőtevékenység 
folytatása céljából 
tartózkodik és 
teljesíti az Szmtv. 
18.§ (1) bekezdése 
szerinti feltételeket 

 
 

 

Ha huzamos tartózkodási kártya kiállítását vagy meghosszabbítását kérelmezi, az EGT állampolgár családtag adatai: 
Családi neve:       
Utóneve (i):       
Születési helye:       
Születési ideje:      év       hónap       nap 
Anyja neve:       
Neme: Férfi    Nő  
Állampolgársága:       
 

Rokonsági foka:        
szülő 
gyermek 
házastárs  
 Élettárs, amennyiben magyar hatóság vagy az Európai Unió más tagállamának hatósága előtt regisztrált élettársi kapcsolatot 

létesített 
egyéb 

Kijelentem, hogy az előzőekben leírt adatok a valóságnak megfelelnek. 
 

 Kelt: _________________________                                                            ________________________________ 
                                                                                                                                                        (aláírás) 

Elektronikus fizetési eszközzel vagy banki befizetés útján történő fizetés tranzakciós száma:       
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Hatóság tölti ki! 

 A kérelmező részére az állandó/huzamos tartózkodási kártya kiállítását/meghosszabbítását _________ év ______ hónap 
______napig tartó érvényességgel/ határozatlan ideig engedélyezem.  

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

(aláírás, pecsét) 

 Kiadott okmány 
száma: ......................................................... 

 

  

Az állandó/huzamos tartózkodási kártyát átvettem. 

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

                                (a kérelmező aláírása) 
 
 Hosszabbítás esetén az előző állandó/huzamos tartózkodási kártya száma: ......................................................... 

 
A kérelem elutasítása esetén 

 Elutasító határozat száma:  
 Az elutasítás kelte: ______év _____ hónap ___ nap 
 Az elutasítás jogalapja: 

 
 

Az eljárás megszüntetése esetén 

A megszüntető döntés száma:  

 A döntés kelte: ______év _____ hónap ___ nap 

 A döntés jogalapja: 

 
 
 

 
 

 
 

”
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2. melléklet a 23/2021. (VII. 29.) BM rendelethez
„4. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez

 

 

Regisztrációs igazolás / tartózkodási kártya / állandó tartózkodási kártya / huzamos 
tartózkodási kártya okmány cseréje iránti kérelem 

 A hatóság tölti ki! 

 Kérelmet átvevő hatóság (kód és név): 
Gépi ügyszám: ׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀   

   
___________________________________________    

  Kérelem átvételének dátuma: 
 

   Arcfénykép   

______ év  ___ hónap  ___ nap      
A kérelem jogalapja: 
 

 regisztrációs igazolás okmány cseréje 
 tartózkodási kártya cseréje 

   

 állandó tartózkodási kártya cseréje  
 huzamos tartózkodási kártya cseréje 

     

      

    

 

 

    

KÉRJÜK OLVASHATÓAN, NYOMTATOTT, LATIN    [A kérelmező (törvényes képviselő) saját kezű aláírás 
mintája.] 

  

BETŰKKEL KITÖLTENI!   Az aláírásnak teljes terjedelmével a keretvonalon belülre 
kell esni! 

  

 
Az okmány átvételének helye: 

 

   A kérelmező az okmány postai úton történő megküldését kéri. 
 
   A kérelmező az okmányt a kiállító hatóságnál veszi át. 
 

Telefonszám:                                

E-mail cím:       
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I. Kérelmező okmány szerinti adatai 
1. Családi neve:         
2. Utóneve(i):        
3. Születési helye és ideje:               év       hónap       nap 
4. Útlevelének/külföldi hatóság által kiállított személyazonosító 
igazolványának  száma és érvényessége:       

        év       hónap       nap 

   

 
5. Családi állapota:  

 nőtlen/hajadon  
házas 
elvált 
özvegy 

 

6. A tartózkodásra jogosító engedély okmány száma és érvényessége:       
7. Lakóhelye:    
 Irányítószám:         Helyrajzi szám:       
 Település:        Kerület:       
 Közterület neve:          
 Közterület jellege (út, utca, tér stb.):       
 Házszám:          
 Épület:        Lépcsőház:        Emelet:        Ajtó:       
8. Rendelkezik más Európai Uniós tagországban tartózkodási vagy letelepedési engedéllyel? 

 igen 
 nem 

 
Ha igen, 
mely tagállamban:        
milyen engedéllyel rendelkezik:        
okmány száma és érvényessége:       
II. Milyen adatváltozást kíván bejelenteni? (Több válasz is megjelölhető!) 

 Családi nevének megváltozását     

 Utóneve megváltozását     

 Neme megváltozását     

 Állampolgársága megváltozását     

 Egyéb változást, éspedig:          

Új adatok: 
Családi neve:        
Utóneve(i):         
Neme:   Férfi:   Nő:  
Állampolgársága:         
Egyéb adatai:       
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Elektronikus fizetési eszközzel vagy banki befizetés útján történő fizetés tranzakciós száma:       
 

 
  



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2021. évi 144. szám 6663

 

TÁJÉKOZTATÓ 

 
A kérelemhez mellékelni kell: 

 az adatváltozást igazoló okmányt vagy annak hiteles másolatát, 
 az érvényes tartózkodásra jogosító engedély okmányt, 
 1 db arcfényképet 

 
Az eljárásért a külön jogszabályban meghatározott mértékű igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. 

 
Ha a regisztrációs igazolás/tartózkodási kártya/állandó tartózkodási kártya okmány gyártáshibás vagy az abba bejegyzett adatot 
tévesen tartalmazza, azt a regionális igazgatóság díjmentesen kicseréli. 

 
  
A hatóság tölti ki! 

  
 
Az okmány cseréjét engedélyezem. 
 
Kelt: ..........................................                      PH                   .. ....................................................................... 
                                                                                                                            (aláírás) 

  

 

A _________________ számú tartózkodásra jogosító engedélyt bevontam, és a leadott okmányt átvettem. 

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

 P. H. 
 

 ......................................................................... 
 (az ügyintéző aláírása) 

 
 
 

 A _______________ számú tartózkodásra jogosító engedélyt átadtam. 

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

 ......................................................................... ......................................................................... 
 (a kérelmező aláírása) (átadó ügyintéző aláírás, pecsét) 

 
 

”
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3. melléklet a 23/2021. (VII. 29.) BM rendelethez
„5. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez

 

 

Regisztrációs igazolás / tartózkodási kártya / állandó tartózkodási kártya / huzamos 
tartózkodási kártya okmány pótlása iránti kérelem 

 A hatóság tölti ki! 

Kérelmet átvevő hatóság (kód és név): 
Gépi ügyszám: ׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀_׀  

    

 Kérelem átvételének dátuma:    Arcfénykép   
      

   ______ év  ____ hónap  ____ 
nap 

   

A kérelem jogalapja:    

    

 regisztrációs igazolás okmány pótlása 
 tartózkodási kártya pótlása 

    

 állandó tartózkodási kártya pótlása 
 huzamos tartózkodási kártya pótlása  

    

     

   
    [A kérelmező (törvényes képviselő) saját kezű aláírás 

mintája.] 
  

KÉRJÜK OLVASHATÓAN, NYOMTATOTT, LATIN 
BETŰKKEL KITÖLTENI! 

  Az aláírásnak teljes terjedelmével a keretvonalon belülre 
kell esni! 

  

Az okmány átvételének helye: 
 A kérelmező az okmány postai úton történő megküldését kéri. 

 A kérelmező az okmányt a kiállító hatóságnál veszi át. 
 
Telefonszám:                                

E-mail cím:       
 

 A kérelmező adatai 
1. Családi neve:        
2. Utóneve(i):       

 3. Születési helye és ideje:              év       hónap       nap 
4. Családi állapota:  

 nőtlen/hajadon     házas 
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elvált                     özvegy 

5. Útlevelének/külföldi hatóság által kiállított személyazonosító igazolványának száma és érvényessége:        

      év       hónap       nap 

6. A pótolandó tartózkodásra jogosító engedély okmány száma és érvényessége:        

      év       hónap       nap 

7. Lakóhelye:    
 Irányítószám:         Helyrajzi szám:       
 Település:        Kerület:       
 Közterület neve:          
 Közterület jellege (út, utca, tér stb.):        
 Házszám:          
 Épület:        Lépcsőház:        Emelet:        Ajtó:       

 
8. Bejelentem, hogy a tartózkodásra jogosító engedély okmányom  
 elveszett.  

 eltulajdonították. 

 megsemmisült. 

 megrongálódott. 

9. Rendelkezik más Európai Uniós tagországban tartózkodási vagy letelepedési engedéllyel? 

igen 

nem 
 
Ha igen, 
mely tagállamban:        
milyen engedéllyel rendelkezik:        
okmány száma és érvényessége:                                          év       hónap       nap   
 

  
 Az esemény részletes leírása 

        
  

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

 ............................................................... 

 (a kérelmező aláírása) 
  

Elektronikus fizetési eszközzel vagy banki befizetés útján történő fizetés tranzakciós száma:       
 

TÁJÉKOZTATÓ 

 A kérelemhez mellékelni kell: 

1 db arcfényképet, 
a megrongálódott tartózkodásra jogosító engedély okmányt, 
egyéb dokumentum (pl. feljelentési jegyzőkönyv, hatósági igazolás stb.) 
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Az eljárásért a külön jogszabályban meghatározott mértékű igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. 

Ha az elveszettnek hitt okmányt az új okmány kiadása előtt megtalálják, azt a jogosultjának az illetékes regionális igazgatóság 
visszaadja. Amennyiben az ügyfél megtalálja elveszettnek hitt okmányát az új okmánya átvételét követően, kérjük 
visszajuttatni az illetékes regionális igazgatóság részére 
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A hatóság tölti ki! 
 
 

Az okmány pótlását engedélyezem. 
 
Kelt:………………………………………..     PH              ………………………………………… 

                                                                                                                            (aláírás) 
 
 
A __________________________ számú megrongálódott tartózkodásra jogosító engedélyt bevontam, és a leadott okmányt 
átvettem. 

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

 P. H. 

 ......................................................................... 
 (az ügyintéző aláírása) 

  
 
 
 
 

A __________________________ számú tartózkodásra jogosító engedélyt átadtam. 

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

 ......................................................................... ……………………………………… 
 (a kérelmező aláírása) (átadó ügyintéző aláírás, pecsét) 
 

 
 

”
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4. melléklet a 23/2021. (VII. 29.) BM rendelethez
„6. melléklet a 25/2007. (V. 31.) IRM rendelethez

Tartózkodási jogot igazoló okmányok

 1.  Regisztrációs igazolás

Az okmány megnevezése: Regisztrációs Igazolás / Registration Certificate
Az okmány formátuma: ID-1 kártya
Az előoldalon kék négyszögben negatív nyomtatással készített, tizenkét sárga csillaggal körülvett kétbetűs 
országkód (HU).
Az okmány adattartalma és nyomtatott rovatmegnevezései (dőlt betűvel) a következők:

Előoldal:

1. Családi és utónév / Family name and given name
2. Születési hely / Place of birth
3. Születési idő / Date of birth
4. Bejelentkezés időpontja / Date of registration
5. Cím / Address
6. Kiállító hatóság / Issuing authority
7. Okmány száma

Hátoldal:

8. Kiállító hatóság bélyegzője / Stamp of authority
9. „Csak érvényes személyazonosító igazolvánnyal vagy úti okmánnyal együtt érvényes. / Valid together with a valid 
identity card or travel document.” felirat
10. „2004/38/EK irányelv 8. cikke alapján EGT állampolgár részére kiállítva. / Issued to EEA Citizens in accordance with 
Article 8 of Directive 2004/38/EC.” felirat

 2.  Tartózkodási kártya

EGT-állampolgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagja részére, valamint magyar állampolgár 
harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagja részére kiadott okmány pótlása vagy cseréje esetén.

A tartózkodási kártya a  harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélye egységes formátumának 
megállapításáról szóló, 2002. június 13-i 1030/2002/EK tanácsi rendeletben, a  harmadik országok állampolgárai 
tartózkodási engedélye egységes formátumának megállapításáról szóló 1030/2002/EK rendelet módosításáról 
szóló, 2008. április 18-i 380/2008/EK tanácsi rendeletben, valamint az uniós polgárok személyazonosító igazolványai 
és a  szabad mozgás jogával élő uniós polgárok és azok családtagjai részére kiállított tartózkodási okmányok 
biztonságának megerősítéséről szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1157 európai parlamenti és tanácsi rendeletben 
meghatározott formátumú és adattartalmú okmányként kerül kiállításra.
Az okmány megnevezése: Tartózkodási Kártya / Residence Card
Az okmány típusa: „Uniós polgár 2004/38/EK irányelv 10. cikke szerinti családtagja”

 3.  Állandó tartózkodási kártya

Az okmány megnevezése: Állandó Tartózkodási Kártya / Permanent Residence Card
Az okmány formátuma: ID-2 kártya.
Az előoldalon kék négyszögben negatív nyomtatással készített, tizenkét sárga csillaggal körülvett kétbetűs 
országkód („HU”).
Az okmány adattartalma és rovatmegnevezései (dőlt betűvel) a következők:
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Előoldal:

1. Okmány száma
2. Családi név és utónév / Family name and given name
3. Születési hely / Place of birth
4. Születési idő / Date of birth
5. Birtokos aláírása / Holder’s signature
6. Arckép
7. Géppel olvasható zóna

Hátoldal:

8. Kiállító hatóság / Issuing authority
9. Kiállító hatóság bélyegzője / Stamp of issuing authority
10. Kiállítás helye, ideje / Place and date of issue
11. Érvényességi idő / Date of expiry
12. „Csak érvényes személyazonosító igazolvánnyal vagy úti okmánnyal együtt érvényes. / Valid together with a valid 
identity card or travel document.” felirat
13. „2004/38/EK irányelv 8. cikke alapján EGT állampolgár részére kiállítva. / Issued to EEA Citizens in accordance with 
Article 8 of Directive 2004/38/EC.” felirat

 4.  Huzamos tartózkodási kártya

Az EGT-állampolgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagja részére huzamos tartózkodási 
kártya a  harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélye egységes formátumának megállapításáról 
szóló, 2002. június 13-i 1030/2002/EK tanácsi rendeletben, a  harmadik országok állampolgárai tartózkodási 
engedélye egységes formátumának megállapításáról szóló 1030/2002/EK rendelet módosításáról szóló,  
2008. április 18-i 380/2008/EK tanácsi rendeletben, valamint az  uniós polgárok személyazonosító igazolványai 
és a  szabad mozgás jogával élő uniós polgárok és azok családtagjai részére kiállított tartózkodási okmányok 
biztonságának megerősítéséről szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1157 európai parlamenti és tanácsi rendeletben 
meghatározott formátumú és adattartalmú okmányként kerül kiállításra.

Az okmány megnevezése: Huzamos Tartózkodási Kártya / Long-term Residence Card

Az okmány típusa: „Uniós polgár 2004/38/EK irányelv 20. cikke szerinti családtagja” ”
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5. melléklet a 23/2021. (VII. 29.) BM rendelethez

 1.  A  szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek, valamint a  harmadik országbeli állampolgárok 
beutazásával és tartózkodásával kapcsolatos eljárások díjáról szóló 28/2007. (V. 31.) IRM rendelet 2. melléklet V. pont 
6–9. alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„6. EGT állampolgár harmadik országbeli családtagja részére tartózkodási kártya kiadására 
irányuló eljárás díja 15 000 Ft

7. EGT állampolgár harmadik országbeli családtagja részére tartózkodási kártya 
meghosszabbítására irányuló eljárás díja 15 000 Ft

8. EGT állampolgár harmadik országbeli családtagja részére tartózkodási kártya kiállítására 
irányuló eljárás díja az okmány pótlása iránti kérelem esetén 15 000 Ft

9. EGT állampolgár harmadik országbeli családtagja részére tartózkodási kártya kiállítására 
irányuló eljárás díja az okmány cseréje iránti kérelem esetén 15 000 Ft”

 2.  A  szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek, valamint a  harmadik országbeli állampolgárok 
beutazásával és tartózkodásával kapcsolatos eljárások díjáról szóló 28/2007. (V. 31.) IRM rendelet 2.  melléklet 
V. pontja a következő 13–15. alponttal egészül ki:

„13. Huzamos tartózkodási kártya kiadására irányuló eljárás díja 15 000 Ft

14. Huzamos tartózkodási kártya kiállítására irányuló eljárás díja az okmány pótlása iránti 
kérelem esetén 15 000 Ft

15. Huzamos tartózkodási kártya kiállítására irányuló eljárás díja az okmány cseréje iránti 
kérelem esetén 15 000 Ft”
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6. melléklet a 23/2021. (VII. 29.) BM rendelethez
„1. melléklet a 21/2013. (VI. 7.) BM rendelethez

Címzett neve:  

Lakcíme:  

 

TÁJÉKOZTATÓ LEVÉL 

Magyarországon elkövetett közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértésről 

 

A  
címe:   
mint az ügyben eljáró szerv 20... év ........................................... hó ........... napján  

megállapította, hogy  
a ............................................................ rendszámú, ..................................................................................... típusú járművel .......................... 
................................................................................................ időpontban .................................................................................... helyen közúti 
közlekedés-biztonságot veszélyeztetően közlekedtek. Ezzel 
a ...................................................................................................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................. .......................................................................... 
jogszabály szabályait 
megsértve ........................................................................................................................................... ....................................................................... 
................................................................................................................ közlekedési jogsértést követték el. 

A gépjárművel 20... év ........................................... hó ........... napján ................. órakor  

 

 

(esemény leírása). 

Ezzel a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény  

 

vonatkozó szabályok megszegését követte el. 

A jogsértés elkövetését alátámasztó bizonyíték leírása vagy a bizonyíték megjelölése: 

 

 

Amennyiben alkalmazásra került, a jogsértés elkövetésének dokumentálásához használt eszköz megjelölése: 

 

 

Az eszköz azonosítószáma:  
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A legutóbbi hitelesítés lejártának időpontja:  

 

A fent említett jármű üzembentartójaként ................................................................................................................................................     
(név, megnevezés)  
szerepel a gépjármű nyilvántartásba vétele szerinti tagállam nemzeti gépjármű-nyilvántartási adatállományában. 

 

E cselekmény elkövetése miatt .......................................................................................................................................................................  
forint bírságot kell kiszabni. 

 

Tájékoztatom, hogy a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 20. § (1) bekezdés k) pontja 
alapján, a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések 
megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 
156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) szerinti bírságot kell kiszabni. E körben a 
Korm. rendelet – a szabályszegés tényének megállapítása esetén – kötelezően állapítja meg a bírság mértékét, 
mérlegelési lehetőséget az eljáró hatóság számára nem biztosít, így a kiszabott bírság méltányosságból történő 
módosításának, visszavonásának nincs helye. 

Mivel a közúti forgalomban történő ellenőrzés során a Kkt. 20. § (1) bekezdés k) pont kg) alpontjában meghatározott 
szabályszegést elkövető személye a helyszínen nem vált ismertté, és a szabályszegést a gépjárműről és annak hatósági 
jelzéséről felvételt készítő eszközre vonatkozó követelményekről szóló jogszabályban meghatározott technikai eszközzel 
sem rögzítették, a bírság a gépjármű rendszáma alapján megállapított üzembentartóval szemben került kiszabásra. 

Amennyiben a gépjármű üzembentartója a kiszabott bírságot a közléstől számított harminc napon belül nem fizeti meg, 
vagy a bírság kiszabását bármely okból vitatja, a bírság alkalmazására jogosult szerv kezdeményezi az elkövetés helye 
szerint illetékes rendőrkapitányságnál a közigazgatási eljárás megindítását. 

Tájékoztatom, hogy az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 63. §-a 
alapján, ha a tényállás tisztázása azt szükségessé teszi, a hatóság az ügyfelet nyilatkozattételre hívhatja fel. Továbbá az 
Ákr. 64. § (1) bekezdése szerint, ha jogszabály nem zárja ki, az ügyfél a nyilatkozatával pótolhatja a hiányzó bizonyítékot, 
ha annak beszerzése nem lehetséges. Amennyiben a megjelölt cselekménnyel kapcsolatban nyilatkozatot kíván tenni, 
azt a kézhezvételtől számított harminc napon belül a mellékelten megküldött válasznyomtatványban is megteheti. 

Tájékoztatom, hogy amennyiben a fenti jogsértés miatt az Ákr. szabályai szerint eljárás indul, a hatóság a döntését  
az eljárás megindítását követő harminc napon belül határozatban közli. A döntés ellen, az abban foglaltak szerint 
fellebbezést lehet benyújtani, amely illetékköteles. 

Tájékoztatom, hogy a döntésben megállapított bírságot a megküldött határozat véglegessé válásától emelkedésétől 
számított harminc napon belül, a határozatban megjelölt bankszámlára kell megfizetni. Ha a kiszabott bírságot a 
teljesítési határidőig nem fizeti meg, az összeg behajtására magyar állam joga szerinti eljárási rendnek megfelelően 
történik intézkedés. 

E tájékoztató levél a Kkt. 21/B. § (3) bekezdése alapján a gépjármű nyilvántartásba vétele szerinti állam hivatalos nyelvén 
készült. Tekintettel azonban arra, hogy az Ákr. szerint az eljárás nyelve a magyar, a határozat, illetve minden további irat 
magyar nyelven készül. 

Fellebbezés esetén az Ákr. 21. § (2) bekezdése szerint a magyar nyelvet nem ismerő ügyfél a fordítási és tolmácsolási 
költség előlegezése és viselése mellett kérheti, hogy a hatóság bírálja el az anyanyelvén vagy valamely közvetítő nyelven 
megfogalmazott kérelmét. Az anyanyelv használatával kapcsolatos költség eljárási költségnek minősül. Felhívom 
figyelmét arra, hogy kötelezettség megállapítása esetén a hatóság kötelezi az ügyfelet a megelőlegezett eljárási költség 
megtérítésére. 
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A fentiek alapján, a levelezés során az ügyfél használhatja anyanyelvét, azonban az iratok esetleges fordítása miatt 
felmerült költségek megfizetésére kötelezhető. 

A fent hivatkozott jogszabályok teljes szövege a www.njt.hu honlapon magyar nyelven ingyenesen elérhető. 

  ”
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7. melléklet a 23/2021. (VII. 29.) BM rendelethez
„3. melléklet a 21/2013. (VI. 7.) BM rendelethez

Címzett neve:  

Lakcíme:  

 

TÁJÉKOZTATÓ LEVÉL 

Magyarországon elkövetett közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértésről 

 

A  
címe:   
mint az ügyben eljáró szerv 20... év ........................................... hó ............... napján megállapította, hogy a ...................................... 
rendszámú, ....................................................................................... típusú járművel ............................ 
  

 

időpontban  

helyen közúti közlekedés-biztonságot  

veszélyeztetően közlekedtek. Ezzel a  
 jogszabály szabályait megsértve 
......................................................................................... közlekedési jogsértést követték el. 

 

A gépjárművel 20... év ................................................................................................. hó ....................... napján ............................ órakor  

 

 

(esemény leírása). 

 

Ezzel a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény  

 

vonatkozó szabályok megszegését követte el. 

 

A jogsértés elkövetését alátámasztó bizonyíték leírása vagy a bizonyíték megjelölése: 
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Amennyiben alkalmazásra került, a jogsértés elkövetésének dokumentálásához használt eszköz megjelölése: 

 

 

 

Az eszköz azonosítószáma:  

A legutóbbi hitelesítés lejártának időpontja:  

A fent említett jármű üzembentartójaként  
(név) szerepel a gépjármű nyilvántartásba vétele szerinti tagállam nemzeti gépjármű-nyilvántartási adatállományában. 

E cselekmény elkövetése miatt .............................................................................................. forint bírságot kell kiszabni. 

Tájékoztatom, hogy a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 21. § (1) bekezdése alapján  
a bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről, az e tevékenységekre vonatkozó rendelkezések megsértése 
esetén kiszabható bírságok összegéről, felhasználásának rendjéről és az ellenőrzésben történő közreműködés 
feltételeiről szóló 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) szerinti bírságot kell kiszabni.  
E körben a Korm. rendelet – a szabályszegés tényének megállapítása esetén – kötelezően állapítja meg a bírság 
mértékét, mérlegelési lehetőséget az eljáró hatóság számára nem biztosít, így a kiszabott bírság méltányosságból 
történő módosításának, visszavonásának nincs helye. 

Tájékoztatom, hogy amennyiben a szabályszegést elkövető kiléte a közigazgatási hatósági eljárásban ismertté válik,  
a jármű vezetőjével szemben a Kkt. 21. § (2a) bekezdése alapján a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a közúti 
közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint 
a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet mellékleteiben meghatározott 
bírságot kell kiszabni. 

A döntés ellen, az abban foglaltak szerint fellebbezést lehet benyújtani, amely illetékköteles. 

Tájékoztatom, hogy a bírságot a megküldött határozat véglegessé válásától számított harminc napon belül az abban 
megjelölt bankszámlára kell megfizetni. Ha a kiszabott bírságot a teljesítési határidőig nem fizeti meg, az összeg 
behajtására magyar állam joga szerinti eljárási rendnek megfelelően intézkedés történik. 

Tájékoztatom, hogy a Kkt. 21. §-a szerinti bírságolással kapcsolatos eljárásban a kézbesítéstől számított tizenöt napon 
belül bizonyítási indítványt terjeszthet elő, valamint élhet a Kkt. 21/A. §-ában meghatározott kimentés lehetőségével,  
a kitöltött válasznyomtatvány visszaküldésével, amely nem minősül fellebbezésnek. 

Ha ezt a jogát nem gyakorolja, a határozat kézbesítéséhez fűződő jogkövetkezmények az átvételt követő 9. naptól  
állnak be, így a határozat ezen a napon tekintendő közöltnek. 

A Kkt. 21/A. §-ában foglaltak szerint mentesülhet a bírság megfizetése alól, ha a gépjármű a szabályszegés időpontját 
megelőzően jogellenesen került ki a birtokából és igazolja, hogy a jogellenességgel összefüggésben a bírságot kiszabó 
határozat kézbesítését megelőzően kezdeményezte a megfelelő hatóság eljárását, vagy a gépjárművet a szabályszegést 
megelőzően más természetes, vagy nem természetes személy használatába adta és ezt a használatba vevő teljes 
bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatával, vagy azon gépjárművek esetében, amelyek külön jogszabály 
alapján a közúti forgalomban menetlevéllel, illetve fuvarlevéllel vehetnek részt, menetlevéllel, illetve fuvarlevéllel 
igazolja. 

A mellékelten megküldött válasznyomtatvány kiállításával a teljes bizonyító erejű magánokiratnak vagy a fuvarlevélnek, 
menetlevélnek a Kkt. 21/A. §-ában meghatározott adatokat – a gépjármű hatósági jelzését, a természetes személy 
üzembentartó és használatba vevő nevét, születési idejét, születési helyét, lakcímét, nem természetes személy 
üzembentartó és használatba vevő esetén annak megnevezését és székhelyének (telephelyének) címét, valamint azon 
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időszak megjelölését, amelyre a gépjármű használatát a használatba vevő az üzembentartótól átvette –  
kell tartalmaznia. 

Az ügyfél nevében eljárhat a törvényes képviselője, valamint az általa meghatalmazott személy is. A meghatalmazást 
közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni, vagy jegyzőkönyvbe kell mondani. Írásbeli 
meghatalmazás esetében a meghatalmazott köteles eredeti meghatalmazását, vagy annak hitelesített másolatát az első 
kapcsolatfelvétel alkalmával az iratokhoz csatolni. 

Az üzembentartó bírság megfizetése alóli mentesülését lehetővé tevő nyilatkozat, valamint a képviselője részére adott 
meghatalmazása kapcsán előterjeszthető magánokirat – az ellenkező bizonyításáig – akkor szolgál teljes bizonyítékul 
arra, hogy kiállítója az abban foglalt nyilatkozatot megtette, illetőleg elfogadta, avagy magára kötelezőnek ismerte el,  
ha a kiállító az okiratot saját kezűleg írta és aláírta; vagy két tanú az okiraton aláírásával igazolja, hogy a kiállító a nem 
általa írt okiratot előttük írta alá, vagy aláírását előttük sajátkezű aláírásának ismerte el. Az okiraton a tanúk lakhelyét 
(címét) is fel kell tüntetni, vagy a kiállító aláírása, vagy kézjegye az okiraton bíróilag, vagy közjegyzőileg hitelesítve van, 
vagy a gazdálkodó szervezet által üzleti körében kiállított okiratot szabályszerűen aláírták, vagy ügyvéd (jogtanácsos)  
az általa készített okirat szabályszerű ellenjegyzésével bizonyítja, hogy a kiállító a nem általa írt okiratot előtte írta alá, 
vagy aláírását előtte saját kezű aláírásának ismerte el. 

E tájékoztató levél a Kkt. 21/B. § (3) bekezdése alapján a gépjármű nyilvántartásba vétele szerinti állam hivatalos nyelvén 
készült. 

Tekintettel azonban arra, hogy az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 
szerint az eljárás nyelve a magyar, a határozat, illetve minden további irat magyar nyelven készül. 

Fellebbezés esetén az Ákr. 21. § (2) bekezdése szerint a magyar nyelvet nem ismerő ügyfél a fordítási és tolmácsolási 
költség előlegezése és viselése mellett kérheti, hogy a hatóság bírálja el az anyanyelvén vagy valamely közvetítő nyelven 
megfogalmazott kérelmét. Az anyanyelv használatával kapcsolatos költség eljárási költségnek minősül. Felhívom 
figyelmét arra, hogy kötelezettség megállapítása esetén a hatóság kötelezi az ügyfelet a megelőlegezett eljárási költség 
megtérítésére. 

A fentiek alapján, a levelezés során az ügyfél használhatja anyanyelvét, azonban az iratok esetleges fordítása miatt 
felmerült költségek megfizetésére kötelezhető. 

A fent hivatkozott jogszabályok teljes szövege a www.njt.hu honlapon magyar nyelven ingyenesen elérhető. 

  ”
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Az emberi erőforrások minisztere 32/2021. (VII. 29.) EMMI rendelete
a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással 
történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet 
módosításáról

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83.  § (3)  bekezdés a)  pontjában és (4)  bekezdés 
n)  pontjában, az  egészségügyi és a  hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi  
XLVII. törvény 38.  § (2)  bekezdés h)  pontjában, valamint a  biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-
ellátás, valamint a  gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77.  § (4)  bekezdés  
b) és g)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.)  
Korm. rendelet 92.  § (1)  bekezdés 2. és 3.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- 
és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64.  § (1)  bekezdés 1.  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró 
pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. §  A gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő 
rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet (a továbbiakban: R.) 
10/C. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  szállító-előminősítési díj a  NEAK bevétele. A  díj a  kérelem visszavonása, visszautasítása, valamint 
az eljárásnak az Ákr. 47. § (1) bekezdés a) pontja szerinti megszüntetése esetén, a  felmerült költségek levonásával 
visszaigényelhető.”

2. §  Az R. 12. § (6a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6a) A (6) bekezdés a) pontja szerinti állapotváltozás és méretváltozás tényét, okát és mértékét rögzíteni kell a beteg 
egészségügyi dokumentációjában és az  egészségügyi és a  hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és 
védelméről szóló törvény szerinti Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (a továbbiakban: EESZT) útján rendelt 
vény esetén az EESZT-ben, papíralapú vény esetén pedig a vény hátoldalán.”

3. § (1) Az R. 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Társadalombiztosítási támogatással gyógyászati segédeszköz, valamint annak kölcsönzése és javítása  
az  (1a) és (1b)  bekezdésben meghatározott kivétellel az  EESZT útján elektronikus vényen (a továbbiakban: 
elektronikus vény) rendelhető.”

 (2) Az R. 13. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Szemüveglencse és szemüvegkeret, kontaktlencse és kontaktlencse-tartozék a  14. számú mellékletben 
meghatározott nyomtatványon rendelhető. Fogtechnikai eszköz rendelése esetén a  társadalombiztosítás által 
rendszeresített vényhez csatolni kell a 15. számú mellékletben meghatározott „Munkalap a rögzített fogpótláshoz” 
és a  „Munkalap a  lemezes fogpótláshoz” elnevezésű nyomtatványt. A  vényen fel kell tüntetni a  fogpótlás és 
fogszabályozás segédeszközének megnevezését.
(1b) Az orvosnak papíralapú vényt kell kiállítania, ha
a) az elektronikus vény kiállítása nem lehetséges, vagy
b) a rendelés „pro familia” jelzéssel történik.”

 (3) Az R. 13. § (2a) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A szakorvosi javaslatra eszköz abban az esetben rendelhető, ha a szakorvosi javaslat tartalmazza:)
„h) papíralapú javaslat esetén az  orvos saját kezű aláírását és orvosi bélyegzőjének azonosítható lenyomatát, 
az  EESZT útján történő kiállítása esetén a  szakorvos alap- és működési nyilvántartás szerinti alapnyilvántartási 
számát.”

 (4) Az R. 13. §-a a következő (2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2b) Társadalombiztosítási támogatással, szakorvosi javaslatra rendelhető eszköz esetén a  szakorvos a  szakorvosi 
javaslatot papír alapon vagy az  EESZT útján elektronikusan, a  (2a)  bekezdés szerinti tartalommal adja meg.  
Az  EESZT útján kiállított szakorvosi javaslat esetében a  szakorvos a  beteg kérésére papíralapú igazolást állít ki 
a szakorvosi javaslatról.”

 (5) Az R. 13. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A vényen az orvosnak fel kell tüntetnie:
a) az  egészségügyi és a  hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi  
XLVII. törvény 14/A. §-ában meghatározott, a betegre vonatkozó személyes és egészségügyi adatokat;
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b) a kötelezően alkalmazandó közösségi szabály és a nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozó betegek esetében 
az  ország kódját, az  ellátás alapjául szolgáló formanyomtatvány betű- és számjelét, a  beteg külföldi biztosítási/
azonosító számát;
c) a  rendelés keltét, a  társadalombiztosítási támogatás jogcímét, a  rendelt eszköznek a  Gyftv. 33.  § (6)  bekezdése 
szerinti közlemény alapján történő megnevezését, mennyiségét és mennyiségi egységét;
d) az  egészségügyi szolgáltató − a  szolgáltató működési engedélyezésére jogosult egészségügyi államigazgatási 
szerv által meghatározott – nevét és 9 jegyű szolgáltatói azonosítóját, a pro família rendelés kivételével;
e) az  orvos nevét, munkahelyének (rendelőjének) címét, telefonszámát és egészségügyi vállalkozás esetén 
az egészségügyi tevékenység végzésére jogosító működési engedély számát;
f ) papíralapú rendelés esetén az orvos saját kezű aláírását és orvosi bélyegzőjének azonosítható lenyomatát;
g) szakorvosi javaslatra rendelhető eszköz esetén a  szakorvosi javaslatot adó orvos orvosi bélyegzőjének számát, 
valamint a  szakorvosi javaslat keltét, továbbá a  szakorvosi javaslatot adó orvos által végzett ellátást azonosító 
naplósorszámot;
h) a  kölcsönzés időtartamát a  (7)  bekezdésben foglaltak figyelembevételével, ha az  orvos az  eszköz kölcsönzését 
rendeli el.”

 (6) Az R. 13. §-a a következő (3b)–(3d) bekezdéssel egészül ki:
„(3b) Elektronikus vényen történő rendelés esetén az orvos a beteg kérésére a 11. számú melléklet szerinti felírási 
igazolást készít. A felírási igazolást az orvos − a beteg választása szerint − papír alapon vagy elektronikus formában 
állítja ki.
(3c) A  (3b)  bekezdéstől eltérően, ha az  orvos az  EESZT útján rendelt vényt a  TAJ szám hiányában más, a  beteg 
azonosításához használt, személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványa okmányazonosítójának 
megjelölésével rendeli, a felírás igazolására − a 11. számú mellékletben meghatározottakon túl − az orvos aláírását 
és bélyegzőjének lenyomatát is tartalmazó papíralapú felírási igazolást kell készíteni.
(3d) Az  EESZT működtetője − ha ennek technikai feltételei az  EESZT-ben biztosítottak − a  beteg kérése alapján 
elektronikus vényen történő rendelés esetén a  vény jogosultja számára a  vény vagy vények kiváltása érdekében 
biztonsági elemet is tartalmazó egyedi azonosítót generál.”

 (7) Az R. 13. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(5) A  társadalombiztosítási támogatással rendelt eszközre vonatkozóan javítást a  papíralapú vényen kizárólag 
az  azt kiállító orvos végezhet. A  gyógyászati segédeszközt kiadó forgalmazó a  fejlécen lévő, a  betegre vonatkozó 
téves vagy hiányzó adatot javíthatja és pótolhatja, ha az adat a beteg személyazonosságának igazolására alkalmas 
hatósági igazolvány alapján egyértelműen kiigazítható, pótolható. A  javítást aláírással és bélyegzőlenyomattal 
hitelesíteni kell.
(6) A már rögzített elektronikus vényt javítani nem lehet, azt a kiállító orvos − a változtatás okának megjelölésével −  
visszavonja.”

 (8) Az R. 13. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(10) A  beteg − a  12.  § (5) és (6)  bekezdésében foglaltak és méltányossági kérelem alapján rövidebb kihordási 
idővel kiszolgált eszköz kivételével − a  vényre történő felírással egyidejűleg a  vény hátoldalán írásban nyilatkozik 
arról, hogy a gyógyászati segédeszköz kihordási idején belül részére azonos rendeltetésű gyógyászati segédeszközt 
társadalombiztosítási támogatással nem váltottak ki. Elektronikus vényen történő rendelés esetén a  beteg 
a  nyilatkozatot a  betegdokumentáció részeként írásban teszi meg, melynek meglétét az  orvos az  EESZT-ben 
feltünteti.”

4. § (1) Az R. 13/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  ellenjegyzéshez kötött eszközt rendelő orvos (a továbbiakban: eszközt rendelő orvos) az  ellenjegyzés 
érdekében
a) elektronikus vény esetén az EESZT-ben rögzíti, papíralapú rendelés esetén megküldi a NEAK részére a 13. §-ban 
foglaltaknak megfelelően kiállított vényt,
b) megküldi a  NEAK részére − elektronikus úton történő rendelés esetén a  vény EESZT-beli azonosítójának 
feltüntetésével –
ba) az eszköz rendelését alátámasztó diagnózissal kapcsolatos, a beteg állapotát, kórtörténetét és addig alkalmazott 
kezelését is ismertető egészségügyi dokumentációt,
bb) a 13. § (11) bekezdése szerinti nyilatkozatot és
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bc) a  beteg arról szóló nyilatkozatát, hogy a  rendelt eszköz funkciójára és működésére vonatkozó alapvető 
információkat ismeri, továbbá az eszközt a mindennapi életvitelhez rendszeresen használni kívánja, és abban nem 
akadályozza a környezete vagy egyéb, a rendeléskor általa ismert körülmény.”

 (2) Az R. 13/A. § (7)–(9) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(7) Az ellenjegyzés megadását vagy elutasítását az ellenőrző főorvos elektronikus vény esetén az EESZT-ben rögzíti. 
Papíralapú vény esetén az  ellenjegyzés megadását vagy elutasítását a  vény hátoldalán fel kell tüntetni a  döntést 
hozó ellenőrző főorvos aláírásával, bélyegzőlenyomatával és dátummal ellátva.
(8) Az ellenjegyzés megadásáról az eszközt rendelő orvost és a beteget tájékoztatni kell, valamint a (7) bekezdésben 
foglaltaknak megfelelően ellenjegyzett papíralapú vényt az ellenjegyzést követő 3 napon belül a beteg részére meg 
kell küldeni.
(9) Az ellenjegyzés elutasítása esetén a vényt érvényteleníteni kell. Az elutasításról 3 napon belül írásbeli indokolást 
kell küldeni a  betegnek az  érvénytelenített papíralapú vény egyidejű megküldésével. Az  eszközt rendelő orvost 
írásban tájékoztatni kell az elutasítás tényéről és okáról. Mind az  indokolásnak, mind az eszközt rendelő orvosnak 
küldött tájékoztatásnak tartalmaznia kell a (10) bekezdés szerinti jogorvoslati lehetőség ismertetését.”

5. §  Az R. 13/B. §-a a következő (12) bekezdéssel egészül ki:
„(12) Elektronikus vényen történő rendelés esetén az  ellenjegyzés meglétét a  kezelőorvos a  kötszer rendeléskor 
az elektronikus vényen feltünteti.”

6. § (1) Az R. 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Elektronikus vényen történő rendelés esetén a gyógyászati segédeszközt a forgalmazó
a) az elektronikus vény egyedi azonosítóját tartalmazó vonalkódot bemutató személynek,
b) a  kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény szerinti, az  egészségügyi szolgáltatás igénybevételéhez 
szükséges igazolás alapján a betegnek,
c) a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványának bemutatását követően a beteg önrendelkezési 
nyilvántartásban rögzített törvényes képviselőjének,
d) a  személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványának bemutatását követően az  önrendelkezési 
nyilvántartásban rögzített meghatalmazás alapján a beteg meghatalmazottjának,
e) a 13. § (3d) bekezdése szerinti egyedi azonosítót bemutató személynek vagy
f ) annak a személynek, aki a beteg társadalombiztosítási azonosító jelét közli, és saját természetes személyazonosító 
adatait törvényben meghatározottak szerint hitelt érdemlően igazolja,
szolgáltatja ki.”

 (2) Az R. 14. §-a a következő (1a)–(1f ) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A  gyógyászati segédeszközt kiadó forgalmazó az  elektronikus vény adatait az  EESZT útján, az  EESZT 
vénynyilvántartásából kérdezi le.
(1b) Ha az  EESZT nem érhető el, a  gyógyászati segédeszköz a  felírási igazolás alapján, a  személyazonosság 
igazolására alkalmas hatósági igazolvány bemutatását követően is kiadható.
(1c) Ha a rendelés elektronikus vényen történt, a gyógyászati segédeszközt kiadó forgalmazó a 12. számú melléklet 
szerinti kiadási igazolást készít, és a  gyógyászati segédeszköz átvételét a  kiadási igazoláson a  kiváltó személy 
aláírásával vagy az aláírást rögzítő eszközzel vagy a jogosult átvevő személyazonosság igazolására alkalmas hatósági 
igazolvány okmányazonosítójával elismerteti. Az  (1b) bekezdés szerinti esetben a gyógyászati segédeszközt kiadó 
forgalmazó a 12. számú melléklet szerinti papíralapú kiadási igazolást készít, és a gyógyászati segédeszköz átvételét 
a  kiadási igazoláson az  arra jogosult átvevő aláírásával és a  személyazonosság igazolására alkalmas hatósági 
igazolvány okmányazonosítójának feltüntetésével elismerteti.
(1d) Több, az EESZT útján rendelt vény egyidejű kiváltásakor elegendő egy kiadási igazolást készíteni.
(1e) A  gyógyászati segédeszköz átvételét a  beteg vagy a  gyógyászati segédeszközt a  nevében kiváltó személy 
a papíralapú vényen aláírásával igazolja.
(1f ) Elektronikus vény esetén a  gyógyászati segédeszközt kiadó forgalmazó a  kiadott eszköz megnevezését, 
mennyiségét és mennyiségi egységét, a  forgalmazó EESZT-hez való csatlakozáskor kapott azonosítóját, valamint 
a kiadás tényét rögzíti az EESZT vénynyilvántartásában.”

 (3) Az R. 14. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A vény a kiállítástól számított 90 napig, a méltányossági kérelem alapján támogatott gyógyászati segédeszköz 
esetében kiállított első vény az  engedély véglegessé válásától számított 90 napig, az  engedély alapján kiállított 
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minden további vény a kiállítástól számított 90 napig, de legkésőbb az engedély érvényességének lejártáig váltható 
be.”

 (4) Az R. 14. §-a a következő (7a) és (7b) bekezdéssel egészül ki:
„(7a) A  vény az  egészségbiztosítói ellenjegyzéshez kötött gyógyászati segédeszközök esetében  
– a (7b) bekezdésben foglalt kivétellel − az ellenjegyzés megadásának dátumától számított 90 napig váltható be.
(7b) A vény a kötszerek ellenjegyzéshez kötött felírása esetében a kiállítástól számított 90 napig váltható be.”

 (5) Az R. 14. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) A vény alapján akkor számolható el társadalombiztosítási támogatás, amennyiben:
a) azon szerepel vagy elektronikus vény esetében az  EESZT-ben – a  13.  § (3), (3a) és (4)  bekezdésében felsorolt 
adatokon túl – rögzítésre került
aa) az egyedi méretvétel alapján gyártott eszköz esetében a beteg általi megrendelés (vénybeváltás) dátuma;
ab) a  kiszolgáltatott gyógyászati segédeszköznek a  Gyftv. 33.  § (6)  bekezdése szerinti közlemény alapján történő 
megnevezése, darabszáma;
ac) az oldaliság vagy testtájék 12. § (5) bekezdése szerinti feltüntetése, ahol értelmezhető;
ad) a kiszolgáltatott eszköz kiadásának dátuma;
ae) papíralapú vény esetén az átvevő aláírása; és
b) sorozatgyártású és adaptív gyógyászati segédeszköz esetében, ha a vény beváltása a 14. § (7) bekezdése alapján 
történt,
ba) a vény kiállítása és az eszköz kiadása között;
bb) méltányossági kérelem alapján kiállított első vény esetében az engedély véglegessé válása és az eszköz kiadása, 
minden további vény esetében a kiállítás és az eszköz kiadása között;
bc) egészségbiztosítói ellenjegyzés esetében – a bd) pontban foglaltak kivételével − az ellenjegyzés megadásának 
dátuma és az eszköz kiadása között;
bd) a  kötszerek ellenjegyzéshez kötött felírása esetében a  vény kiállítása és az  eszköz kiadása között legfeljebb  
150 nap telt el;
c) egyedi méretvétel alapján készült gyógyászati segédeszköz esetében, ha a vény beváltása a 14. § (7) bekezdése 
alapján történt,
ca) a vény kiállítása és az eszköz kiadása között;
cb) méltányossági kérelem alapján kiállított első vény esetében az engedély véglegessé válása és az eszköz kiadása 
között, minden további vény esetében a kiállítás és az eszköz kiadása között;
cc) az egészségbiztosítói ellenjegyzés esetében az ellenjegyzés megadásának dátuma és az eszköz kiadása között
legfeljebb 180 nap telt el;
d) ha a vény beváltása a 14. § (7) bekezdésében meghatározott időtartamon túl, a 14/B. § alapján történt, a vény 
beváltása és az  eszköz kiadása között sorozatgyártású és adaptív gyógyászati segédeszközök esetében legfeljebb  
60 nap, egyedi méretvétel alapján készült gyógyászati segédeszközök esetében legfeljebb 90 nap telt el.”

 (6) Az R. 14. §-a a következő (9a) bekezdéssel egészül ki:
„(9a) Elektronikus vényen rendelt gyógyászati segédeszköz esetén a  forgalmazó a  vényt a  felhasználáskor 
érvényteleníti.”

7. §  Az R. 14/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„14/A.  § (1) Ha az  orvos a  13.  § (1)  bekezdése szerinti gyógyászati segédeszközt a  13.  § (1b)  bekezdés a)  pontja 
alapján papíralapú vényen rendelte, a  gyógyászati segédeszközt kiadó forgalmazó a  gyógyászati segédeszköz 
kiadásakor az  EESZT vénynyilvántartásában a  papíralapú vény 13.  § (3)  bekezdése szerinti adatai közül a  beteg 
születési dátumát, TAJ számát, vagy ennek hiányában más, személyazonosság igazolására alkalmas hatósági 
igazolványa okmányazonosítóját, a  felíró orvos alapnyilvántartási számát, a  vény NEAK által előre nyomtatott 
vonalkódjának számát, az egészségügyi szolgáltató 9 jegyű azonosítóját, valamint a vény tartalmát köteles rögzíteni.
(2) Az adatok rögzítésére vonatkozó kötelezettségeket az EESZT bármilyen okból történő elérhetetlensége esetén 
a hozzáférés helyreállítását követően, soron kívül kell teljesíteni.”

8. § (1) Az R. a következő 23. §-sal egészül ki:
„23.  § (1) A  gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással 
történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet módosításáról 
szóló 32/2021. (VII. 29.) EMMI rendelettel (a továbbiakban: Módr12.) megállapított 10., 17. és 18. számú mellékletben 
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foglaltakat – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2021. szeptember 1-jétől kell alkalmazni. A Módr12. hatálybalépését 
megelőző napon hatályos 10., 17. és 18. számú mellékletben foglaltakat 2021. augusztus 31-éig kell alkalmazni.

 (2) A  Módr12.-vel megállapított 10. számú melléklet 361/a sorában foglaltakat 2021. október 1-jétől kell alkalmazni. 
A  10. számú melléklet 361/a sorának a  Módr12. hatálybalépését megelőző napon hatályos rendelkezését  
2021. szeptember 30-áig kell alkalmazni.

 (3) A  Módr12. hatálybalépését megelőzően rendelt, gyógyászati segédeszközt tartalmazó elektronikus vény a  vény 
érvényességi idején belül kiváltható.”

9. § (1) Az R. 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
 (2) Az R. 2. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
 (3) Az R. 3. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
 (4) Az R. 4. számú melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
 (5) Az R. 7. számú melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
 (6) Az R. 8. számú melléklete a 6. melléklet szerint módosul.
 (7) Az R. 10. számú melléklete a 7. melléklet szerint módosul.
 (8) Az R. a 8. melléklet szerinti 11. számú melléklettel egészül ki.
 (9) Az R. a 9. melléklet szerinti 12. számú melléklettel egészül ki.
 (10) Az R. 17. számú melléklete a 10. melléklet szerint módosul.
 (11) Az R. 18. számú melléklete a 11. melléklet szerint módosul.
 (12) Az R. 25. számú melléklete a 12. melléklet szerint módosul.

10. §  Az R.
 1.  4. § (2) bekezdés a) pontjában az „az OGYÉI” szövegrész helyébe az „a kijelölt szervezet”,
 2.  10. § (3) bekezdésében az „a kérelem visszavonása” szövegrész helyébe az „a kérelem visszavonása, a kérelem 

visszautasítása, valamint az  eljárásnak az  általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény  
(a továbbiakban: Ákr.) 47. § (1) bekezdés a) pontja szerinti megszüntetése”,

 3.  10/C.  § (1)  bekezdésében a  „forint.” szövegrész helyébe a  „forint, melyet a  10.  § (2)  bekezdésében 
meghatározott számlaszámra kell befizetni.”,

 4.  13/B. § (1) bekezdésében a „(2)–(11) bekezdés” szövegrész helyébe a „(2)–(12) bekezdés”,
 5.  14. § (4) és (4a) bekezdésében az „a vényen aláírásával igazolja” szövegrész helyébe az „a vényen, elektronikus 

vény esetén a kiadási igazoláson aláírásával igazolja”,
 6.  14. § (9) bekezdésében a „vényt” szövegrész helyébe a „papíralapú vényt”,
 7.  10. számú mellékletében foglalt táblázat B:107/a mezőjében a  „SPECIÁLIS SZÍVÓ-ÖBLÍTŐ HATÁSÚ 

HIDROAKTÍV KÖTSZEREK ANTISZEPTIKUMMAL” szövegrész helyébe a  „SPECIÁLIS SZÍVÓ-ÖBLÍTŐ HATÁSÚ 
HIDROAKTÍV KÖTSZEREK”,

 8.  10. számú mellékletében foglalt táblázat F:2, G:108, G:208, G:291, G:373, G:857, G:886, G:936, G:961, G:973, 
G:1073 mezőjében a  „rehabilitációs medicina,” szövegrész helyébe a  „rehabilitációs medicina, orvosi 
rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyógyászat),”,

 9.  10. számú mellékletében foglalt táblázat G:200/a mezőjében a  „gyermek-tüdőgyógyászat, gyermek-
neurológia” szövegrész helyébe a „gyermek-tüdőgyógyászat, gyermek-neurológia, gyermek fül-orr gégészet 
(amennyiben saját alvásdiagnosztikai laboratóriummal rendelkezik)”,

10.  10. számú mellékletében foglalt táblázat G:316, G:320 mezőjében a  „rehabilitációs medicina” szövegrész 
helyébe a „rehabilitációs medicina, orvosi rehabilitáció (csecsemő- és gyermekgyógyászat)”,

11.  10. számú mellékletében foglalt táblázat E:368 mezőjében az „A rendelésnél a vényen az oldaliságot fel kell 
tüntetni” szövegrész helyébe az  „A kihordási időre rendelhető mennyiség egyoldali ellátásra vonatkozik. 
A rendelésnél a vényen az oldaliságot fel kell tüntetni.”,

12.  10. számú mellékletében foglalt táblázat G:1081, G:1085, G:1088 mezőjében az „arc-állcsont-szájsebészet” 
szövegrész helyébe az „arc-állcsont és szájsebészet, geriátria”,

13.  10. számú mellékletében foglalt táblázat G:1090 mezőjében az  „arc-állcsont és szájsebészet” szövegrész 
helyébe az „arc-állcsont és szájsebészet, geriátria”,

14.  10. számú mellékletében foglalt táblázat D:199 mezőjében az „AHI>30” szövegrész helyébe az „AHI>15”,
15.  10. számú mellékletében foglalt táblázat E:337 mezőjében az „A kihordási időre rendelhető mennyiség egy 

penre vonatkozik” szövegrész helyébe az „A kihordási időre rendelhető mennyiség egy penre vonatkozik. 
Rendeléskor a penek számát fel kell tüntetni”,
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16.  10. számú mellékletében foglalt táblázat D:354/b mezőjében a „szolgáló” szövegrész helyébe a „szoruló”,
17.  10. számú mellékletében foglalt táblázat A:361 mezőjében a  „04 24 12 06 03” szövegrész helyébe  

a „04 24 12 06 06”,
18.  10. számú mellékletében foglalt táblázat D:475 mezőjében a „Peroneus-bénulás a  lábszár szintjében vagy 

centrális eredettel” szövegrész helyébe az „Izolált peroneus-bénulás, ha a quadriceps és az Achilles izomereje 
megtartott és a bénulás nem spasztikus eredetű”,

19.  10. számú mellékletében foglalt táblázat D:762, D:764, D:766, D:768, D:770, D:772, D:774, D:776, D:778 
mezőjében a „– 18 év alattiak számára, vagy – terhes és gyermekágyas nőknek a  szülést követő 90 napig, 
vagy – nem csontvelő-transzplantáció miatt elvégzett góckutatást követő fogextrahálás utáni első ellátáskor” 
szövegrész helyébe a „Foghiányok pótlására, a szakma szabályai szerint”,

20.  10. számú mellékletében foglalt táblázat G:1117 mezőjében a „6 hónap” szövegrész helyébe a „24 hónap”
szöveg lép.

11. §  Hatályát veszti az R. 10. számú mellékletében foglalt táblázat
a) E:741, E:743, E:745, E:747, E:749, E:751, E:753, E:755, E:757, E:759 mezőjében a „Kizárólag közgyógyellátás 

jogcímén rendelhető” szövegrész,
b) E:1133, E:1134, E:1140, E:1141, E:1146, E:1147, E:1152, E:1153, E:1159, E:1160, E:1165, E:1166, E:1172, E:1173, 

E:1179, E:1180, E:1185, E:1186, E:1192, E:1193 mezőjében a „Kizárólag közgyógyellátás jogcímén 18 év alatti 
betegek számára” szövegrész,

c) G:1207 mezőjében a „szemészet, gyermekszemészet” szövegrész,
d) 443/a sora.

12. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2021. augusztus 1-jén lép hatályba.
 (2) A 2–7. § 2021. november 1-jén lép hatályba.

  Dr. Kásler Miklós s. k.,
  emberi erőforrások minisztere

1. melléklet a 32/2021. (VII. 29.) EMMI rendelethez

 1.  Az R. 1. számú melléklet 8.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az eszköz megfelelőségi igazolása)
„8.1. Regisztrációról szóló igazolás száma, amennyiben az az R. vagy az IVD-rendelet szerint kötelező”

 2.  Az R. 1. számú melléklet 9.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az eszköz árára, társadalombiztosítási támogatására vonatkozó paraméterek)
„9.1. Árajánlat (nettó fogyasztói ár Ft/mennyiségi egység)
Nyilatkozat arról – az  alkalmazott számítások egyidejű bemutatásával –, hogy az  árajánlat kialakítása során 
figyelembe vette, hogy a fajlagos költségeket és az üzleti kockázatot csökkenti a támogatással történő értékesítés;”

2. melléklet a 32/2021. (VII. 29.) EMMI rendelethez

   Az R. 2. számú melléklet 9.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az eszköz árára, társadalombiztosítási támogatására vonatkozó paraméterek)
„9.1. Árajánlat (nettó fogyasztói ár Ft/mennyiségi egység)
Nyilatkozat arról – az  alkalmazott számítások egyidejű bemutatásával –, hogy az  árajánlat kialakítása során 
figyelembe vette, hogy a fajlagos költségeket és az üzleti kockázatot csökkenti a támogatással történő értékesítés;”
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3. melléklet a 32/2021. (VII. 29.) EMMI rendelethez

   Az R. 3. számú melléklet 9.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az eszköz árára, társadalombiztosítási támogatására vonatkozó paraméterek)
„9.1. Árajánlat (nettó fogyasztói ár Ft/mennyiségi egység)
Nyilatkozat arról – az  alkalmazott számítások egyidejű bemutatásával –, hogy az  árajánlat kialakítása során 
figyelembe vette, hogy a fajlagos költségeket és az üzleti kockázatot csökkenti a támogatással történő értékesítés;”

4. melléklet a 32/2021. (VII. 29.) EMMI rendelethez

 1.  Az R. 4. számú melléklet 8.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az eszköz megfelelőségi igazolása)
„8.1. Regisztrációról szóló igazolás száma, amennyiben az az R. vagy az IVD-rendelet szerint kötelező”

 2.  Az R. 4. számú melléklet 9.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az eszköz árára és kölcsönzési díjára vonatkozó paraméterek)
„9.1. Árajánlat (nettó fogyasztói ár Ft/mennyiségi egység)
Nyilatkozat arról – az  alkalmazott számítások egyidejű bemutatásával –, hogy az  árajánlat kialakítása során 
figyelembe vette, hogy a fajlagos költségeket és az üzleti kockázatot csökkenti a támogatással történő értékesítés;”
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5. melléklet a 32/2021. (VII. 29.) EMMI rendelethez

 

1 
 

5. melléklet a ../2021. (  .  .) EMMI rendelethez 

1. Az R. 7. számú melléklet 5. sorszámú csoportjában foglalt táblázat a következő 4/a. sorral egészül ki: 

 

 [A B 

1. ISO kód Osztály/csoport megnevezése] 

„4/a. 04 19 24 03 12 Automata inzulinpumpák” 

 

6. melléklet a ../2021. (  .  .) EMMI rendelethez 

 
1. Az R. 8. számú melléklete a következő 21/d. sorral egészül ki: 
 

 [A B C 

1.  ISO Név] 

„21/d. T 04 19 24 03 12 Automata inzulinpumpák” 
 

7. melléklet a ../2021. (  .  .) EMMI rendelethez 
 

1. Az R. 10. számú mellékletében foglalt táblázat a következő 107/e és 107/f sorral egészül ki: 
 

[1 ISO-kód Megnevezés Rendelés jogcíme Indikáció 
Kiegészítő feltételek, 

megjegyzések az 
indikációhoz 

Munkahelyre vonatkozó 
követelmény 
(amennyiben 
munkahelyi 

követelmény nem kerül 
meghatározásra,  
a szakképesítési 

követelményeknek 
megfelelő orvos 

rendelheti az adott 
eszközt) 

Szakképesítési 
követelmény 

Támo- 
gatás  
mér- 
téke 

Kihor- 
dási  
idő  

(hó- 
nap) 

Kihor- 
dási  

időre  
maxi- 
máli- 
san 

rendel- 
hető  

meny- 
nyiség 

Meny- 
nyiség- 
egység] 

„ 
107/e 02 21 03 06 Speciális szívó-

öblítő hatású 
hidroaktív kötszerek 

 Üreges sebre. 
Alginátokkal 
együtt nem 
rendelhető. 

       

6. melléklet a 32/2021. (VII. 29.) EMMI rendelethez

7. melléklet a 32/2021. (VII. 29.) EMMI rendelethez
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2 
 

antiszeptikummal 
kavitális 

107/f 02 21 03 06 03  Speciális szívó-
öblítő hatású 
hidroaktív kötszerek 
antiszeptikummal 
kavitális 10x10 cm-
ig 

 normatív          80%  1 10  db 

                        ” 
 

2. Az R. 10. számú mellékletében foglalt táblázat a következő 350/a és 350/b sorral egészül ki: 
  

[1 ISO-kód Megnevezés 
Rendelés 
jogcíme Indikáció 

Kiegészítő feltételek, 
megjegyzések az indikációhoz 

Munkahelyre vonatkozó 
követelmény 

(amennyiben munkahelyi 
követelmény nem kerül 

meghatározásra,  
a szakképesítési 

követelményeknek 
megfelelő orvos 

rendelheti az adott 
eszközt) 

Szakképesítési követelmény 

Támo- 
gatás  
mér- 
téke 

Kihor- 
dási  
idő  

(hó- 
nap) 

Kihor- 
dási  

időre  
maxi- 
máli- 
san 

rendel- 
hető  

meny- 
nyiség 

Meny- 
nyiség- 
egység] 

„ 
350/a 04 19 24 03 12 Automata 

inzulinpumpák 
normatív – legalább 6 hónap 

igazolt, átlagosan 
75% feletti 
szenzorhasználat 
– HbA1c-értéke 
ismételten >7,0%, 
prekoncepcionális 
gondozás során 
>6,5%, vagy 
–  napi vércukor-
ingadozása jelentős 
(>=10,0 mmol/l), 
vagy  
– hajnali jelenség 
igazolható (reggeli 
éhomi vércukor 
ismételten >8,0 
mmol/l), vagy  
– havonta legalább  
3 alkalommal 
észlelhető klinikai 

1. Kizárólag 18 év feletti, 
legalább három éve 
1-es típusú diabetes 
mellitusban szenvedő 
betegek számára 
rendelhető 
2. Közgyógyellátás 
jogcímen nem rendelhető 
3. Adott eszköz csak  
3 hónapos próbakezelési 
időszak után rendelhető 
társadalombiztosítási 
támogatással 

A 18. számú 
melléklet 2. pontja 
szerint 
 

belgyógyászat, 
csecsemő- és 
gyermekgyógyászat, 
endokrinológia 
 

80% 48 1 db 
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tünetekkel járó 
hypoglykaemia, vagy  
– hypoglykaemia-
érzet csökkenése 
vagy elvesztése 
dokumentálható, 
vagy  
– súlyos 
hypoglykaemia 
(vércukor <3,0 
mmol/l) jelentkezik 
legalább 1 ízben  
6 hónap alatt.  
 
Ismétlődő (évi ≥3 
alkalommal 
jelentkező), súlyos 
(kórházi felvételt 
igénylő), nem a 
beteg 
együttműködési 
hiánya okozta 
ketoacidosis esetén a 
HbA1c-értéktől és 
diabetes-tartamtól 
függetlenül is 
rendelhető 1-es 
típusú diabetesben. 
 
Ismételt rendelés 
esetén: 
a pumpakezelés 
kezdetéhez képest 
legalább 10%os 
javulás a következő 
anyagcsere 
paraméterekben: TIR, 
TBR, GMI és 
az Auto módban 
eltöltött idő legalább 
80%. 
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350/b 04 19 24 03 12 Automata 
inzulinpumpák 

 emelt – legalább 6 hónap 
igazolt, átlagosan 
75% feletti 
szenzorhasználat 
– HbA1c-értéke 
ismételten >7,0%, 
prekoncepcionális 
gondozás során 
>6,5%, vagy 
– napi vércukor-
ingadozása jelentős 
(>=10,0 mmol/l), 
vagy  
– hajnali jelenség 
igazolható (reggeli 
éhomi vércukor 
ismételten >8,0 
mmol/l), vagy  
- havonta legalább  
3 alkalommal 
észlelhető klinikai 
tünetekkel járó 
hypoglykaemia, vagy  
– hypoglykaemia-
érzet csökkenése 
vagy elvesztése 
dokumentálható, 
vagy  
– súlyos 
hypoglykaemia 
(vércukor <3,0 
mmol/l) jelentkezik 
legalább 1 ízben  
6 hónap alatt.  
 
Ismétlődő (évi ≥3 
alkalommal 
jelentkező), súlyos 
(kórházi felvételt 
igénylő), nem a 
beteg 
együttműködési 
hiánya okozta 
ketoacidosis esetén  
a HbA1c-értéktől és 

1. 18 év alatti betegek 
részére vagy a nappali 
tagozaton középiskolai 
vagy felsőfokú 
tanulmányokat folytató 
betegek számára  
a tanulmányok 
befejezéséig, de legfeljebb 
24 éves korig rendelhető, 
ha a beteg legalább 1 éve 
1-es típusú diabetes 
mellitusban szenved 
2. Adott eszköz csak  
3 hónapos próbakezelési 
időszak után rendelhető 
társadalombiztosítási 
támogatással 

 A 18. számú 
melléklet 2. pontja 
szerint 
 
 
 
 
 

 
 

belgyógyászat,  
csecsemő- és 
gyermekgyógyászat, 
endokrinológia 

 98% 48  1  db 
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5 
 

diabetes-tartamtól 
függetlenül is 
rendelhető 1-es 
típusú diabetesben. 
 
Ismételt rendelés 
esetén: 
a pumpakezelés 
kezdetéhez képest 
legalább 10%os 
javulás a következő 
anyagcsere 
paraméterekben: TIR, 
TBR, GMI és 
az Auto módban 
eltöltött idő legalább 
80%. 
 

                          ” 
 
3. Az R. 10. számú mellékletében foglalt táblázat 361/a sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

[1 ISO-kód Megnevezés Rendelés 
jogcíme 

Indikáció Kiegészítő feltételek, 
megjegyzések az indikációhoz 

Munkahelyre vonatkozó 
követelmény 
(amennyiben 

munkahelyi követelmény 
nem kerül 

meghatározásra,  
a szakképesítési 

követelményeknek 
megfelelő orvos 

rendelheti az adott 
eszközt) 

Szakképesítési követelmény 

Támo- 
gatás  
mér- 
téke 

Kihor- 
dási  
idő  

(hó- 
nap) 

Kihor- 
dási  

időre  
maxi- 
máli- 
san 

rendel- 
hető  

meny- 
nyiség 

Meny- 
nyiség- 
egység] 

„ 
361/a 04 24 12 06 09 Tesztcsíkok 

ketonméréshez 
 
normatív 

Inzulinkezelésre 
szoruló diabetes 
mellitus 

18 év alatti betegek 
részére vagy a nappali 
tagozaton középiskolai 
vagy felsőfokú 
tanulmányokat folytató 
betegek számára  
a tanulmányok 
befejezéséig, de legfeljebb 
24 éves korig rendelhető 

  belgyógyászat,  
csecsemő- és 
gyermekgyógyászat, 
endokrinológia 

 80% 6  25  db 

                          ” 
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4. Az R. 10. számú mellékletében foglalt táblázat a következő 361/b és 361/c sorral egészül ki: 
 

[1 ISO-kód Megnevezés 
Rendelés 
jogcíme Indikáció 

Kiegészítő feltételek, 
megjegyzések az indikációhoz 

Munkahelyre vonatkozó 
követelmény 
(amennyiben 

munkahelyi követelmény 
nem kerül 

meghatározásra,  
a szakképesítési 

követelményeknek 
megfelelő orvos 

rendelheti az adott 
eszközt) 

Szakképesítési követelmény 

Támo- 
gatás  
mér- 
téke 

Kihor- 
dási  
idő  

(hó- 
nap) 

Kihor- 
dási  

időre  
maxi- 
máli- 
san 

rendel- 
hető  

meny- 
nyiség 

Meny- 
nyiség- 
egység] 

„ 
361/b 04 24 12 09 Ketonmérők   Inzulinkezelésre szoruló 

diabetes mellitus 
   belgyógyászat,  

csecsemő- és 
gyermekgyógyászat, 
endokrinológia 

    

361/c 04 24 12 09 03 Ketonmérő 
készülékek 

normatív  18 év alatti betegek 
részére vagy a 
nappali tagozaton 
középiskolai vagy 
felsőfokú 
tanulmányokat 
folytató betegek 
számára 
a tanulmányok 
befejezéséig, de 
legfeljebb 24 éves 
korig rendelhető 

 belgyógyászat,  
csecsemő- és 
gyermekgyógyászat, 
endokrinológia 

50% 72 1 db 

                          ” 
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5. Az R. 10. számú mellékletében foglalt táblázat 426. sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

[1 ISO-kód Megnevezés 
Rendelés 
jogcíme Indikáció 

Kiegészítő feltételek, 
megjegyzések az indikációhoz 

Munkahelyre vonatkozó 
követelmény 
(amennyiben 

munkahelyi követelmény 
nem kerül 

meghatározásra,  
a szakképesítési 

követelményeknek 
megfelelő orvos 

rendelheti az adott 
eszközt) 

Szakképesítési 
követelmény 

Támo- 
gatás  
mér- 
téke 

Kihor- 
dási  
idő  

(hó- 
nap) 

Kihor- 
dási  

időre  
maxi- 
máli- 
san 

rendel- 
hető  

meny- 
nyiség 

Meny- 
nyiség- 
egység] 

„ 
426  06 06 FELSŐ VÉGTAGOK 

ORTÉZISRENDSZEREI 
(TESTEN VISELT) 

 18 éves kor alatti 
égési sérültek 
részére is 
rendelhető a 
hegesedés 
következtében 
kialakuló 
kontraktúrák 
megelőzése 
céljából 

       

                           ” 
6. Az R. 10. számú mellékletében foglalt táblázat 455. sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

[1 ISO-kód Megnevezés Rendelés 
jogcíme 

Indikáció Kiegészítő feltételek, 
megjegyzések az indikációhoz 

Munkahelyre vonatkozó 
követelmény 
(amennyiben 

munkahelyi követelmény 
nem kerül 

meghatározásra,  
a szakképesítési 

követelményeknek 
megfelelő orvos 

rendelheti az adott 
eszközt) 

Szakképesítési 
követelmény 

Támo- 
gatás  
mér- 
téke 

Kihor- 
dási  
idő  

(hó- 
nap) 

Kihor- 
dási  

időre  
maxi- 
máli- 
san 

rendel- 
hető  

meny- 
nyiség 

Meny- 
nyiség- 
egység] 

„ 
455  06 12 ALSÓ VÉGTAGOK 

ORTÉZISRENDSZEREI 
(TESTEN VISELT) 

 18 éves kor alatti 
égési sérültek részére 
is rendelhető  
a hegesedés 
következtében 
kialakuló 
kontraktúrák 
megelőzése céljából 

       

                            ” 
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7. Az R. 10. számú mellékletében foglalt táblázat 477. sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

[1 ISO-kód Megnevezés 
Rendelés 
jogcíme Indikáció 

Kiegészítő feltételek, 
megjegyzések az indikációhoz 

Munkahelyre vonatkozó 
követelmény 
(amennyiben 

munkahelyi követelmény 
nem kerül 

meghatározásra,  
a szakképesítési 

követelményeknek 
megfelelő orvos 

rendelheti az adott 
eszközt) 

Szakképesítési követelmény 

Támo- 
gatás  
mér- 
téke 

Kihor- 
dási  
idő  

(hó- 
nap) 

Kihor- 
dási  

időre  
maxi- 
máli- 
san 

rendel- 
hető  

meny- 
nyiség 

Meny- 
nyiség- 
egység] 

„ 
477  06 12 06 09 Egyedi 

méretvétel 
alapján 
egyedileg 
készített boka-
láb ortézisek 

  Az eszköz nem 
rendelhető dinamikus 
adaptív boka-láb 
ortézissel együttesen. 

      

                          ” 
 
8. Az R. 10. számú mellékletében foglalt táblázat a következő 483/a–c. sorral egészül ki: 
 

[1 ISO-kód Megnevezés Rendelés 
jogcíme 

Indikáció Kiegészítő feltételek, 
megjegyzések az indikációhoz 

Munkahelyre vonatkozó 
követelmény 
(amennyiben 

munkahelyi követelmény 
nem kerül 

meghatározásra,  
a szakképesítési 

követelményeknek 
megfelelő orvos 

rendelheti az adott 
eszközt) 

Szakképesítési követelmény 

Támo- 
gatás  
mér- 
téke 

Kihor- 
dási  
idő  

(hó- 
nap) 

Kihor- 
dási  

időre  
maxi- 
máli- 
san 

rendel- 
hető  

meny- 
nyiség 

Meny- 
nyiség- 
egység] 

„ 
483/a  06 12 06 12 Dinamikus 

adaptív boka-
láb ortézisek 

  − 3. aktivitási szint: a 
beteg korlátlan 
eszközhasználatra 
képes. 

− Karbon, kevlár, 
üvegszál 
felhasználásával, 
prepeg eljárással 
készül. 

− Energia tárolásra 
alkalmas. 

mozgásszervi 
rehabilitációs 
szakambulancia 
vagy osztály 

ortopédia-
traumatológia, 
ortopédia, 
traumatológia, 
fizikális medicina és 
rehabilitációs 
orvoslás, 
rehabilitációs 
medicina, orvosi 
rehabilitáció 
(csecsemő- és 
gyermekgyógyászat) 
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− A kihordási időből 
adódóan a terméknek 
legalább 3 millió 
ciklusra szóló 
tesztdokumentációval 
kell rendelkeznie. 

− Első eszköz ellátásnál a 
megfelelő eszköz 
kiválasztását és 
adaptációs igényét, a 
szükséges tartozékok 
meghatározását csak 
megfelelő team (orvos, 
gyártói jogosítvánnyal 
rendelkező ortopédiai 
műszerész, 
gyógytornász) 
végezheti. 

− Az eszköz nem 
rendelhető egyedi 
méretvétel alapján 
egyedileg készített 
boka-láb ortézissel 
együttesen. 

483/b 06 12 06 12 03 Dinamikus 
boka-láb 
ortézisek 
alacsony 
energiatároló 
képességgel 

normatív A láb, lábszár 
centrális vagy 
perifériális 
bénulásos kórképei, 
proszupinációs 
izomegyensúly 
zavar (disbalance). 
Megtartott térd 
extensio, stabil 
térdízület. 
Plantarflexio 
izomereje 
megtartott. 
Spazmus esetén 
Módosított 
Asworth Skála 
(MAS) szerinti érték: 
1.  
Kontraindikáció: 
jelentős görcsös 
bénulás 

   90% 24 1 db 
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(spaszticitás), 
jelentős 
bokaduzzanat, 
fekély által 
veszélyeztetett 
diabéteszes láb 

483/c 06 12 06 12 09 Térdízület 
működését 
befolyásoló 
dinamikus 
boka-láb 
ortézisek 
magas 
energiatároló 
képességgel 

normatív A láb, lábszár 
centrális vagy 
perifériális 
bénulásos kórképei 
és a következő 
kórképek 
valamelyike:  pro-
szupinációs izom-
egyensúly zavar 
(disbalance) vagy 
boka instabilitás 
vagy spazmus 
[Módosított 
Asworth Skála 
(MAS) szerinti érték: 
1–2) vagy a láb 
plantarflexio 
izomerejének 
csökkenése (mért 
izomerő 0–3) vagy 
crouchgait 
(guggoló járás) 
vagy quadriceps 
paresis (a térd 
extensio 
izomerejének 
csökkenése, mért 
izomerő 2–3).  
 
Kontraindikáció: 
jelentős görcsös 
bénulás 
(spaszticitás), 
jelentős 
bokaduzzanat, 
fekély által 
veszélyeztetett 
diabéteszes láb 

Ventrális megtámasztás   90% 24 1 db 

                          ” 
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9. Az R. 10. számú mellékletében foglalt táblázat 803. sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

[1 ISO-kód Megnevezés 
Rendelés 
jogcíme Indikáció 

Kiegészítő feltételek, 
megjegyzések az indikációhoz 

Munkahelyre vonatkozó 
követelmény 
(amennyiben 

munkahelyi követelmény 
nem kerül 

meghatározásra,  
a szakképesítési 

követelményeknek 
megfelelő orvos 

rendelheti az adott 
eszközt) 

Szakképesítési követelmény 

Támo- 
gatás  
mér- 
téke 

Kihor- 
dási  
idő  

(hó- 
nap) 

Kihor- 
dási  

időre  
maxi- 
máli- 
san 

rendel- 
hető  

meny- 
nyiség 

Meny- 
nyiség- 
egység] 

„ 
803  06 33 ORTOPÉD 

CIPŐK ÉS 
TARTOZÉKAIK 

 18 éves kor alatti 
égési sérültek 
részére is 
rendelhető  
a hegesedés 
következtében 
kialakuló 
kontraktúrák 
megelőzése 
céljából 

       

                          ” 
10. Az R. 10. számú mellékletében foglalt táblázat 1206. sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

[1 ISO-kód Megnevezés 
Rendelés 
jogcíme 

Indikáció 
Kiegészítő feltételek, 

megjegyzések az 
indikációhoz 

Munkahelyre vonatkozó 
követelmény 

(amennyiben munkahelyi 
követelmény nem kerül 

meghatározásra,  
a szakképesítési 

követelményeknek 
megfelelő orvos 

rendelheti az adott 
eszközt) 

Szakképesítési 
követelmény 

Támo- 
gatás  
mér- 
téke 

Kihor- 
dási  
idő  

(hó- 
nap) 

Kihor- 
dási  

időre  
maxi- 
máli- 
san 

rendel- 
hető  

meny- 
nyiség 

Meny- 
nyiség- 
egység] 

„ 
1206 21 03 09 Kontaktlencsék     szemészet, 

gyermekszemészet 
    

                            ” 
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11. Az R. 10. számú mellékletében foglalt táblázat 1253. sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

[1 ISO-kód Megnevezés 
Rendelés 
jogcíme 

Indikáció 
Kiegészítő feltételek, 

megjegyzések az 
indikációhoz 

Munkahelyre vonatkozó 
követelmény 

(amennyiben munkahelyi 
követelmény nem kerül 

meghatározásra,  
a szakképesítési 

követelményeknek 
megfelelő orvos 

rendelheti az adott 
eszközt) 

Szakképesítési 
követelmény 

Támo- 
gatás  
mér- 
téke 

Kihor- 
dási  
idő  

(hó- 
nap) 

Kihor- 
dási  

időre  
maxi- 
máli- 
san 

rendel- 
hető  

meny- 
nyiség 

Meny- 
nyiség- 
egység] 

„ 
1253 21 45 HALLÁSJAVÍTÓ 

ESZKÖZÖK 
  1. 3 éves kor alatt  

az objektív 
hallásvizsgálati 
eredmény 
audiológus 
szakorvos által 
történt 
dokumentálása és 
szakvéleménye 
alapján rendelhető. 
2. A 21 45 27 03,  
21 45 27 06,  
21 45 27 09 és  
a 21 45 30  
ISO-kódú csoport 
kivételével a 
kihordási időre 
rendelhető 
mennyiség 
egyoldali ellátásra 
vonatkozik.  
A rendelésnél  
a vényen az 
oldaliságot fel kell 
tüntetni. 

      

                            ” 
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8. melléklet a 32/2021. (VII. 29.) EMMI rendelethez
„11. számú melléklet a 14/2007. (III. 14.) EüM rendelethez

A FELÍRÁSI IGAZOLÁS KÖTELEZŐ TARTALMI ELEMEI

 1.  A „Felírási igazolás” szöveg
 2.  A felírási igazolás kiállításának dátuma
 3.  Az ellátási esemény egyedi azonosítója (naplósorszám)
 4.  A vényt vagy vényeket rendelő orvos neve, alapnyilvántartási száma és elérhetősége (telefonszáma)
 5. Az egészségügyi szolgáltató megnevezése, címe, működési engedély száma
 6. A  vény vagy vények jogosultjának neve, születési dátuma, lakcíme, neme, valamint TAJ száma vagy más, 

a személyazonossága igazolására alkalmas hatósági igazolvány típusa és okmányazonosítója
 7.  A felírási igazolásban szereplő vény vagy vények adatai, vényenként:

7.1.  A gyógyászati segédeszköz rendelésének időpontja
7.2.  A rendelés jogcíme
7.3.  A gyógyászati segédeszköz megnevezése vagy a 19. számú mellékletben meghatározott eszközcsoportokba 

tartozó gyógyászati segédeszközök esetében az  eszköz 10 jegyű ISO kódja, a  rendelt mennyiség, és 
a mennyiségi egység

7.4.  Indikáció (BNO kód)
7.5.  Oldaliság, testtájék, ahol értelmezhető
7.6.  A helyettesíthetőség esetleges tiltása
7.7.  A csak szakorvosi javaslat alapján rendelhető gyógyászati segédeszköz esetén

7.7.1.  a szakorvosi javaslatot kiállító orvos alapnyilvántartási száma
7.7.2.  a szakorvosi javaslat kiállításának dátuma
7.7.3.  a szakorvosi javaslat naplósorszáma

7.8.  Felhasználási, illetve egyéb utasítások
7.9.  Ellenjegyzési engedély száma, ahol értelmezhető
7.10.  A vény kiválthatóságának kezdő és záró időpontja
7.11.  A vény EESZT azonosítója vonalkódos, illetve szövegesen olvasható formában is”

9. melléklet a 32/2021. (VII. 29.) EMMI rendelethez
„12. számú melléklet a 14/2007. (III. 14.) EüM rendelethez

A KIADÁSI IGAZOLÁS TARTALMI ELEMEI

 1.  A „Kiadási igazolás” szöveg
 2.  A gyógyászati segédeszköz kiadásának eseményazonosítója dátum, óra, perc
 3.  A gyógyászati segédeszközt kiadó forgalmazó

3.1.  megnevezése
3.2.  pontos címe
3.3.  elérhetősége (telefonszáma)

 4.  A kiadó
4.1.  neve
4.2.  végzettsége
4.3.  alapnyilvántartási száma, ahol értelmezhető

 5.  Kiadott termék
5.1.  neve
5.2.  mennyisége
5.3.  mennyiségi egysége
5.4.  jogcíme
5.5.  oldalisága, testtájéka, ahol értelmezhető
5.6.  helyettesítés ténye, ahol értelmezhető
5.7.  ellenjegyzés száma, ahol értelmezhető
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 6.  Megjegyzés
 7.  Kölcsönzött gyógyászati segédeszköz NEAK által meghatározott felépítésű egyedi azonosítója
 8.  Átvevő aláírásának helye”

10. melléklet a 32/2021. (VII. 29.) EMMI rendelethez

 1.  Az R. 17. számú melléklete a következő 7/a. sorral egészül ki: 

1 

 

 [A B                    C 
        1. ISO Eszköz megnevezése          Megjegyzés] 

    
„7/a. 04 19 24 03 12        Automata inzulinpumpák normatív jogcím” 

 

2. Az R. 17. számú melléklet 8–16. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

   [A  B                    C 
        1.  ISO  Eszköz megnevezése          Megjegyzés] 
    
„8.  21 45 03 03 03 21 Mélyhallójárati készülékek kis-közepes halláscsökkenésre digitális 

jelfeldolgozással,  
V. csoport 

  
normatív jogcím 

 

 9.  21 45 03 03 06 21 Mélyhallójárati készülékek nagyfokútól súlyos halláscsökkenésre 
digitális jelfeldolgozással,  
V. csoport 

  
normatív jogcím 

 

 10.  21 45 03 03 09 21 Mélyhallójárati készülékek hallásmaradványra digitális 
jelfeldolgozással, V. csoport 

  
normatív jogcím 

 

 11.  21 45 03 06 03 21 Hallójárati és fülkagyló készülékek kis-közepes halláscsökkenésre 
digitális jelfeldolgozással, V. csoport 

  
normatív jogcím 

 

 12.  21 45 03 06 06 21 Hallójárati és fülkagyló készülékek nagyfokútól súlyos 
halláscsökkenésre digitális jelfeldolgozással, V. csoport 

normatív jogcím 
 

 13.  21 45 03 06 09 21 Hallójárati és fülkagyló készülékek hallásmaradványra digitális 
jelfeldolgozással, V. csoport 

normatív jogcím 

 14.  21 45 06 03 21 Fül mögötti hallókészülékek kis-közepes halláscsökkenésre digitális 
jelfeldolgozással, V. csoport 

normatív jogcím 

 15.  21 45 06 06 21 Fül mögötti hallókészülékek nagyfokútól súlyos halláscsökkenésre 
digitális jelfeldolgozással, V. csoport 

normatív jogcím 

 16.  21 45 06 09 21 Fül mögötti hallókészülékek hallásmaradványra digitális 
jelfeldolgozással, V. csoport 

normatív jogcím” 

 

11. melléklet a ../2021. (  .  .) EMMI rendelethez 
 
 
1. Az R 18. számú mellékletében foglalt 1. táblázat 4. sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

 (A 
1 Intézmény neve) 

 

„4 Dél-pesti Centrumkórház – Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet, Budapest” 
 
2. Az R. 18. számú mellékletében foglalt 2. táblázat 8. sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

 (A 
1 Intézmény neve) 

 
„8 Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő, Budapest” 

 
3. Az R. 18. számú mellékletében foglalt 2. táblázat 26/a sora helyébe a következő rendelkezés lép 
 

 (A 
1 Intézmény neve) 

 
„26/a Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő, Budapest” 

 
4. Az R. 18. számú mellékletében foglalt 2. táblázat a következő 26/b sorral egészül ki: 
 

 (A 
1 Intézmény neve) 

 
„26/b Fejér Megyei Szent György Kórház Diabetológiai Szakellátóhelye, Székesfehérvár” 
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11. melléklet a 32/2021. (VII. 29.) EMMI rendelethez

 1.  Az R 18. számú mellékletében foglalt 1. táblázat 4. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

 

1 

 

 [A B                    C 
        1. ISO Eszköz megnevezése          Megjegyzés] 

    
„7/a. 04 19 24 03 12        Automata inzulinpumpák normatív jogcím” 

 

2. Az R. 17. számú melléklet 8–16. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek: 

   [A  B                    C 
        1.  ISO  Eszköz megnevezése          Megjegyzés] 
    
„8.  21 45 03 03 03 21 Mélyhallójárati készülékek kis-közepes halláscsökkenésre digitális 

jelfeldolgozással,  
V. csoport 

  
normatív jogcím 

 

 9.  21 45 03 03 06 21 Mélyhallójárati készülékek nagyfokútól súlyos halláscsökkenésre 
digitális jelfeldolgozással,  
V. csoport 

  
normatív jogcím 

 

 10.  21 45 03 03 09 21 Mélyhallójárati készülékek hallásmaradványra digitális 
jelfeldolgozással, V. csoport 

  
normatív jogcím 

 

 11.  21 45 03 06 03 21 Hallójárati és fülkagyló készülékek kis-közepes halláscsökkenésre 
digitális jelfeldolgozással, V. csoport 

  
normatív jogcím 

 

 12.  21 45 03 06 06 21 Hallójárati és fülkagyló készülékek nagyfokútól súlyos 
halláscsökkenésre digitális jelfeldolgozással, V. csoport 

normatív jogcím 
 

 13.  21 45 03 06 09 21 Hallójárati és fülkagyló készülékek hallásmaradványra digitális 
jelfeldolgozással, V. csoport 

normatív jogcím 

 14.  21 45 06 03 21 Fül mögötti hallókészülékek kis-közepes halláscsökkenésre digitális 
jelfeldolgozással, V. csoport 

normatív jogcím 

 15.  21 45 06 06 21 Fül mögötti hallókészülékek nagyfokútól súlyos halláscsökkenésre 
digitális jelfeldolgozással, V. csoport 

normatív jogcím 

 16.  21 45 06 09 21 Fül mögötti hallókészülékek hallásmaradványra digitális 
jelfeldolgozással, V. csoport 

normatív jogcím” 

 

11. melléklet a ../2021. (  .  .) EMMI rendelethez 
 
 
1. Az R 18. számú mellékletében foglalt 1. táblázat 4. sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

 (A 
1 Intézmény neve) 

 

„4 Dél-pesti Centrumkórház – Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet, Budapest” 
 
2. Az R. 18. számú mellékletében foglalt 2. táblázat 8. sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

 (A 
1 Intézmény neve) 

 
„8 Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő, Budapest” 

 
3. Az R. 18. számú mellékletében foglalt 2. táblázat 26/a sora helyébe a következő rendelkezés lép 
 

 (A 
1 Intézmény neve) 

 
„26/a Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő, Budapest” 

 
4. Az R. 18. számú mellékletében foglalt 2. táblázat a következő 26/b sorral egészül ki: 
 

 (A 
1 Intézmény neve) 

 
„26/b Fejér Megyei Szent György Kórház Diabetológiai Szakellátóhelye, Székesfehérvár” 

  

12. melléklet a 32/2021. (VII. 29.) EMMI rendelethez

 1.  Az R. 25. számú mellékletében foglalt táblázat a következő 5. sorral egészül ki:

2 
 

12. melléklet a ../2021. (  .  .) EMMI rendelethez 

1. Az R. 25. számú mellékletében foglalt táblázat a következő 5. sorral egészül ki: 

  (A 

 1.  Eszköz megnevezése) 

„5. hordozható oxigénkoncentrátor” 
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Az emberi erőforrások minisztere 33/2021. (VII. 29.) EMMI rendelete
az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló  
55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet módosításáról

Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi 
XCV.  törvény 32.  § (5)  bekezdés x)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 92.  § (1)  bekezdés 3.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a  következőket 
rendelem el:

1. §  Az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló 55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet 
(a továbbiakban: R.) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

3. §  E rendelet tervezetének a  műszaki szabályokkal és az  információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó 
szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9-i 
(EU) 2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelv 5–7. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

  Dr. Kásler Miklós s. k.,
  emberi erőforrások minisztere

1. melléklet a 33/2021. (VII. 29.) EMMI rendelethez

Az R. 1. melléklet 5.1. pontjában foglalt táblázat a következő 311–325. sorral egészül ki:

[A B

1.

Hivatalos elnevezés  

(illetve más név vagy rövidítés, illetve 

külföldön gyakran használt más írásmód)

Kémiai név]

311. butonitazene
2-(2-(4-butoxybenzyl)-5-nitro-1H-benzimidazol-1-yl)-N,N-diethylethan-
1-amine

312. etonitazepyne 2-(4-ethoxybenzyl)-5-nitro-1-(2-(pyrrolidin-1-yl)ethyl)-1H-benzimidazole

313. BDMT 2,2’-(1H,1’H-[2,2’-biindole]-3,3’-diyl)bis(N,N-dimethylethan-1-amine)

314. ABO-4en-PINACA
N-(1-amino-1-oxobutan-2-yl)-1-(pent-4-en-1-yl)-1H-indazole-3-
carboxamide

315. 4F-deprenyl N-[1-(4-fluorophenyl)propan-2-yl]-N-methylprop-2-yn-1-amine

316. fluonitazene
N,N-diethyl-2-(2-(4-fluorobenzyl)-5-nitro-1H-benzimidazol-1-yl)
ethan-1-amine

317. M-alpha-HCMA
3-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-hydroxy-N,2-dimethyl-3-(methylamino)
propanamide

318. AP-238 1-[2,6-dimethyl-4-(3-phenylprop-2-enyl)piperazin-1-yl]propan-1-one

319. carbonyl-bromadol
(4-bromophenyl)-(1-(dimethylamino)-4-hydroxy-4-phenethylcyclohexyl)
methanone

320. O-AMKD 3-(4-acetyl-1-methylpiperidin-4-yl)phenyl acetate

321. nortilidine ethyl 2-methylamino-1-phenylcyclohex-3-ene-1-carboxylate

322.
4,4-dimethyl-1-phenyl-1-
pyrrolidin-1-yl-pentan-3-one

4,4-dimethyl-1-phenyl-1-pyrrolidin-1-yl-pentan-3-one

323. phenylpiracetam 2-(2-oxo-4-phenylpyrrolidin-1-yl)acetamide

324. deoxymethoxetamine 2-(ethylamino)-2-(3-methylphenyl)-cyclohexanone

325. CHM-MDMB-CHMINACA
cyclohexylmethyl 2-(1-(cyclohexylmethyl)-1H-indazole-3-carboxamido)-
3,3-dimethylbutanoate
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Az igazságügyi miniszter 4/2021. (VII. 29.) IM rendelete
a börtönlelkészi szolgálatról és a börtönmissziós tevékenységről szóló 8/2017. (VI. 13.) IM rendeletnek 
a rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonnyal összefüggő módosításáról

A büntetések, az  intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a  szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi 
CCXL. törvény 434.  § (2)  bekezdés k)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről 
szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 109.  § 1.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a  Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40.  § (1)  bekezdés 2.  pontjában meghatározott feladatkörében 
eljáró belügyminiszterrel, valamint a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 32.  § 
(1)  bekezdés 1.  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró miniszterelnök általános helyettesével egyetértésben – 
a következőket rendelem el:

1. §  A börtönlelkészi szolgálatról és a börtönmissziós tevékenységről szóló 8/2017. (VI. 13.) IM rendelet [a továbbiakban: 
8/2017. (VI. 13.) IM rendelet] 5. alcíme helyébe a következő alcím lép:
„5. A rendvédelmi igazgatási alkalmazotti státuszú börtönlelkész
8.  § (1) A  bv. intézettel rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban álló rendvédelmi igazgatási alkalmazotti 
státuszú börtönlelkész teljes vagy részmunkaidőben foglalkoztatható.
(2) A  rendvédelmi igazgatási alkalmazotti státuszú börtönlelkész – a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek 
hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 328/A.  § (2)  bekezdés b) és 
g)  pontjában meghatározott keretek között – a  bv. intézet parancsnokának irányításával végzi a  munkáját. 
A bv. intézet parancsnoka a hitéleti tevékenységre vonatkozó döntést nem hozhat.
(3) A  rendvédelmi igazgatási alkalmazotti státuszú börtönlelkész a  bv. intézetben kíséret nélkül végezheti 
szolgálatát.
(4) A bv. intézet az egyházi, illetve felekezeti elöljáróval való egyeztetés alapján biztosítja a rendvédelmi igazgatási 
alkalmazotti státuszú börtönlelkésznek a kötelező továbbképzésen való részvételét.
(5) A  bv. szervezet – az  egyházi, illetve felekezeti elöljáróval való egyeztetés alapján – az  országos parancsnok 
engedélyével biztosítja a  rendvédelmi igazgatási alkalmazotti státuszú börtönlelkésznek a  nemzetközi egyházi 
konferencián való részvételét.
(6) A  börtönlelkészi szolgálati ágak bv. intézeten belüli működésének elősegítése és munkájuk összehangolása 
érdekében a rendvédelmi igazgatási alkalmazotti státuszú börtönlelkész
a) összegyűjti az  elítéltek és az  egyéb jogcímen fogvatartottak vallásgyakorlásra irányuló igényeit, és azt jelzi 
a bv. intézet parancsnokának, valamint a más börtönlelkészi szolgálati ághoz tartozó egyházi jogi személynek,
b) koordinációs feladatokat lát el a  vallási szertartás és az  egyéni lelkigondozás megszervezésében, valamint 
az  elítélt és az  egyéb jogcímen fogvatartott vallásgyakorlás körébe tartozó kérelmének, illetve panaszának 
az elintézésében,
c) a  feladatellátáshoz szükséges információkat kölcsönösen közvetíti a  bv. intézet parancsnokának és a  más 
börtönlelkészi szolgálati ághoz tartozó egyházi jogi személynek, börtönlelkésznek, kisegítő börtönlelkésznek, illetve 
börtönmissziós munkatársnak.”

2. §  A 8/2017. (VI. 13.) IM rendelet
a) 4. § (1) bekezdésében a „közalkalmazotti” szövegrész helyébe a „rendvédelmi igazgatási alkalmazotti” szöveg,
b) 4. § (2) bekezdésében a „közalkalmazotti” szövegrész helyébe a „rendvédelmi igazgatási alkalmazotti státuszú” 

szöveg,
c) 9.  § (2)  bekezdés nyitó szövegrészében a „közalkalmazotti” szövegrész helyébe a „rendvédelmi igazgatási 

alkalmazotti” szöveg,
d) 10. § (3) bekezdésében a „közalkalmazotti” szövegrész helyébe a „rendvédelmi igazgatási alkalmazotti” szöveg
lép.

3. §  Ez a rendelet 2021. augusztus 1-jén lép hatályba.

  Dr. Varga Judit s. k., 
  igazságügyi miniszter
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Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 35/2021. (VII. 29.) ITM rendelete
a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet, valamint a közúti 
közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2004. (VI. 16.) BM rendelet módosításáról

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés b) pont 12. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2.  alcím tekintetében a  közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999.  évi LXXXIV.  törvény 42.  § c)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40.  § (1)  bekezdés 
13.  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel, valamint a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről 
szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel 
egyetértésben –,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116.  § 18.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem  el:

1. A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosítása

1. §  A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet
a) 11/A.  § (3)  bekezdésében az „ideiglenes forgalomban tartási engedély” szövegrész helyébe az „ideiglenes 

forgalmi engedély” szöveg,
b) 17. § (1) bekezdésében a „KR.-ben meghatározott M betűjelű” szövegrész helyébe a „KR. 63/A. § (2) bekezdés 

6. pontja alapján kiadott” szöveg,
c) 29.  § (3)  bekezdésében az „M betűjelű” szövegrész helyébe az „a KR. 63/A.  § (2)  bekezdés 6.  pontja alapján 

kiadott” szöveg
lép.

2. A közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2004. (VI. 16.) BM rendelet 
módosítása

2. § (1) A közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2004. (VI. 16.) BM rendelet (a  továbbiakban: R.) 
1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

 (2) Az R. 2. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

3. §  Az R.
a) 4. § f ) pontjában a „2. számú mellékletének 3., 7. és 10. pontjában” szövegrész helyébe a „2. számú melléklet 

3., 8. és 10. pontjában” szöveg,
b) 2. számú melléklet 1.  pontjában a  „környezetkímélő gépkocsihoz, valamint a  lassú járműhöz kiadott” 

szövegrész helyébe a „környezetkímélő gépjárműhöz kiadott, továbbá a BA, HA, MA, NA, RA betűjelű” szöveg,
c) 2. számú melléklet 3.  pontjában a  „Különleges rendszámtáblákért, kivéve az  1. és 2.  pontban felsorolt” 

szövegrész helyébe az „A CD és az OT betűjelű, valamint a kerékpárszállító eszközre kiadott” szöveg,
d) 2. számú melléklet 4.  pontjában az  „Az E  típusú, négykerekű segédmotoros kerékpárokhoz kiadott 

különleges” szövegrész helyébe az „A négykerekű segédmotoros kerékpárokhoz kiadott” szöveg,
e) 2. számú melléklet 10.  pontjában az „európai uniós” szövegrész helyébe a „2004. május 1-jén bevezetett 

formátumú” szöveg
lép.

4. §  Hatályát veszti az R.
a) 1. számú melléklet 2.  pont h)  alpontjában a  „  ,  valamint az  ideiglenes forgalomban tartási engedély 

meghosszabbítása iránti kérelem” szövegrész,
b) 2. számú melléklet 11.  pontját követő „Az egyénileg kiválasztott és az  egyedileg előállított rendszámok, 

valamint a kísérlethez vagy kipróbáláshoz igényelt próbarendszámok, továbbá a rendszámtábla utángyártás, 
legyártás és típusváltás engedélyezésének hatósági díja tartalmazza a hatósági jelzés kiadásával kapcsolatos 
eljárási díjat is. A  közlekedési hatóság igazolásával engedélyezett rendszámtábla felszerelésekor a  hatósági 
jelzés kiadásával kapcsolatos eljárási díj tartalmazza a  regisztrációs matrica egyedi kiadásával kapcsolatos 
eljárási díjat is.” szövegrész.
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3. Záró rendelkezések

5. §  Ez a rendelet 2022. július 1-jén lép hatályba.

  Dr. Palkovics László s. k.,
  innovációért és technológiáért felelős miniszter

1. melléklet a 35/2021. (VII. 29.) ITM rendelethez

Az R. 1. számú melléklet 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 
326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: KR.) 63/A.  § (2)  bekezdés 6.  pontja alapján kiadott ideiglenes 
rendszámtábla használatának engedélyezésével kapcsolatos díjak:
a) a KR. 63/A.  § (2)  bekezdés 6.  pontja alapján kiadott ideiglenes rendszámtábla kiadásának és használatának 
engedélyezése 17 000 Ft, amely tartalmazza az indítási napló díját,
b) a KR. 63/A.  § (2)  bekezdés 6.  pontja alapján kiadott ideiglenes rendszámtábla használati jogosultságának 
meghosszabbítása 4000  Ft, amely tartalmazza az  indítási napló kiadásának, valamint az  abba történő bejegyzés 
díját,
c) a KR. 91. § (7) bekezdésében szabályozott eljárás díja 4000 Ft, amely tartalmazza az ideiglenes rendszámtábla és 
az indítási napló kiadásának, valamint az abba történő bejegyzés díját,
d) az a), b) és c)  pontban foglalt díj tartalmazza az  ideiglenes forgalomban tartási engedély vagy az  ideiglenes 
forgalmi engedély érvényességi idején belül a külön jogszabály alapján bejelentett járművet érintő változás indítási 
naplóba történő bejegyzését, valamint törlését.”

2. melléklet a 35/2021. (VII. 29.) ITM rendelethez

 1. Az R. 2. számú melléklet 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. A KR. 63/A. § (2) bekezdés 1–5. pontja és 12–18. pontja alapján kiadott ideiglenes rendszámtábláért és a külön 
jogszabályban meghatározott közúti közlekedési szolgáltatást végző járművekre kiadott TX betűjelű sárga vagy 
világoszöld színű rendszámtáblákért fizetendő díj:
2.1. 1 pár rendszámtábla 13 000
2.2. 1 db rendszámtábla 8 500”

 2. Az R. 2. számú melléklet 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. A  KR. 63/A.  § (2)  bekezdés 7–11.  pontja alapján ideiglenes rendszámtábla és a  hozzá tartozó indítási napló 
kiadása 35 500”

 3. Az R. 2. számú melléklet 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. Rendszámtábla
a) utángyártásának és típusváltásának,
b) utángyártásának vagy típusváltásának,
c) 2 db rendszámtáblának az eredeti karakterekkel azonos,
ca) eltérő színben és formátumban,
cb) eltérő színben vagy formátumban
történő legyártásának engedélyezése 12 300”

 4. Az R. 2. számú melléklet 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„9. Külön jogszabályban meghatározottak szerint a  2022. július 1-je előtt kiadott egyénileg kiválasztott vagy 
egyedileg előállított rendszám 2004. május 1-jén bevezetett formátumú rendszámként való legyártása iránti 
kérelem engedélyezése, valamint a  közúti közlekedési szolgáltatást végző üzembentartónak (tulajdonosnak) 
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2022.  július 1-jét megelőzően kiadott, különleges jellegű egyénileg kiválasztott vagy egyedileg előállított 
rendszámtábla fehér színben történő legyártása iránti kérelem engedélyezése 23 500”

 5. Az R. 2. számú melléklet 11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„11. Külön jogszabályban meghatározott regisztrációs matrica utángyártásának, valamint az egyénileg kiválasztott 
és az egyedileg előállított, 2004. május 1-jén és 2022. július 1-jén bevezetett formátumú rendszámtáblához tartozó 
regisztrációs matrica egyedi gyártásának, továbbá a  BA, HA, MA, NA, RA betűjelű, 2022. július 1-jén bevezetett 
formátumú különleges rendszámtáblához a regisztrációs matrica egyedi gyártásának engedélyezése 1 550”

 6. Az R. 2. számú melléklete a következő 12–13. ponttal egészül ki:
„12. A KR. 91. § (5) bekezdésében szabályozott eljárás díja 8500 Ft, amely tartalmazza az ideiglenes rendszámtábla és 
az indítási napló kiadásának és hitelesítésének díját.
13. Az  egyénileg kiválasztott és az  egyedileg előállított rendszámok, valamint a  KR.  63/A.  § (2)  bekezdés 
7–11. pontja alapján kiadott ideiglenes rendszámok, továbbá a rendszámtábla utángyártás, legyártás és típusváltás 
engedélyezésének hatósági díja tartalmazza a hatósági jelzés kiadásával kapcsolatos eljárási díjat is. A közlekedési 
hatóság igazolásával engedélyezett rendszámtábla felszerelésekor a hatósági jelzés kiadásával kapcsolatos eljárási 
díj tartalmazza a regisztrációs matrica egyedi kiadásával kapcsolatos eljárási díjat is.”

Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 36/2021. (VII. 29.) ITM rendelete
a közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával, környezetvédelmi felülvizsgálatával 
és ellenőrzésével, továbbá a gépjárműfenntartó tevékenységgel kapcsolatos egyes közlekedési hatósági 
eljárások díjáról szóló 91/2004. (VI. 29.) GKM rendelet módosításáról

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48.  § (3)  bekezdés e)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116.  § 18.  pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64.  § (1)  bekezdés 1.  pontjában 
meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. §  A közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával, környezetvédelmi felülvizsgálatával és 
ellenőrzésével, továbbá a  gépjárműfenntartó tevékenységgel kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások 
díjáról szóló 91/2004. (VI. 29.) GKM rendelet (a  továbbiakban: GKM rendelet) 1. számú melléklete az  1.  melléklet 
szerint módosul.

2. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

  Dr. Palkovics László s. k.,
  innovációért és technológiáért felelős miniszter

1. melléklet a 36/2021. (VII. 29.) ITM rendelethez

A GKM rendelet 1. számú melléklet V. fejezet 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. Vizsgálóállomás engedélyezésére irányuló eljárás díja 46 900 Ft”
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Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 37/2021. (VII. 29.) ITM rendelete
a fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 
14/2019. (VI. 12.) ITM rendelet módosításáról

Az államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 109.  § (5)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az  államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1.  melléklet I.  pont 16.  alpontjában és 41.  alpont 
i)  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) 
Korm. rendelet 64.  § (1)  bekezdés 2.  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben  – 
a következőket rendelem el:

1. §  A fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 
14/2019. (VI. 12.) ITM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. §-a a következő 27. ponttal egészül ki:
[Az EUMSz 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatások esetében az 1. mellékletben foglalt táblázat]
„27. 3., 4., 6., 7., 8., 10., 12. és 13. sora alapján az „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret 
a gazdaságnak a jelenlegi COVID-19-járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából” című, 2020. március 19-i, 
2020/C 91 I/01. számú európai bizottsági közlemény szerinti átmeneti támogatás;”
(nyújtható.)

2. §  A Rendelet 9. §-a a következő i) ponttal egészül ki:
(E rendelet alapján)
„i) az 1388/2014/EU bizottsági rendelet alapján 2023. június 30-ig”
(lehet támogatási döntést hozni.)

3. §  A Rendelet 10. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A  Széchenyi Kártya Program átmeneti konstrukciók keretében a  vállalkozásoknak nyújtott kamattámogatás, 
kezelési költségtámogatás, egyéb, pénzügyi intézmény által megelőlegezett költségtámogatás és a  40.  alcímben 
meghatározott átmeneti támogatásnak minősülő kezességi díjtámogatás esetén a  KAVOSZ Zrt. írásban 
tájékoztatja a  kedvezményezettet arról, hogy átmeneti támogatásban részesült az  „Állami támogatási 
intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a  gazdaságnak a  jelenlegi COVID-19-járvánnyal összefüggésben 
való támogatása céljából” című, 2020. március 19-i, C(2020) 1863 final számú európai bizottsági közlemény 
(HL  C  91, 2020.03.20., 1.  o., a  továbbiakban: átmeneti keretszabály) 3.1. szakasza alapján elfogadott bizottsági 
határozatok szerint. A  tájékoztatásban rögzíteni kell az  átmeneti támogatás támogatástartalmát, amely megfelel 
a  teljes odaítélt kamattámogatás, kezelési költségtámogatás, egyéb pénzügyi intézmény által megelőlegezett 
költségtámogatás és a  40. alcímben meghatározott átmeneti támogatásnak minősülő kezességi díjtámogatás 
összegének, jelenérték számítása nélkül. A  Széchenyi Kártya Program keretében az  átmeneti keretszabály 
3.2.  szakasza alapján, kedvezményes kezességként nyújtott támogatásról a  kezességvállaló intézmény írásban 
értesíti a  kedvezményezettet. A  (2)  bekezdésben meghatározott intézményi kezességi díjtámogatás esetén és 
a  40.  alcímben meghatározott átmeneti támogatásnak minősülő kezességi díjtámogatás esetén – a  Széchenyi 
Kártya Program kivételével – a Garantiqa Hitelgarancia Zártkörűen Működő Részvénytársaság írásban tájékoztatja 
a kedvezményezettet arról, hogy támogatásban részesült az átmeneti keretszabály 3.1. vagy 3.2. szakasza alapján.”

4. §  A Rendelet 74/D. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A  mezőgazdasági termékek feldolgozásában és forgalmazásában tevékeny vállalkozások számára nyújtott 
támogatás mértéke az  (1)  bekezdéstől eltérően meghatározható az  elsődleges termelőktől beszerzett vagy 
az elsődleges termelők által forgalomba hozott termékek ára vagy mennyisége alapján, ha a kérdéses termékeket 
az elsődleges termelő nem élelmiszeripari célokra vagy egyáltalán nem hozta volna forgalomba.”

5. §  A Rendelet 74/F. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„74/F.  § A  támogatást nyújtó a  2020. december 31-ig odaítélt támogatások esetén 2021. február 1-ig, az  ezt 
követően odaítélt támogatások esetén pedig az  Atr. 18/C.  § (3)  bekezdése szerinti határidők szerint továbbítja 
az  állami támogatások európai uniós versenyszempontú vizsgálatáért felelős szervezet részére a  támogatásoknak 
az Atr. 6. melléklete szerinti adatait az Atr. 18/D. § (1) bekezdés d) pontja szerinti közzététel céljából.”
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6. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
 (2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

7. §  A Rendelet
 1. 1. § a) pontjában a „Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 1. melléklet 

XVII.  Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezetében eredeti előirányzatként megállapított 
fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok költségvetési kiadási előirányzataira,” 
szövegrész helyébe a  „központi költségvetés Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezetében 
eredeti előirányzatként megállapított fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok 
költségvetési kiadási előirányzataira, valamint a  XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 2. Fejezeti 
kezelésű előirányzatok cím, 6. Gazdaság újraindítását szolgáló innovációs és technológiai fejezeti kezelésű 
előirányzatok alcím költségvetési kiadási előirányzataira,” szöveg,

 2. 3. § (1) bekezdésében az „A fejezeti kezelésű előirányzatok részletes felhasználási szabályait az 1. melléklet, 
a  központi” szövegrész helyébe az „Az Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezetben előirányzatként 
megállapított fejezeti kezelésű előirányzatok részletes felhasználási szabályait az  1.  melléklet, 
a  XLVII.  Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 6. Gazdaság újraindítását 
szolgáló innovációs és technológiai fejezeti kezelésű előirányzatok alcímben költségvetési kiadási 
előirányzatként megállapított fejezeti” szöveg,

 3. 4/A. § 29. pontjában a „11. sora” szövegrész helyébe a „6., 10., 11. és 13. sora” szöveg,
 4. 5. alcímében a „Kamattámogatás” szövegrész helyébe a „Kamattámogatás, kezelési költségtámogatás, egyéb 

költségtámogatás” szöveg,
 5. 9. § f ) pontjában a „2021. június 30-ig” szövegrész helyébe a „2022. december 31-ig” szöveg,
 6. 9. § h) pontjában a „2021.” szövegrész helyébe a „2023.” szöveg,
 7. 10. § (1) és (2) bekezdésében az „Az 1. melléklet” szövegrész helyébe az „A 2. melléklet” szöveg,
 8. 10.  § (1)  bekezdésében a  „3459 final számú határozata és az  SA.58288 (2020/N) számú ügyben 

hozott C(2020)  5661 final számú határozata” szövegrész helyébe a  „3459 final számú határozata, 
az  SA.58288  (2020/N) számú ügyben hozott C(2020) 5661 final számú határozata, az  SA.58806  (2020/N) 
számú ügyben hozott C(2020) 7138 final számú határozata és ezen bizottsági határozatok érintett módosító 
határozatai” szöveg,

 9. 10.  § (2)  bekezdésében a  „csekély összegű támogatásnak vagy” szövegrész helyébe a  „csekély összegű 
támogatásnak,” szöveg, a  „2855 final számú határozata, és az  SA.57626 (2020/N) számú ügyben hozott 
C(2020)  4381 final számú határozata szerinti átmeneti támogatásnak minősül” szövegrész helyébe 
a  „2855  final számú határozata, az  SA.57626 (2020/N) számú ügyben hozott C(2020) 4381 final számú 
határozata szerinti támogatásnak, valamint az  SA.58806 (2020/N) számú ügyben hozott C(2020) 7138 final 
számú határozata szerinti átmeneti támogatásnak minősül az  érintett bizottsági határozatok mindenkori 
módosításainak figyelembevételével” szöveg,

10. 10.  § (4)  bekezdésében a  „KAVOSZ Pénzügyi Szolgáltatásokat Közvetítő Zártkörűen működő 
Részvénytársaság” szövegrész helyébe a „KAVOSZ Pénzügyi Szolgáltatásokat Közvetítő Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság (a továbbiakban: KAVOSZ Zrt.)” szöveg,

11. 10.  § (5)  bekezdésében az  „az átmeneti konstrukciók” szövegrész helyébe az  „az (1)  bekezdésben 
meghatározott átmeneti konstrukciók” szöveg, a  „kezelési költségtámogatás és egyéb, pénzügyi 
intézmény által megelőlegezett költségtámogatása támogatástartalmának” szövegrész helyébe 
a  „kezelési költségtámogatás, egyéb, pénzügyi intézmény által megelőlegezett költségtámogatása, 
valamint a  (2)  bekezdés szerinti, 40. alcímben meghatározott átmeneti támogatásnak minősülő kezességi 
díjtámogatás” szöveg,

12. 74/B. § (3) bekezdésében a „2021. június 30-ig” szövegrész helyébe az „az átmeneti támogatásról rendelkező 
bizottsági határozatok hatálya alatt” szöveg,

13. 74/C.  § (1)  bekezdésében a  „vállalkozás kapcsolt vállalkozásait” szövegrész helyébe a  „vállalkozásnak 
a  651/2014/EU bizottsági rendelet I.  melléklet 3.  cikk (3)  bekezdése szerinti kapcsolt vállalkozásait 
(a továbbiakban: kapcsolt vállalkozás)” szöveg,

14. 74/C. § (1) bekezdésében és a 74/E. § (1) bekezdésében a „800 000” szövegrész helyébe az „1 800 000” szöveg,
15. 74/C. § (2) bekezdésében a „100 000” szövegrész helyébe a „225 000” szöveg,
16. 74/C. § (3) bekezdésében és a 74/E. § (1) bekezdésében a „120 000” szövegrész helyébe a „270 000” szöveg,
17. 75/A. § (1) bekezdésében az „59/2020. (XII. 30.)” szövegrész helyébe a „37/2021. (VII. 29.)” szöveg,
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18. 76.  § l)  pontjában az „5661 final számú határozata,” szövegrész helyébe az „5661 final számú határozata és 
az SA.58806 (2020/N) számú ügyben hozott C(2020) 7138 final számú határozata,” szöveg és

19. 76.  § m)  pontjában a „4381 final számú határozata,” szövegrész helyébe a „4381 final számú határozata és 
az SA.58806 (2020/N) számú ügyben hozott C (2020) 7138 final számú határozata,” szöveg

lép.

8. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

9. §  Ez a rendelet
a) az Európai Bizottságnak az  SA.57285 (2020/N) számú ügyben hozott C(2020) 3459 final számú határozata, 

az  SA.58288 (2020/N) számú ügyben hozott C(2020) 5661 final számú határozata és az  SA.58806 (2020/N) 
számú ügyben hozott C(2020) 7138 final számú határozata,

b) az Európai Bizottságnak az  SA.57121 (2020/N) számú ügyben hozott C(2020) 2855 final számú 
határozata és az  SA.57626 (2020/N) számú ügyben hozott C(2020) 4381 final számú határozata, valamint 
az SA.58806 (2020/N) számú ügyben hozott C(2020) 7138 final számú határozata és

c) az „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a  gazdaságnak a  jelenlegi COVID-19-
járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából” című, 2020. március 19-i, C(2020) 1863 final számú 
európai bizottsági közlemény 3.1. szakasza

hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

  Dr. Palkovics László s. k.,
  innovációért és technológiáért felelős miniszter
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32 Közlekedési ágazati programok   
 

Az előirányzat forrást biztosít a közlekedési infrastruktúra 
gazdasági fellendüléséhez, amelynek keretében az 
országhatárok és a megyei jogú városok elérhetőségének 
javításához, a gyorsforgalmi hálózatba történő bekötéséhez, 
az új fejlesztések mellett a már meglévő hálózat felújításához 
és működésének fenntartásához, valamint a közlekedési 
hálózat fejlesztését szolgáló beruházások megvalósításához 
nyújtható támogatás mind a szárazföldi, mind a légi- és vízi 
közlekedés terén. 
Az előirányzat a fentiek elősegítése érdekében forrást biztosít 
1. a közúthálózat fenntartásával és működtetésével 

kapcsolatok  feladatok ellátására, 
2. az útdíj rendszerek működtetésével kapcsolatos 

feladatok ellátására, 
3. a közúti közlekedésbiztonság javításával kapcsolatos és 

szakképzési feladatok ellátása során felmerült 
költségekre, 

4. a közúti közlekedéssel összefüggő környezetvédelmi 
feladatok ellátása során felmerült költségekre,  

5. a határ menti közúti fejlesztések előkészítésével 
kapcsolatos feladatok ellátására, 

6. a tengelysúly-mérő rendszer üzemeltetésével 
kapcsolatos feladatok ellátására, 

7. a kerékpáros létesítmények működtetésével 
kapcsolatos feladatok ellátására, 

8. a közösségi közlekedés összehangolásával kapcsolatos 
feladatok ellátására, 

9. a légiszállítási szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatok 
ellátására, 

10. a belvízi hajózási alapprogrammal kapcsolatos 
feladatok ellátására, 

11. a regionális repülőterek működésének támogatásával 
kapcsolatos feladatok ellátására, 

12. a határkikötők működtetésével kapcsolatos feladatok 
ellátására, 

13. a folyami információs szolgáltatások üzemeltetésével 
kapcsolatos feladatok ellátására, 

14. a zajtérképezés EU tagállami feladatai ellátása során 
felmerült költségekre, 

15. a légiközlekedési terep és akadály adatbázisainak 
létrehozásával és aktualizálásával kapcsolatos feladatok 
ellátására, 

16. az egyedi kormánydöntésen alapuló közlekedési 
beruházásokkal kapcsolatos feladatok ellátására, 

17. a TEN-T projektekkel kapcsolatos feladatok ellátására, 
18. a közúthálózat felújításával kapcsolatos feladatok 

ellátására, 
19. a Kőszeg városkörnyéki közösségi közlekedés 

fejlesztésével kapcsolatos feladatok ellátására, 
20. az intermodális csomópontok fejlesztésével kapcsolatos 

feladatok ellátására, 
21. a Debrecen Észak-Nyugati Gazdasági Övezet 

infrastruktúra kapcsolatainak javítása érdekében 
szükséges önkormányzati feladatokkal kapcsolatban 
felmerült költségek fedezetére,  

22. a repülőterek fejlesztésével kapcsolatos feladatok 
ellátására, 

23. pilóta nélküli légijárművek használatát támogató 
honlap és mobilalkalmazás fejlesztésére, valamint 

24. a fejezeti kezelésű előirányzattal összefüggően 
felmerülő kincstári díjak és jutalékok fedezetére. 

1-2: gazdasági társaság 

3: gazdasági társaság, civil szervezet, egyéb jogi személy, 
központi költségvetési szerv 

4: nonprofit gazdasági társaság, civil szervezet, központi 
költségvetési szerv 

5: gazdasági társaság 

6: gazdasági társaság, egyéni vállalkozó 

7: gazdasági társaság; önkormányzat, közbeszerzési eljárás 
során nyertes partnerek, civil szervezet 

8: gazdasági társaság, civil szervezet, költségvetési szerv, 
köztestület 

9: gazdasági társaság 

10: Magyar hajólajstromban szereplő áruszállító és 
tolóhajók tulajdonosai, üzembentartói 

11-16: gazdasági társaság 

 17: gazdasági társaság, civil szervezet, önkormányzat, 
központi költségvetési szerv 

18: gazdasági társaság 

19: gazdasági társaság, központi költségvetési szerv, helyi 
önkormányzat 

20: gazdasági társaság, helyi önkormányzat 

21: helyi önkormányzat 

22: gazdasági társaság, helyi önkormányzat 

23: gazdasági társaság 

24: központi költségvetési szerv 
 

1-5: kérelem 
alapján 

6: kérelem 
alapján, 
vállalkozási/ 
szolgáltatási 
szerződés útján 

7-9: kérelem 
alapján, Korm. 
határozat alapján 

10: pályázati 
úton 

11: kérelem 
alapján 

12: kérelem 
alapján, 
közbeszerzés 
alapján 

13-14: kérelem 
alapján 

15: jogszabály 
alapján,  kérelem 
alapján, 

16-18: kérelem 
alapján 

19-21: kérelem 
alapján, Korm. 
határozat alapján 

22: kérelem 
alapján 

23: Korm. 
határozat, 
kérelem alapján 

24: - 
 
 

1-9: előleg 
biztosítható 

10: - 

11-23: előleg 
biztosítható 

24: - 

 
 

1-8: egy összegben 

részletekben, 
időarányos vagy 
teljesítésarányos 
kifizetéssel 

9: részletekben, 
időarányos vagy 
teljesítésarányos 
kifizetéssel 

10-11: egy 
összegben 

részletekben, 
időarányos vagy 
teljesítésarányos 
kifizetéssel 

12: részletekben, 
időarányos vagy 
teljesítésarányos 
kifizetéssel 

13-16: egy 
összegben 

részletekben, 
időarányos vagy 
teljesítésarányos 
kifizetéssel 

17: részletekben, 
időarányos vagy 
teljesítésarányos 
kifizetéssel 

18-23: egy 
összegben 

részletekben, 
időarányos vagy 
teljesítésarányos 
kifizetéssel 

24: - 
 

1-18: - 

19-20: 
nyújtható, a 
kötelezettség-
vállalás 
dokumentu-
mában 
meghatározott 
határidőig 

21-24: - 
 
 

1-5: azonnali 
beszedési megbízás 
benyújtására 
vonatkozó 
felhatalmazó 
nyilatkozat  
(a továbbiakban: 
beszedési 
megbízás) 

6: - 

7-8: beszedési 
megbízás 

9: készfizető 
kezesség 

10-23: beszedési 
megbízás 

24: - 

 
 
 

- 
 

1-18: - 

19: igénybe 
vehető 
20-24: - 

 
- 
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 A B C D E F G H I J K L M N O 

1. 
Áht. 

azonosító 
Cím-
név 

Al-
cím-
név 

Jog-
cím-
csop. 
név 

Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre 
Támogatás 

biztosításának 
módja 

Támogatási előleg 
Rendelkezésre 

bocsátás módja 
Visszafizetés 

határideje Biztosíték 
Kezelő 
szerv 

Lebonyolító 
szerv 

Európai uniós 
forrásból 

finanszírozott 
költségvetési 

támogatás 
közreműködő 

szervezete 

4. 302757  34 Infokommunikációs ágazati 
feladatok   

Az előirányzat forrást biztosít az információs társadalom 
folyamatos fejlesztéséhez, a digitálisan írástudók számának 
növeléséhez, a kis- és középvállalkozások informatizáltsági 
szintjének emeléséhez, új infokommunikációs technológiák 
bevezetésének elősegítéséhez,  valamint Magyarország teljes 
lakossága számára elérhető újgenerációs hálózatok 
kiépítéséhez és elérhetővé tételéhez, az iskolai sávszélesség 
kiépítéséhez, fejlesztéséhez, fenntartásához, a hatékony 
frekvenciagazdálkodás előmozdításához, az audiovizuális 
politikával kapcsolatos egyes feladatok ellátásához, a 
Microsoft licencek biztosításához a köznevelésben tanulók, 
illetve a tanárok számára, valamint nyílt forráskódú oktatási 
szoftverek bevezetésének támogatáshoz a köznevelés és 
felsőoktatás részére, továbbá nemzetközi szakmai 
együttműködésekből fakadó feladatok ellátásához.  
Az előirányzat forrást biztosít  

1. az infokommunikációs szolgáltatások, és a 
konszolidációs feladat ellátására, 

2. a Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) 
végrehajtásával kapcsolatos feladatokhoz,  

3. a fejezeti kezelésű előirányzattal összefüggően 
felmerülő kincstári díjak és jutalékok fedezetére. 

1-2: költségvetési szerv, gazdasági társaság, civil szervezet, 
helyi önkormányzat, köztestület 

 

3: költségvetési szerv 

1-2: kérelem 
alapján, pályázat 
alapján 

 

3: - 

1-2: előleg 
biztosítható 

 

3: - 

1-2: egy összegben, 
részletekben 
időarányos vagy 
teljesítésarányos 
kifizetéssel 

3: - 

1-3: - 1-2: beszedési 
megbízás 

3: - 

1-3: - 1-2: igénybe 
vehető 

3: - 

- 

5. 302779  35 Energetika és fenntarthatósági 
ágazati feladatok 

          

6. 386640   1 Energia, bányászati és 
klímapolitikai feladatok   

Az előirányzat forrást biztosít az energia-, a bányászati- és 
klímapolitikai projektek megvalósítására, mint  
1. az épületenergetikai pályázati program feladataival 

kapcsolatos költségek biztosítására, 
2. az épületenergetikával és energiahatékonysággal 

összefüggő feladatok ellátásával kapcsolatban 
felmerülő költségek fedezetére,  

3. az uránércbánya hosszú távú környezeti 
kárelhárításával kapcsolatos feladatok ellátására, 

4. a bányanyitási feladatok kiadásainak fedezetére, 
5. a LIFE Program önerő támogatással kapcsolatos 

feladatok ellátására, 
6. a Karolina bánya külfejtési tájrendezésével kapcsolatos 

feladatok ellátására, 
7. a bányabezárásokkal kapcsolatos feladatok ellátására, 
8. a fenntartható fejlesztésekkel kapcsolatos feladatok 

ellátására, 
9. az energiafelhasználási hatékonyság javítására,  
10. az energiahatékonyság javításának támogatásával 

kapcsolatos feladatok ellátására, 
11. a fenntartható városi buszok beszerzésének 

ösztönzésével kapcsolatos feladatok ellátására, 
12. a Jedlik Terv feladatainak ellátására, valamint 
13. a fejezeti kezelésű előirányzattal összefüggően 

felmerülő kincstári díjak és jutalékok fedezetére. 

1: természetes személy, társasház, lakásszövetkezet, 
költségvetési szerv, gazdasági társaság, civil szervezet, 
egyházi jogi személy 

2: gazdasági társaság, központi költségvetési szerv 

3: gazdasági társaság 

4: központi költségvetési szerv 

5: gazdasági társaság, Magyarországon bejegyzett jogi 
személy, amely éghajlatpolitikai pályázata az adott 
költségvetési évben az Európai Unió Bizottságának 
döntése alapján uniós társfinanszírozást nyert el, 
Magyarországon bejegyzett jogi személy, amely az 
Éghajlat-politika alprogram keretében uniós támogatást 
elnyert és végrehajtás alatt álló projektben konzorciumi 
partnerként vesz részt 

6: gazdasági társaság 

7: központi költségvetési szerv, gazdasági társaság 

8: költségvetési szerv, önkormányzat 

9: gazdasági társaság 

10: természetes személy, társasház, lakásszövetkezet, 
költségvetési szerv, helyi önkormányzat, nemzetiségi 
önkormányzat, gazdasági társaság, civil szervezet, egyházi 
jogi személy 

11: helyi önkormányzat, gazdasági társaság 

12: természetes személy, társasház, lakásszövetkezet, 
költségvetési szerv, helyi önkormányzat, gazdasági 
társaság, egyéni vállalkozó, civil szervezet, egyházi jogi 
személy, köztestület, ügyvédi iroda, ügyvéd, végrehajtói 
iroda, egyéni közjegyző, közjegyzői iroda, egyéni 
szabadalmi ügyvivő, szabadalmi ügyvivő iroda 

13:  központi költségvetési szerv 

 

1: kérelem 
alapján, pályázati 
úton 

2: kérelem 
alapján 

3-4: kérelem 
alapján 

5: kérelem 
alapján, pályázati 
úton 

6-8: kérelem 
alapján 

9: - 

10: kérelem 
alapján, pályázati 
úton 

11: kérelem 
alapján, pályázati 
úton, Korm.  
határozat alapján 

12: kérelem 
alapján, pályázati 
úton 

13: - 

 

1-12: előleg 
biztosítható 

13: - 

 

1-7: egy 
összegben, 
részletekben, 
időarányos vagy 
teljesítésarányos 
kifizetéssel 
8: egy összegben 
9-12: egy 
összegben, 
részletekben, 
időarányos vagy 
teljesítésarányos 
kifizetéssel 
13: - 

 

- 1: beszedési 
megbízás, zálogjog, 
garancia 
2-4: beszedési 
megbízás 
 
5: beszedési 
megbízás, garancia 
 
6-9: beszedési 
megbízás 
 
10: beszedési 
megbízás, zálogjog, 
garancia, kezesség, 
óvadék 
11: beszedési 
megbízás, zálogjog, 
garancia 
12: beszedési 
megbízás, zálogjog, 
garancia, kezesség, 
óvadék, törzskönyvi 
bejegyzés 
13: - 
 

- 1: igénybe 
vehető 

2-4: - 

5: igénybe 
vehető 

6-8:- 

9-11: - 

12: igénybe 
vehető 

13: - 
 

 

- 
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 A B C D E F G H I J K L M N O 

1. 
Áht. 

azonosító 
Cím-
név 

Al-
cím-
név 

Jog-
cím-
csop. 
név 

Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre 
Támogatás 

biztosításának 
módja 

Támogatási előleg 
Rendelkezésre 

bocsátás módja 
Visszafizetés 

határideje Biztosíték 
Kezelő 
szerv 

Lebonyolító 
szerv 

Európai uniós 
forrásból 

finanszírozott 
költségvetési 

támogatás 
közreműködő 

szervezete 

7. 386651   3  Fenntarthatósági 
feladatok és közmű-
szolgáltatások 

Az előirányzat forrást biztosít a termékdíjköteles termékek 
hulladékainak gyűjtéséhez és hasznosításához, valamint a 
kapcsolódó hulladékgazdálkodási fejlesztések 
támogatásához, lakossági szemléletformálási feladatok 
ellátásához, a hulladékgazdálkodási stratégiai célkitűzéseket 
meghatározó dokumentumokban meghatározottakkal 
összefüggő tervezési és fejlesztési feladatok ellátásához, a 
hulladékgazdálkodási és víziközműprojektek támogatásához, 
kiemelt gazdasági övezetek közműfejlesztéseinek 
finanszírozásához. 
Az előirányzat forrást biztosít 

1. a Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapja 
feladatainak ellátásához, 

2. a hulladék-gazdálkodási feladatok támogatásával 
kapcsolatban felmerült költségekre, 

3. az Országos Hulladékgazdálkodási Terv 
megvalósításával összefüggő feladatok ellátásához, 

4. az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. 
szakmai feladatainak ellátásához,  

5. a Komárom ipari park víziközmű-hálózat fejlesztésével 
kapcsolatos feladatok ellátásához, 

6. Szikszó és térsége fejlesztésének támogatásához, 
7. a hulladékgazdálkodási ideiglenes közszolgáltatás 

indokolt többletköltségeinek és az azokhoz kapcsolódó 
kártalanítási feladatokra, 

8. a hulladéklerakási járulékból finanszírozott feladatok 
ellátásához, 

9. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatók támogatásával 
kapcsolatos feladatok ellátásához, 

10. az illegális hulladéklerakás felszámolásának 
támogatásával kapcsolatban felmerült feladatokra, 
valamint  

11. a fejezeti kezelésű előirányzattal összefüggően 
felmerülő kincstári díjak és jutalékok fedezetére. 

1: ellátásért felelős vagy az ellátásért felelős a víziközmű-
szolgáltatóval együttesen konzorciumban, ellátásért 
felelős vagy az ellátásért felelős önkormányzatok 
konzorciuma, nonprofit gazdasági társaság 

2: gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, költségvetési 
szerv, helyi, megyei vagy nemzetiségi önkormányzat, civil 
szervezet, egyházi jogi személy 

3: gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, költségvetési 
szerv, civil szervezet, helyi önkormányzat, települési 
önkormányzat, önkormányzatok társulása, köztestület, 

közalapítvány, 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatot ellátó 
önkormányzati társulás, 

hulladékgazdálkodási közfeladatot ellátó gazdálkodó 
szervezet 

4: gazdasági társaság 

5: ellátásért felelős vagy az ellátásért felelős a víziközmű-
szolgáltatóval együttesen konzorciumban, ellátásért 
felelős vagy az ellátásért felelős önkormányzatok 
konzorciuma, nonprofit gazdasági társaság 
6: gazdasági társaság, helyi önkormányzat 

7: gazdasági társaság, költségvetési szerv, ideiglenes 
közszolgáltatási ellátást biztosító gazdálkodó szervezet, 
ideiglenes közszolgáltatással összefüggő kártalanításra 
jogosult gazdálkodó szervezet 

8: költségvetési szerv, az ideiglenes ellátásra kijelölt 
közérdekű szolgáltató, egyéni vállalkozó, civil szervezet, 
gazdasági társaság,  helyi önkormányzat, települési 
önkormányzat, hulladék-gazdálkodási közszolgáltatási 
feladatot ellátó önkormányzati társulás, 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatot ellátó 
gazdálkodó szervezet, a katasztrófavédelmi szerv 
kártalanítást megállapító határozatában foglalt 
gazdálkodó szervezet, köztestület 

9: hulladék-gazdálkodási közszolgáltatási feladatot ellátó 
önkormányzati társulás, hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási feladatot ellátó gazdálkodó szervezet, a 
feladatellátásban közreműködő gazdálkodó szervezetek 

10: gazdálkodó szervezet, egyéni vállalkozó, költségvetési 
szerv, települési, megyei vagy nemzetiségi önkormányzat, 
civil szervezet, egyházi jogi személy 

11: központi költségvetési szerv 

1: kérelem 
alapján, pályázati 
úton 

2: kérelem 
alapján, pályázati 
úton, beszerzési/ 
közbeszerzési 
eljárással 

3: kérelem 
alapján, pályázati 
úton 

4-5: kérelem 
alapján 

6: Korm. 
határozat 
alapján, kérelem 
alapján 

7: kérelem 
alapján 

8: kérelem 
alapján, pályázati 
úton 

9: kérelem 
alapján, 
jogszabály 
alapján 

10: kérelem 
alapján, pályázati 
úton, Korm. 
határozat alapján 

11: – 

 

1-10: előleg 
biztosítható 
 

11: - 

1-10: egy 
összegben, 
részletekben, 
időarányos vagy 
teljesítésarányos 
kifizetéssel 
 
11: - 

- 1: beszedési 
megbízás 
2: beszedési 
megbízás, óvadék, 
garancia, kezesség, 
zálogjog, kötbér 

3: beszedési 
megbízás, óvadék, 

garancia, kezesség, 
zálogjog 

4-6: beszedési 
megbízás 

7: beszedési 
megbízás, garancia, 
kezesség, zálogjog, 
a BM Országos 
Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság 
esetében az Ávr.  
84. § (1) bekezdés  
b) pontja alapján 
nem kerül biztosíték 
kikötésre 

8: beszedési 
megbízás, óvadék, 
garancia, kezesség, 
zálogjog 

9: beszedési 
megbízás, garancia, 
kezesség, zálogjog 

10: beszedési 
megbízás 
11: - 

- 1-3: igénybe 
vehető 
 

4: - 
 

5: igénybe 
vehető 
 

6-8: - 
 

9-10: igénybe 
vehető 
 

11: - 

- 

8. 300657   7 Zöld Beruházási Rendszer 
végrehajtásának feladatai 

Az előirányzatból támogatás nyújtható a következő célokra: 
- épület-energiahatékonyság növelése, 
- megújuló energia felhasználásának növelése, 
- távfűtő rendszerek hatékonyságának növelése, 
- energiaközösségek kialakítására, 
- alacsony energiafelhasználású épületek építésének 
elősegítése, 
- világítási és közvilágítási rendszerek energiahatékonyságot 
növelő modernizációja, 
- nyelők létesítésének elősegítése, 
- a közlekedési szektorban megvalósuló kibocsátás-
csökkentés, 
- környezetbarát minősítéssel rendelkező háztartási gépekre, 
valamint elektronikai eszközökre való csere támogatása, 
amennyiben az költséghatékony módon igazolható 
kibocsátás csökkentést eredményez hosszú távra,  
- kamattámogatás, 
 - egyéb kibocsátás-csökkentési feladatok megvalósítása. 
Az előirányzat legfeljebb 2,5%-ig felhasználható az 
előirányzat kezeléséhez, működtetéséhez, bevételei 
beszedéséhez, pénzeszközei felhasználásának 
ellenőrzéséhez szükséges költségek fedezésére, illetve a 

belföldi székhelyű gazdasági társaság, külföldi székhelyű 
vállalkozás magyarországi fióktelepe, egyéni vállalkozó, 
társasház, lakásszövetkezet, természetes személy, civil 
szervezet, köztestület, költségvetési szerv, egyházi jogi 
személy 

 

kérelem alapján  

pályázati úton 
előleg 
biztosítható 

egy összegben 
részletekben, 
időarányos vagy 
teljesítésarányos 
kifizetéssel 

 

- beszedési megbízás, 
garancia 

- igénybe 
vehető 

- 
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 A B C D E F G H I J K L M N O 

1. 
Áht. 

azonosító 
Cím-
név 

Al-
cím-
név 

Jog-
cím-
csop. 
név 

Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre 
Támogatás 

biztosításának 
módja 

Támogatási előleg 
Rendelkezésre 

bocsátás módja 
Visszafizetés 

határideje Biztosíték 
Kezelő 
szerv 

Lebonyolító 
szerv 

Európai uniós 
forrásból 

finanszírozott 
költségvetési 

támogatás 
közreműködő 

szervezete 

bevételeinek mint pályázati pénzeknek a kvótavevővel 
kötött szerződésben előírtak szerinti felhasználására, a 
pályázatok megvalósulására, monitorozására, és az elért 
kibocsátás-csökkentés számszerűsítésére, valamint 
jogszabályban meghatározott követelmények teljesülésére 
vonatkozó pénzügyi és műszaki szempontú értékeltetésére 
(auditáltatására) lebonyolító szerv által, vagy egyéb szerv 
által – szükség szerint a Minisztérium igazgatási 
költségvetése részére történő előirányzat-átcsoportosítás 
útján. 
Az előirányzat a Magyar Államkincstár által nyújtott 
szolgáltatásokkal összefüggő díjak, jutalékok fedezetére 
biztosít forrást. 

9. 302824  36 Ágazati szakmai és társadalmi 
szervezetek feladatai 

          

10. 386673   1 Szakmai és társadalmi 
szervezetek támogatása   

Az előirányzat forrást biztosít  
1. a lovassportprojektek támogatásával kapcsolatos 

feladatok ellátására, 
2. a nemzetközi tagdíjakkal kapcsolatos feladatok 

támogatására, 
3. a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által 

működtetett békéltető testületek támogatásával 
kapcsolatos feladatok ellátására, 

4. a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek 
támogatásával kapcsolatos feladatok ellátására, 

5. a gazdasági társaságok feladatellátásának 
támogatásával kapcsolatos feladatok ellátására, 

6. a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv működési 
támogatásával kapcsolatos feladatok ellátására, 

7. a honvédelmi törvény alapján az ágazat védelmi 
felkészítésének állami feladatainak támogatására, 

8. a MKIK támogatásával kapcsolatos költségek 
fedezetére, 

9. az OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú  
Nonprofit Kft. támogatására, 

10. az ÁPB-k szakmai programjainak támogatására, 
11. a Nemzeti beruházás ösztönzési célelőirányzat 

feladatainak támogatására, 
12. a Kis- és középvállalkozói célelőirányzat feladatainak 

támogatására, 
13.  az Ős-Dráva Program turistaházak fejlesztésének 

támogatására, 
14.  a Kisvárdai Várfürdő és környéke fejlesztésével 

kapcsolatos feladatok ellátására, 
15. a World Robot Olympiad megszervezésével 

kapcsolatos kiadások fedezetére, 
16. a Debreceni Észak-Nyugati Gazdasági Övezet 

közműfejlesztéseinek támogatására,  
17. a magyar találmányok külföldi bejelentésével 

kapcsolatos feladatok ellátására, 
18.  a kötöttpályás járműgyártás fejlesztésével kapcsolatos 

feladatok ellátására, 
19. a munkavédelmi célú támogatások finanszírozására, 

valamint 
20. a fejezeti kezelésű előirányzattal összefüggően 

felmerülő kincstári díjak és jutalékok fedezetére. 

1: gazdasági társaság, civil szervezet 
2: közlekedési, energetikai, hírközlési, klímapolitikai és 
területfejlesztési, ipari és kereskedelmi és a Minisztérium 
egyéb szakterületeinek illetékességébe tartozó 
nemzetközi szervezet 
3: köztestület 
4: gazdasági társaság, civil szervezet 
5: gazdasági társaság 
6: Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (szakmai kamara), 
köztestület 
7: gazdasági társaság 
8: Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (szakmai kamara), 
köztestület 
9: gazdasági társaság 
10: gazdasági társaság, civil szervezet, szakszervezet, 
szakszervezeti szövetség, munkáltatói érdekképviselet 
11-12: - 
13: gazdasági társaság, civil szervezet, helyi 
önkormányzat, költségvetési szerv, szakmai 
érdekképviselet 
14: gazdasági társaság, civil szervezet, helyi 
önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési szerv 
15: gazdasági társaság, helyi önkormányzat, felsőoktatási 
intézmény, egyéb jogi személyiségű nonprofit szervezet, 
költségvetési szerv 
16: helyi önkormányzat, költségvetési szerv 
17: gazdasági társaság, természetes személy, egyéni 
vállalkozó 
18: gazdasági társaság, költségvetési szerv 
19: gazdasági társaság, költségvetési szerv 
20: központi költségvetési szerv 

1: kérelem 
alapján 
2: - 
3: kérelem 
alapján, 
jogszabály 
alapján 
4: kérelem 
alapján, pályázati 
úton 
5: kérelem 
alapján, Korm. 
határozat alapján 
6: kérelem 
alapján 
7-10: kérelem 
alapján 
11-12: - 
13: kérelem 
alapján, pályázati 
úton 
14-15: kérelem 
alapján 
16: kérelem 
alapján, Korm. 
határozat alapján 
17-18: kérelem 
alapján 
19: pályázati 
úton 
20: - 
 

1: előleg 
biztosítható 

2: - 

3-10: előleg 
biztosítható 

11-12: - 

13-16: előleg 
biztosítható 

17: - 

18-19: előleg 
biztosítható 

20: - 

 

1: egy összegben 
2: nemzetközi 
szervezetekhez 
történő 
csatlakozási 
dokumentumok 
alapján, a számla, 
vagy egyéb  
dokumentumok 
szerint 
3-5: egy összegben 
6-8: egy 
összegben, 
részletekben, 
időarányos vagy 
teljesítésarányos 
kifizetéssel 
9-10: egy 
összegben 
11-12: - 
13-16: egy 
összegben, 
részletekben, 
időarányos vagy 
teljesítésarányos 
kifizetéssel 
17: egy összegben 
18-19: egy 
összegben, 
részletekben, 
időarányos vagy 
teljesítésarányos 
kifizetéssel 
20: - 
 
 

1-4: - 

 

5: nyújtható a 
kötelezettség-
vállalás 
dokumentu-
mában 
meghatározott 
határidőig 

 

6-20: -  

 

1: beszedési 
megbízás 

2: - 

3-10: beszedési 
megbízás 

11-12: - 

13-17: beszedési 
megbízás 

18: beszedési 
megbízás,  
bankgarancia, 

óvadék, 

biztosítók által 
vállalt garancia vagy 
készfizető kezesség 

19: beszedési 
megbízás 

20: - 

 

- 1-3: - 

 

4: igénybe 
vehető 

 

5-14: - 

 

15: igénybe 
vehető 

 

16-20: - 

 

- 

11. 386695   2 Nemzetközi vadászati, 
természeti és lovas 
rendezvények, valamint a 
Nemzetközi Eucharisztikus 
Kongresszus 
megrendezésével 
összefüggő szervezési és 
lebonyolítási feladatok 
támogatása 

Az előirányzat forrást biztosít  
1.  a 2021. évi vadászati kiállítás előkészítésének és 

felvezető eseményeinek támogatásával kapcsolatos 
feladatok ellátására, 

2.  a Lovas EB feladatainak támogatására,  
3. az Eucharisztikus Kongresszus megrendezésével 

összefüggő szervezési és lebonyolítási feladatokra, 
valamint  

4. a fejezeti kezelésű előirányzattal összefüggően 
felmerülő kincstári díjak és jutalékok fedezetére. 

1: gazdasági társaság, költségvetési szerv, civil szervezet, 
egyéni vállalkozó, közalapítvány, kamara 
2: civil szervezet, gazdasági társaság 
3: gazdasági társaság, költségvetési szerv 
4: központi költségvetési szerv 

1-3: kérelem 
alapján 
 
4: - 
 
 

1-3: előleg 
biztosítható 

 

4: - 

 

1-3: egy összegben 
történő kifizetéssel 
 
4: - 
 

- 1-3: beszedési 
megbízás 

4: - 

- - - 
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 A B C D E F G H I J K L M N O 

1. 
Áht. 

azonosító 
Cím-
név 

Al-
cím-
név 

Jog-
cím-
csop. 
név 

Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre 
Támogatás 

biztosításának 
módja 

Támogatási előleg 
Rendelkezésre 

bocsátás módja 
Visszafizetés 

határideje Biztosíték 
Kezelő 
szerv 

Lebonyolító 
szerv 

Európai uniós 
forrásból 

finanszírozott 
költségvetési 

támogatás 
közreműködő 

szervezete 

12. 386973   3 Kormányzati 
szakpolitikák 

Az előirányzat forrást biztosít a kormányzati döntés-
előkészítést megalapozó tanulmánykészítési, kommunikációs 
stratégiai tanácsadási feladatok, valamint a kormányzati 
szintű médiafigyelési és médiaelemzési szolgáltatások 
finanszírozásához. 
 
Az előirányzat forrást biztosít  

1. a kormányzati szakpolitikai feladatok ellátására, 
valamint nemzetgazdasági szakpolitikát támogató 
feladatok ellátásra, 

2. az év közben jelentkező állami többletfeladatok 
ellátására,  

3. a fejezeti kezelésű előirányzattal összefüggően 
felmerülő kincstári díjak és jutalékok fedezetére. 

 

1: közbeszerzésen nyertes pályázó, illetve pályázók, a 
legmegfelelőbb ajánlatot tevő partnerek, gazdasági 
társaság 

2: helyi önkormányzat, költségvetési szerv, civil szervezet, 
egyházi jogi személy, térségi fejlesztési tanács, társulás, 
szövetkezet, gazdasági társaság, közalapítvány, 
természetes személy 
 
3: központi költségvetési szerv 

1-2: kérelem 
alapján 

3: - 
 

1-2: előleg 
biztosítható 

3: - 

1-2: egy összegben, 
részletekben, 
időarányos vagy 
teljesítésarányos 
kifizetéssel 

3: - 

1: - 

 

2: nyújtaható a 
kötelezettség-
vállalás 
dokumentu-
mában 
meghatározott 
határidőig 

 

3: - 

1-2: beszedési 
megbízás 

3: - 

- - - 

13. 362028   4  Kilátó Piarista 
Pályaorientációs és 
Munkaerőpiaci Fejlesztő, 
Módszertani Központ 
működtetése 

Az előirányzat forrást biztosít  
1. a Kilátó Piarista Pályaorientációs és Munkaerőpiaci 

Fejlesztő, Módszertani Központ működtetésével 
kapcsolatos feladatok ellátására, 

2. a szakképzési rendszer átalakításával kapcsolatos 
feladatok kiadására, 

3. a Dunakeszi alap- és középfokú oktatási intézmények, 
kulturális központ fejlesztésének előkészítési feladataira, 
valamint 

4. a fejezeti kezelésű előirányzattal összefüggően 
felmerülő kincstári díjak és jutalékok fedezetére. 

 

1: egyházi jogi személy, civil szervezet, központi 
költségvetési szerv, helyi önkormányzat 
 
2: civil szervezet, központi költségvetési szerv, helyi 
önkormányzat, gazdasági társaság 
 
3: civil szervezet, helyi önkormányzat, helyi 
önkormányzati költségvetési szerv, gazdasági társaság 
 
4: központi költségvetési szerv 
 
 
 
 

1: kérelem 
alapján 
 
2: kérelem 
alapján, 
jogszabály 
alapján, pályázati 
úton 
 
3: kérelem 
alapján 
 
4: - 

1-3: előleg 
biztosítható 

 

4: - 

1-3: egy összegben 
részletekben, 
időarányos vagy 
teljesítésarányos 
kifizetéssel 
 
4: - 
 

- 1-3: beszedési 
megbízás 

 

4: - 

- 1-2: igénybe 
vehető 

 

3-4: - 

 

- 

14. 381939  67 Felsőoktatási feladatok           

15. 386340   1 Nem állami felsőoktatási 
intézmények támogatása 

Az előirányzat forrást biztosít a nem állami fenntartású  
– egyházi és magán – felsőoktatási intézmények hallgatói 
juttatásokhoz nyújtott támogatásához az államilag 
támogatott képzésben részt vevő, valamint a magyar állami 
(rész)ösztöndíjjal támogatott hallgatók létszáma alapján, a 
fogyatékossággal élők normatív támogatásához, a doktori 
képzésben résztvevő hallgatók ösztöndíjához, a felsőoktatási 
intézményekhez nem tartozó diákotthonok költségvetési 
támogatásához, a német anyanyelvű államok és 
Magyarország közötti oktatási és kutatási együttműködést 
elősegítő képzések folytatásához, valamint az állam által 
alapított vagyonkezelő alapítványok által fenntartott  
felsőoktatási intézmények működéséhez. Az előirányzat ez 
alapján forrást biztosít: 

1. a nem állami felsőoktatási intézmények 
támogatásához kapcsolódó feladatok ellátásra, 

2. a Közalapítvány a Budapesti Német Nyelvű 
Egyetemért támogatásához kapcsolódó feladatok 
ellátására, 

3. Vagyonkezelő alapítvány által fenntartott intézmény 
feladatainak támogatásával összefüggő  feladatok 
ellátására, 

4. a fejezeti kezelésű előirányzattal összefüggően 
felmerülő kincstári díjak és jutalékok fedezetére. 

1: egyházi, magán- és alapítványi felsőoktatási 
intézmények, egyházi jogi személyek, valamint a 
felsőoktatási intézményekhez nem tartozó diákotthonok, 
más fejezet irányítása alá tartozó felsőoktatási intézmény 
 
2: közalapítvány 
 
3: alapítvány, felsőoktatási intézmény 
 
4: központi költségvetési szerv  
 
 
 
 
 

1: kérelem 
alapján, pályázati 
úton, 
Felsőoktatási 
Információs 
Rendszerből 
kinyerhető 
adatok alapján, 
diákotthon vagy 
a diákotthon 
fenntartója által 
benyújtott 
létszámjelentés 
alapján 
 
2: kérelem 
alapján, pályázati 
úton 
 
3: kérelem 
alapján, pályázati 
úton, 
Felsőoktatási 
Információs 
Rendszerből 
kinyerhető 
adatok alapján, 
  
4: - 
 
 
 

1-3: előleg 
biztosítható  

 

4: - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-3: egy 
összegben, 
részletekben, 
időarányos vagy 
teljesítésarányos 
kifizetéssel 
 
4: - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 1-3: beszedési 
megbízás  

 

4: - 

 

 

 

 

 

 

 

 

- - - 
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 A B C D E F G H I J K L M N O 

1. 
Áht. 

azonosító 
Cím-
név 

Al-
cím-
név 

Jog-
cím-
csop. 
név 

Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre 
Támogatás 

biztosításának 
módja 

Támogatási előleg 
Rendelkezésre 

bocsátás módja 
Visszafizetés 

határideje Biztosíték 
Kezelő 
szerv 

Lebonyolító 
szerv 

Európai uniós 
forrásból 

finanszírozott 
költségvetési 

támogatás 
közreműködő 

szervezete 

16. 302891   2 Felsőoktatás speciális 
feladatai 

A fejezeti kezelésű előirányzat a következő ösztöndíjazási, 
felsőoktatási, kutatási, kutatásfejlesztési és innovációs 
feladatok ellátásához, programok megvalósításához nyújt 
fedezetet: 
1. felsőoktatás speciális feladatainak ellátása, 
2. felsőoktatási Struktúraátalakítási Alapjához 

kapcsolódó feladatok ellátása, 
3. felsőoktatási kiválósági programok támogatásához 

kapcsolódó feladatok ellátása, 
4. kiválósági Programok támogatásához kapcsolódó 

feladatok ellátása, 
5. ELI-ALPS lézeres kutatóközpont támogatásához 

kapcsolódó  feladatok ellátása, 
6. Szegedi Tudományegyetem infrastrukturális 

fejlesztéséhez kapcsolódó feladatok ellátása, 
7. Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (Zeneakadémia) 

történeti orgonáinak restaurálásához kapcsolódó 
feladatok ellátása, 

8. MOME Campus - Kreatív Innovációs és Tudáspark 
kialakításához kapcsolódó  feladatok ellátása, 

9. a fejezeti kezelésű előirányzattal összefüggően 
felmerülő kincstári díjak és jutalékok fedezetére.  

 

1: központi költségvetési szerv, országos szakértői 
testület, jogi személynek minősülő egyéb szervezet, civil 
szervezet, köztestület, közalapítvány, nem állami 
felsőoktatási intézmény, egyéni vállalkozónak nem 
minősülő természetes személy, gazdasági társaság 
 
2: állami felsőoktatási intézmények 
 
3: gazdasági társaság, felsőoktatási intézmény, központi 
költségvetési szerv 
 
4: központi költségvetési szerv, felsőoktatási intézmény, 
MTA kutatóintézet,  kutatási tevékenységet végző 
szervezet, állami vagy nem állami fenntartású 
kutatóintézet, állam által létrehozott alapítvány által 
fenntartott felsőoktatási intézmény és kutatóintézet 
 
5:  gazdasági társaság, felsőoktatási intézmény 
 
6-7: központi költségvetési szerv 
 
8: állam által létrehozott alapítvány által fenntartott 
felsőoktatási intézmény 
  
9: központi költségvetési szerv 
 

1-4: kérelem 
alapján, pályázati 
úton 
 
5-8: kérelem 
alapján  
 
9: - 

1-8: előleg 
biztosítható 

 

9: - 

1-6: egy összegben 
részletekben, 
időarányos vagy 
teljesítésarányos 
kifizetéssel  
 
7: egy összegben 
 
8: egy összegben 
részletekben, 
időarányos vagy 
teljesítésarányos 
kifizetéssel  
 
9: -  
 

- 1:  államháztartáson 
kívüli 
kedvezményezett 
esetén beszedési 
megbízás 

2: - 

3-4: beszedési 
megbízás 

5: államháztartáson 
kívüli 
kedvezményezett 
esetén beszedési 
megbízás 

6-7: -  

8: beszedési 
megbízás 

9: - 

1-2: - 
 
3-4: 
Nemzeti 
Kutatási, 
Fejlesz-
tési és 
Innová-
ciós 
Hivatal 
 
5-9: - 

- - 

17. 348651   4 Francia Egyetem 
kialakítása a Szegedi 
Tudományegyetemen 

Az előirányzat fedezetet biztosít  
1. a Francia Egyetem kialakításának megvalósításához, 

valamint 
2. a fejezeti kezelésű előirányzattal összefüggően 

felmerülő kincstári díjak és jutalékok fedezetére. 
 

1: állami felsőoktatási intézmény 
 
2:  központi költségvetési szerv 

1: kérelem 
alapján 
2: -  
 

1: előleg 
biztosítható 

 

2: - 

1: egy összegben 
 
2: -  
 

- - - - - 

18. 386351   7 Nemzetközi, európai 
uniós és határon túli 
felsőoktatási feladatok, 
programok támogatása 

Az előirányzat a következő felsőoktatási feladatok ellátásához, 
programok megvalósításához biztosít forrást: 
1. határon túli felsőoktatási feladatok támogatásához 

kapcsolódó feladatok ellátása, 
2. nemzetközi kétoldalú oktatási és képzési 

programokhoz kapcsolódó feladatok ellátása, 
3. Európai Uniós és nemzetközi oktatási és képzési 

programokhoz kapcsolódó feladatok ellátása, 
4. a fejezeti kezelésű előirányzattal összefüggően 

felmerülő kincstári díjak és jutalékok fedezetére. 
 

1-2: közalapítvány, civil szervezet, gazdasági társaság, 
jogszabály alapján jogi személynek minősülő egyéb 
szervezet, köz- és felsőoktatási intézmény, köztestület, 
egyházi jogi személy, helyi önkormányzat, helyi 
önkormányzati költségvetési szerv, társulás, egyéni 
vállalkozónak nem minősülő természetes személy, 
határon túli természetes személy, határon túli egyesület, 
határon túli szervezet, határon túli intézmény, külföldi 
személy, külföldi szervezet, határon túli és magyarországi 
köz- és felsőoktatási intézmények, határon túli egyházi 
jogi személy és intézménye, központi költségvetési szerv 
 
3: költségvetési szerv, Tempus Közalapítvány 
 
4: központi költségvetési szerv 
 

1-3: kérelem 
alapján, pályázati 
úton  
 
4: - 

1-3: előleg 
biztosítható 

 

4: - 

1-3: egy összegben 
részletekben, 
időarányos vagy 
teljesítésarányos 
kifizetéssel  
 
4: – 
 

- 1-3: nem határon 
túli 
államháztartáson 
kívüli szervezet: 
beszedési megbízás 

4: - 

- 1: igénybe 
vehető 

 

2.-4: - 

- 

19. 380362   12 Mórahalmi Komplex 
Fejlesztő Centrum 
létrehozása 

Az előirányzat fedezet fedezetet biztosít  
1. a Mórahalmi Komplex Fejlesztő Centrum 

létrehozására, valamint 
2. a fejezeti kezelésű előirányzattal összefüggően 

felmerülő kincstári díjak és jutalékok fedezetére. 

1: helyi önkormányzat 
 
2: központi költségvetési szerv 

1: kérelem 
alapján 
 
2: - 

1: előleg 
biztosítható 

 

2: - 

1: egy összegben 
részletekben, 
időarányos vagy 
teljesítésarányos 
kifizetéssel 
 
2: - 

- 1: beszedési 
megbízás 

 

2: - 

- - - 

  ”
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2. melléklet a 37/2021. (VII. 29.) ITM rendelethez
„2. melléklet a 14/2019. (VI. 12.) ITM rendelethez

2. melléklet a 14/2019. (VI. 12.) ITM rendelethez 
2. melléklet a …/2021. (….) ITM rendelethez 
 

 

 

A XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 6. Gazdaság újraindítását szolgáló innovációs és technológiai fejezeti kezelésű előirányzatok  
2021. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve 

 

 A B C D E F G H I J K L M N O 

1. 
Áht. 

azonosító 
Cím-
név 

Al-
cím-
név 

Jog-
cím-
csop. 
név 

Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre 
Támogatás 

biztosításának módja 
Támogatási 

előleg 
Rendelkezésre 

bocsátás módja 
Visszafizetés 

határideje Biztosíték 
Kezelő 
szerv 

Lebonyolító 
szerv 

Európai uniós 
forrásból 

finanszírozott 
költségvetési 

támogatás 
közreműködő 

szervezete 

 
2. 
 
 

 
 
 
 
 

 
2 Fejezeti kezelésű előirányzatok 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

3. 387651 
 

 6 Gazdaság újraindítását szolgáló 
innovációs és technológiai 
fejezeti kezelésű előirányzatok 

          

4. 387073   1 Közlekedési fejlesztések           

5. 387084    1 Közúti 
fejlesztések 

Az előirányzat forrást biztosít a közúthálózat és a hozzá 
kapcsolódó infrastruktúra tervezéséhez, fejlesztéséhez, 
korszerűsítéséhez, felújításához, átalakításához, továbbá a 
városi közúti közlekedésfejlesztési projektek 
megvalósításához. Magyarország gazdaságfejlesztési 
célkitűzéseit figyelembe véve az alábbi feladatokra biztosít 
forrást: 
1. kiemelt közúti projektekkel kapcsolatos feladatok 

ellátására, 
2. városi közúti projektekkel kapcsolatos feladatok 

ellátására, 
3. gazdaságfejlesztési célokhoz kapcsolódó 

közútfejlesztésekkel kapcsolatos feladatok ellátására, 
4. kiemelt közúti beruházásokkal kapcsolatos feladatok 

ellátására, valamint 
5. a fejezeti kezelésű előirányzattal összefüggően 

felmerülő kincstári díjak és jutalékok fedezetére. 
 

1-4:  gazdasági társaság 
 
5: központi költségvetési szerv 

1-4: kérelem alapján 
 
5: - 

1-4: előleg 
biztosítható 
 
5: - 

1-4:. egy 
összegben 
részletekben, 
időarányos vagy 
teljesítésarányos 
kifizetéssel  
 
5: - 

- 1- 4: beszedési 
megbízás 
 
5: - 
 
 

- - - 

6. 386540    2  Vasúti 
fejlesztések 

Az előirányzat forrást biztosít a vasúthálózat és a hozzá 
kapcsolódó infrastruktúra tervezéséhez, fejlesztéséhez, 
korszerűsítéséhez, felújításához, átalakításához, valamint a 
vasúti személyszállítási gördülőállomány fejlesztéséhez. A 
rendelkezésre álló forrásból az alábbi feladatok valósulnak 
meg: 
1. keskeny nyomtávú vasúti fejlesztésekkel kapcsolatos 

feladatok ellátása, 
2. vasúthálózat fejlesztésével kapcsolatos feladatok 

ellátása, 
3. Budapest–Belgrád vasútvonal magyarországi 

szakaszának felújításával kapcsolatos feladatok 
ellátása, 

4. vasúti személyszállítási gördülőállomány 
fejlesztésével kapcsolatos feladatok ellátása, valamint 

5. a fejezeti kezelésű előirányzattal összefüggően 
felmerülő kincstári díjak és jutalékok fedezetére. 

 

1-2: gazdasági társaság, helyi önkormányzat 
 
3-4: gazdasági társaság 
 
5: központi költségvetési szerv 

1-3: kérelem alapján 
 
4: Korm. határozat, 
kérelem alapján  
 
5: - 

1-4: előleg 
biztosítható 
 
5: - 

1-4: egy 
összegben 
részletekben  
időarányos vagy 
teljesítésarányos 
kifizetéssel 
 
5: - 

1-3: - 
 
4: nyújtható a 
kötelezettség-
vállalás 
dokumentu-
mában 
meghatározott 
határidőig  
 
5: - 
 

1-3: beszedési 
megbízás;  
az Ávr. 84. §  
(1) bekezdés g) 
pontja értelmében  
a MÁV Zrt. mentesül  
a biztosíték adási 
kötelezettség alól 
 
4: az Ávr. 84. §  
(1) bekezdés g) 
pontja értelmében  
a MÁV START Zrt. 
mentesül  a 
biztosítékadási 
kötelezettség alól 
 
5: - 

- - - 

7. 387562    3 Kerékpáros 
fejlesztések 

Az előirányzat a kerékpározás növekvő népszerűségére és 
fenntarthatósági, klímavédelmi, turisztikai, 
nemzetgazdasági, továbbá egészségügyi szempontokra 
tekintettel támogatja a kerékpáros útvonalak fejlesztését a 
kiemelt kerékpáros útvonalak fejlesztésének 
finanszírozásáról szóló 1731/2018. (XII. 18.) Korm. határozat 
alapján. Az előirányzat forrást biztosít az országos 
turisztikai, és a térségi kerékpárutak fejlesztésére, továbbá a 
kerékpárutak tervezésére és építését szabályozó műszaki 
előírások, szabványok és útmutatók elkészítésére, a 
kerékpáros infrastruktúra-fejlesztésére, valamint a 
kerékpáros hálózat nyilvántartására szolgáló 
térinformatikai rendszer (KENYI) fejlesztésére. Az 
előirányzat fedezetet nyújt  
1. a kerékpáros létesítmények fejlesztése feladatra, 

valamint 
2. a fejezeti kezelésű előirányzattal összefüggően 

felmerülő kincstári díjak és jutalékok fedezetére. 

1: gazdasági társaság, civil szervezet, települési 
önkormányzat, megyei önkormányzat, központi 
költségvetési szerv 
 
2: központi költségvetési szerv 

1: kérelem alapján, 
pályázat útján 
 
2: - 

1: előleg 
biztosítható 
 
2: - 

1: egyösszegben 
részletekben, 
időarányos vagy 
teljesítésarányos 
kifizetéssel 
 
2: - 

- 1: beszedési 
megbízás 
 
2: - 

- - - 
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 A B C D E F G H I J K L M N O 

1. 
Áht. 

azonosító 
Cím-
név 

Al-
cím-
név 

Jog-
cím-
csop. 
név 

Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre 
Támogatás 

biztosításának módja 
Támogatási 

előleg 
Rendelkezésre 

bocsátás módja 
Visszafizetés 

határideje Biztosíték 
Kezelő 
szerv 

Lebonyolító 
szerv 

Európai uniós 
forrásból 

finanszírozott 
költségvetési 

támogatás 
közreműködő 

szervezete 

8. 390039    4 
Kiemelt 
társadalmi 
igényeken 
alapuló 
közútfejlesztések 

Az előirányzat fedezetet biztosít a kiemelt társadalmi 
igényeken alapuló közútfejlesztési projektek 
megvalósításához: 
1. a kiemelt társadalmi igényeken alapuló 

közútfejlesztések feladatra, valamint 
2. a fejezeti kezelésű előirányzattal összefüggően 

felmerülő kincstári díjak és jutalékok fedezetére. 

1. gazdasági társaság 
 
2. központi költségvetési szerv 

1: kérelem alapján 
 
2: - 

1: 
biztosítható 
 
2: - 

1: egy összegben, 
részletekben, 
időarányos vagy 
teljesítésarányos 
kifizetéssel 
2: - 
 

- 1: beszedési 
megbízás 
 
2: - 

- - - 

9. 302713 
 

  2 Gazdaságfejlesztési 
feladatok 

          

10. 386584    1 Autó-
motorsport 
támogatása 

Az előirányzat fedezetet biztosít a HUNGARORING Sport 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság Stratégiai Fejlesztési 
Programjának előkészítéséhez szükséges intézkedésekről 
és a Formula-1 Világbajnokság Magyar Nagydíj 
megrendezésének 2027-ig történő meghosszabbításával 
kapcsolatos kormányzati szerepvállalásról szóló  
1398/2020. (VII. 15.) Korm. határozata alapján a 
Hungaroring Sport Zrt.-t terhelő rendezői jogdíjjal egyező 
összegű támogatás nyújtásához, a rendezvények technikai 
feltételeit biztosító kiadások támogatásához,  
a rendezvényekhez és a Hungaroring Sport Zrt. Stratégiai 
Fejlesztési Programján túli egyéb beruházások és 
fejlesztések megvalósításához, valamint  
a Gyorsaságimotoros-világbajnokság (MotoGP) 
Magyarországon történő megrendezéséhez, 
népszerűsítéséhez, a nemzeti autó-motorsport 
fejlesztéséhez teszt- és versenypályák építésével, a magyar 
mérnöki képzések támogatásával, mely feladatok 
támogatása térség- és gazdaságfejlesztési célokat is 
szolgálnak a szakpolitikai stratégia kialakításának igénye 
mellett. 
Az előirányzat forrást biztosít: 
1. a Hungaroring Sport Zrt. támogatásával 

kapcsolatos feladatok ellátására, 
2. a Motorsporthoz kapcsolódó feladatok ellátására, 

valamint 
3. a fejezeti kezelésű előirányzattal összefüggően 

felmerülő kincstári díjak és jutalékok fedezetére. 

1: gazdasági társaság, civil szervezet 
 
2:  gazdasági társaság, önkormányzat, civil szervezet, 
költségvetési szerv 
 
3: központi költségvetési szerv 

1-2: Korm. határozat 
alapján, kérelem 
alapján 
3: - 

1-2: előleg 
biztosítható 
 
3: - 

1-2: egy 
összegben 
részletekben 
időarányos vagy 
teljesítésarányos 
kifizetéssel 
 
3: - 

- 1-2: beszedési 
megbízás 
 
3: - 

- - - 

11. 386595    2 
Gazdaságfejlesz-
tési programok 

Az előirányzat fedezetet nyújt a  Széchenyi Kártya Program 
részeként működő hitelkonstrukciókhoz kapcsolódó 
támogatásokra; a pénzügyi intézmények, valamint  
a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 
2013. évi CCXXXVII. törvény hatálya alá nem tartozó, de 
annak 9. § (4) bekezdése alapján pénzügyi szolgáltatást, 
ezen belül az Országos Mikrohitel Alapból pénzkölcsön 
nyújtását illetve mikrohitelezési tevékenységet végző 
megyei és fővárosi vállalkozásfejlesztési alapítványok (ezen 
előirányzat esetén a továbbiakban együttesen: pénzügyi 
intézmény) által a mikro-, kis- és középvállalkozások, 
valamint nagyvállalatok részére nyújtott hitelek vagy 
hitelkiváltások kölcsönösszegére a Garantiqa Hitelgarancia 
Zrt. által vállalt készfizető kezesség díjának részbeni állami 
támogatásához; egyes területfejlesztési és területrendezési 
szakmai feladatok megvalósításához; beszállító-fejlesztési 
komplex program keretében a magyar vállalkozások 
versenyképességének növeléséhez technológiafejlesztő, 
kapacitásbővítő, modern ipar 4.0-technológiákat 
megvalósító, innovációs, képzési, kutatás- és 
szervezetfejlesztési programok megvalósításán keresztül; 
az egységes szabványok kialakításához; a hazai ipar 
fejlesztéséhez az ipar intelligens eszközökre épülő 
digitalizációs átalakulásán keresztül, valamint ipari 
beruházásokhoz, amelyek hosszútávon Magyarország 
versenyképességének növekedését eredményezik. Az 
előirányzat forrást biztosít  
1. a gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzattal 

összefüggő feladatok ellátására, 
2. intézményi kezességi díjtámogatásokkal kapcsolatos 

feladatok ellátására, 
3. hazai fejlesztési programok célelőirányzattal összefüggő 

feladatok ellátására, 

1: a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük 
támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény  
(a továbbiakban: kkv-törvény) szerint mikro-, kis- és 
középvállalkozásnak minősülő a kkv-törvény 19. §  
5. pontjában meghatározott vállalkozások, amennyiben 
a kamattámogatás, kezelési költségtámogatás, egyéb 
költségtámogatás és kezességi díjtámogatás iránti 
hiteligénylő lap benyújtásának időpontjában nincs 
esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása, és 
adósként vagy adóstársként nem áll a természetes 
személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi  
CV. törvény (a továbbiakban: Aretv.) szerinti 
adósságrendezési eljárás hatálya alatt, költségvetési 
szerv, gazdasági társaság 
 
2: A kezességi díjtámogatás kedvezményezettje a 
Garantiqa Hitelgarancia Zrt. készfizető kezességvállalási 
szolgáltatását igénybe vevő mikro-, kis- és 
középvállalkozás vagy olyan nagyvállalat lehet, amely 
tőkéjének vagy szavazati jogainak közvetlenül vagy 
közvetve egy állami szerv egyedi vagy több állami szerv 
együttes tulajdonában és ellenőrzése alatt álló része 
nem érheti el a 25%-ot (ezen előirányzat esetén a 
továbbiakban együttesen: vállalkozás). A kezességi 
díjtámogatás kedvezményezettje kizárólag olyan 
vállalkozás lehet, amelynek a támogatási igény 
benyújtásának időpontjában nincs esedékessé vált és 
meg nem fizetett köztartozása és adósként vagy 
adóstársként nem áll az Aretv. szerinti adósságrendezési 
eljárás hatálya alatt. A kifizetés teljesítése a 
kedvezményezett vállalkozással szerződéses 
jogviszonyban álló és a kedvezményezett vállalkozás 
részére a díjtámogatást megelőlegező pénzügyi 
intézmény részére történik. A támogatás biztosítása a 

1: A vállalkozásoknak 
nyújtott 
hitelszerződésekhez 
biztosított 
kamattámogatás, a 
kezelési 
költségtámogatás, az 
egyéb, pénzügyi 
intézmény által 
megelőlegezett 
költségtámogatás és a 
kezességvállaló 
intézmények által 
felszámított készfizető 
kezességvállalási 
díjhoz kapcsolódó 
kezességi 
díjtámogatás 
csoportos támogatói 
okirat kiállítása, és a 
Kormány honlapján, a 
kedvezményezett 
nevére, székhelyére és 
az elméleti maximális 
támogatás összegére 
vonatkozó 
adattartalommal, 
havonkénti, vagy 
negyedévi bontásban 
való közzététele 
alapján a 
hitelszerződés 
hatálybalépésének 
napjától illeti meg a 

1-2: - 

3-10: előleg 
biztosítható 
11: -  

1-10: egy 
összegben 
részletekben, 
időarányos vagy 
teljesítésarányos 
kifizetéssel 
 
 
11: - 
 

- 1-2: A pénzügyi 
intézmény a 
támogató 
megbízásából a 
támogatás az 
államháztartásról 
szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 
53/A. § (2) 
bekezdése szerinti 
összegével 
megterhelheti a 
kedvezménye-
zettnek a pénzügyi 
intézménynél 
vezetett számláját. 
 
3-4: beszedési 
megbízás 
 
5: beszedési 
megbízás, 
pénzügyi 
intézmény vagy 
biztosító által 
vállalt készfizető 
kezesség vagy 
óvadék, zálogjog, 
végső 
kedvezményezett 
esetében 
beszedési 
megbízás; 
pénzügyi 

- 1- 2: igénybe 
vehető 

3-4: – 

5: igénybe 
vehető 

6: - 

7-9: igénybe 
vehető 
10-11: - 

- 
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 A B C D E F G H I J K L M N O 

1. 
Áht. 

azonosító 
Cím-
név 

Al-
cím-
név 

Jog-
cím-
csop. 
név 

Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre 
Támogatás 

biztosításának módja 
Támogatási 

előleg 
Rendelkezésre 

bocsátás módja 
Visszafizetés 

határideje Biztosíték 
Kezelő 
szerv 

Lebonyolító 
szerv 

Európai uniós 
forrásból 

finanszírozott 
költségvetési 

támogatás 
közreműködő 

szervezete 

4. Balaton fejlesztési feladatok támogatásával összefüggő 
feladatok ellátására, 

5. Beszállítói-fejlesztési Programmal kapcsolatos feladatok 
ellátására, 

6. nemzetközi szabványosítási feladatok fedezetére, 
7. Irinyi Terv iparstratégiai támogatásával kapcsolatos 

feladatok ellátására, 
8. Ipar 4.0. programmal kapcsolatos feladatok ellátására, 
9. az építőipari ágazat technológiai korszerűsítésére, 

hatékonyságának növelésére irányuló támogatásával 
kapcsolatos feladatok ellátására, 

10.  Záhony logisztikai és ipari övezettel kapcsolatos 
feladatok ellátására, valamint 

11.  a fejezeti kezelésű előirányzattal összefüggően 
felmerülő kincstári díjak és jutalékok fedezetére.  

 

Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által a támogató részére 
megküldött jelentések alapján kiállított csoportos 
támogatói okirat útján történik. 
 
3: helyi önkormányzat, költségvetési szerv, civil 
szervezet, egyházi jogi személy, térségi fejlesztési tanács, 
társulás, szövetkezet, gazdasági társaság, közalapítvány 
 
4: térségi fejlesztési tanács, központi költségvetési szerv, 
helyi önkormányzat, helyi önkormányzati költségvetési 
szerv, civil szervezet, egyházi jogi személy, társulás, 
szövetkezet, gazdasági társaság, közalapítvány 
 
5: mikro-, kis- és középvállalkozás, nagyvállalat, 
gazdasági társaság, egyéni cég, szövetkezet, európai 
részvénytársaság, európai szövetkezet 
 
6: Magyar Szabványügyi Testület (köztestület) 
 
7: gazdasági társaság, egyéni cég, szövetkezet, európai 
részvénytársaság, európai szövetkezet 
 
8: gazdasági társaság felsőoktatási intézmény, államilag 
elismert szakképző iskolának minősülő köznevelési 
intézmény, a tudományos kutatásról, fejlesztésről és 
innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény szerinti 
kutatóhely 
 
9: a kkv-törvény szerinti kis- és középvállalkozások, 
továbbá 1-9 fő létszámú, főtevékenységként tervezési, 
egyéb mérnöki tevékenységet ellátó mikrovállalkozások, 
továbbá a pályázatok megvalósításával és 
lebonyolításával kapcsolatos  feladatokat ellátó 
gazdasági társaság 
 
10: gazdasági társaság, önkormányzat 
 
11: központi költségvetési szerv 

kedvezményezettet.  
A támogatói okirat 
közzététele a 
támogatói okirat 
kedvezményezettel 
való közlésének 
minősül. 
A pénzügyi intézmény 
a támogatásra való 
jogosultság fennállása 
esetén a 
kedvezményezettől 
csak a kamatnak, 
kezelési költségnek, 
egyéb költségnek és 
kezességi díjnak csak a 
támogatással 
csökkentett részét 
szedi be.  
A különbözetet a 
támogató a pénzügyi 
intézménynek a 
KAVOSZ Zrt. – mint az 
előirányzat 
felhasználásában 
közreműködői 
feladatokat ellátó 
szervezet, amely a 
Konstrukciók 
lebonyolítása és 
működtetése során 
ellátja a Széchenyi 
Kártya Programon 
belül a támogató 
jóváhagyásával 
kiadott, a 
Konstrukciók részletes 
szabályait tartalmazó, 
a KAVOSZ Zrt. 
honlapján közzétett, 
mindenkor hatályos 
Üzletszabályzatban 
meghatározott 
feladatokat – részére 
benyújtott beszámoló 
alapján fizeti meg 
legkésőbb a 
kamattámogatással, 
kezelési 
költségtámogatással, 
egyéb 
költségtámogatással 
és kezességi 
díjtámogatással 
érintett időszak 
leteltét követő hatodik 
hónap utolsó napjáig. 
 
2: A kezességi 
díjtámogatás a 
Garantiqa 
Hitelgarancia Zrt.-vel 
megkötött egyedi 
közreműködői 
megállapodás 
mellékletében 
rögzített jogosultsági 
feltételek fennállása 
esetén a kezesség-
vállalási szerződés 
hatálybalépésének 
napjától annak 

intézmény vagy 
biztosító által 
vállalt garancia; 
pénzügyi 
intézmény vagy 
biztosító által 
vállalt készfizető 
kezesség vagy 
óvadék, zálogjog 
 
6: beszedési 
megbízás 
 
7: beszedési 
megbízás; végső 
kedvezményezett 
esetében a 
beszedési 
megbízás 
mellett: 
pénzügyi 
intézmény vagy 
biztosító által 
vállalt garancia, 
pénzügyi 
intézmény vagy 
biztosító által 
vállalt készfizető 
kezesség vagy 
óvadék 
 
8: beszedési 
megbízás  
biztosító vagy 
pénzügyi 
intézmény által 
vállalt garancia 
 biztosító vagy 
pénzügyi 
intézmény által 
vállalt készfizető 
kezesség, 
óvadék 
 
9: beszedési 
megbízás 
 
10: beszedési 
megbízás 
 
11: - 
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 A B C D E F G H I J K L M N O 

1. 
Áht. 

azonosító 
Cím-
név 

Al-
cím-
név 

Jog-
cím-
csop. 
név 

Jogcímnév Előirányzat célja Kifizetésben részesülők köre 
Támogatás 

biztosításának módja 
Támogatási 

előleg 
Rendelkezésre 

bocsátás módja 
Visszafizetés 

határideje Biztosíték 
Kezelő 
szerv 

Lebonyolító 
szerv 

Európai uniós 
forrásból 

finanszírozott 
költségvetési 

támogatás 
közreműködő 

szervezete 

bármely okból történő 
megszűnéséig illeti 
meg a kedvezmé-
nyezettet. 

 
3-4: kérelem alapján, 
pályázati úton 
 
5-10: kérelem alapján 

 

11: -  
12. 386995    3 Térségi 

fejlesztési 
feladatok 

Az előirányzat forrást biztosít a tervezett térségi fejlesztések 
megvalósításához, melyek legfontosabb célkitűzései az 
érintett területek népességmegtartó erejének növelése, 
infrastrukturális, gazdasági és kulturális fejlesztése, továbbá 
versenyképességének erősítése. Az előirányzat forrást 
biztosít: 
1. a gödi ipari-innovációs fejlesztéssel kapcsolatos 

feladatok ellátására, 
2. Debrecen 2030 fejlesztési koncepció pénzügyi 

támogatásával kapcsolatos feladatok ellátására, 
valamint 

3. a fejezeti kezelésű előirányzattal összefüggően 
felmerülő kincstári díjak és jutalékok fedezetére. 

1: gazdasági társaság 
 
2: helyi önkormányzat,  gazdasági társaság 
 
3: központi költségvetési szerv 

1-2: Korm. határozat 
alapján, kérelem 
alapján 

 
3: - 

1-2: előleg 
biztosítható 

 

3: - 

 

1-2: egy 
összegben 
részletekben, 
időarányos vagy 
teljesítésarányos 
kifizetéssel 
 
3: - 
 

- 1-2: beszedési 
megbízás 
 
3: - 

- - - 

13. 338306   3 Energia- és klímapolitikai 
modernizációs rendszer   

Az előirányzat forrást biztosít az üvegházhatású gázok 
közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-
megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről 
szóló 2012. évi CCXVII. törvény 2. § 30. pontja szerinti 
üvegházhatású gázok kibocsátás-csökkentésére, azok 
megkötésére. Az éghajlatváltozás hatásaihoz történő 
alkalmazkodásra irányuló nemzetközi együttműködés 
keretében teljesíthető kifizetés elektromobilitási, 
energiahatékonysági, innovációs, és egyéb 
fenntarthatósági fejlesztésekhez, beruházásokhoz, 
intézkedésekhez, kutatásokhoz és szemléletformálási 
tevékenységekhez az energiahatékonyság, a közlekedés 
zöldítése, az újrahasznosítás jegyében. 
Az előirányzat forrást biztosít 
1. az Energia- és klímapolitikai modernizációs 

rendszerrel kapcsolatos feladatokra, valamint  
2. a fejezeti kezelésű előirányzattal összefüggően 

felmerülő kincstári díjak és jutalékok fedezetére. 

1: természetes személy, belföldi székhelyű gazdasági 
társaság, egyéni vállalkozó, egyéni cég, civil szervezet, 
köztestület, költségvetési szerv, egyházi jogi személy, 
társasház, lakásszövetkezet és külföldi székhelyű 
vállalkozás magyarországi fióktelepe, nemzetközi 
szervezet, helyi önkormányzat, felsőoktatási 
intézmények, közalapítvány 
 
2: központi költségvetési szerv 
 

1: kérelem alapján, 
pályázati úton, Korm. 
határozat alapján 

 
2: - 

1: előleg 
biztosítható 

2: - 

 

1: egy összegben 
részletekben, 
időarányos vagy 
teljesítésarányos 
kifizetéssel 
 
2: - 
 

1: nyújtható a 
kötelezettség-
vállalás 
dokumentu-
mában 
meghatározott 
határidőig 
 
2: - 
 

1: beszedési 
megbízás, 
zálogjog, garancia 
 
2: - 
 

- 1: igénybe 
vehető 

 

2: - 

- 

14. 353795   4 Felsőoktatási 
vagyongazdálkodási 
feladatok 

Az előirányzat forrást biztosít az egyes PPP konstrukcióban 
megvalósult felsőoktatási létesítményekkel kapcsolatos 
intézkedések megtételéről szóló 1341/2015. (V. 27.)  
Korm. határozat alapján az állami felsőoktatási intézmények 
PPP beruházásaihoz kapcsolódó kiváltási feladatok 
megvalósításához, melyek legfontosabb célja a PPP 
konstrukciókkal kapcsolatos kötelezettségek 
megszüntetése vagy csökkentése, valamint a felsőoktatási 
intézményeknél kialakult finanszírozási nehézségek 
megoldása. 
Az előirányzat forrást biztosít 
1. a felsőoktatási vagyongazdálkodási feladatok 

ellátására, valamint 
2. a fejezeti kezelésű előirányzattal összefüggően 

felmerülő kincstári díjak és jutalékok fedezetére. 

1: központi költségvetési szerv, állam által alapított 
vagyonkezelő alapítvány, valamint az általa fenntartott 
felsőoktatási intézmény 
 
2: központi költségvetési szerv 
 

1: kérelem alapján 
 
2: - 
 

1: előleg 
biztosítható 

 

2: - 

1:  egy összegben 
részletekben, 
időarányos vagy 
teljesítésarányos 
kifizetéssel 
 
2: - 

- 1: beszedési 
megbízás 
 
2: - 

- - - 

15. 359084   5 Állami szakképző 
intézmények szakképzésről 
szóló törvény szerinti 
ingyenes képzéseinek 
kiegészítő finanszírozása   

 Az előirányzat a szakképzési centrumok és más, állami 
szakképző intézmények a szakképzésről szóló 2019. évi 
LXXX. törvény szerinti közfeladat ellátásának (nem nappali 
rendszerben folyó ingyenes képzések az első és második 
szakma, valamint egy szakképesítés megszerzése 
érdekében) stabil finanszírozhatóságát biztosítja.  
Az előirányzat forrást biztosít 
1. az állami szakképző intézmények szakképzésről szóló 

törvény szerinti ingyenes képzéseinek kiegészítő 
finanszírozására, 

2. a fejezeti kezelésű előirányzattal összefüggően 
felmerülő kincstári díjak és jutalékok fedezetére. 

1-2: központi költségvetési szerv 1: jogszabály alapján, 
kérelem alapján 
 
2: - 

1: előleg 
biztosítható 

 

2: - 

1: egy összegben 
részletekben, 
időarányos vagy 
teljesítésarányos 
kifizetéssel 
 
2: - 

- - 1: 
Nemzeti 
Szak-
képzési 
és 
Felnőtt-
képzési 
Hivatal 
 
2: - 

- - 

  ”
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A pénzügyminiszter 7/2021. (VII. 29.) PM rendelete
a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló  
45/2016. (XI. 29.) NGM rendelet módosításáról

A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény 148. § (2) d) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 45/2016. (XI. 29.)  
NGM rendelet (a továbbiakban: 45/2016. NGM rendelet) 36. §-a a következő (2c) bekezdéssel egészül ki:
„(2c) Nem kell tartalmaznia az  (1) bekezdés szerinti bizonylatnak az  (1) bekezdés d) pontja szerinti azon adatokat, 
amelyeket az  adóraktár engedélyese a  Jöt. 9.  § (1)  bekezdés n)  pontja szerinti jövedéki termék kiszolgálása során 
nem ismer, ha az e bekezdés szerinti tevékenységre történő utalást az (1) bekezdés c) pont cc) alpontja szerinti adat 
egyértelműen tartalmazza.”

2. §  A 45/2016. NGM rendelet 57. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A Jöt. 9. § (1) bekezdés n) pontja szerinti kiszolgálás, felhasználás esetén a Honvédelmi Minisztérium adóraktári 
engedéllyel rendelkező, vám- és határforgalmi feladatok végrehajtásáért felelős szervezeti egysége a  jövedéki 
termék kiszolgálását az (1) bekezdés b) pontja szerinti bizonylattal dokumentálva számolja el.”

3. §  A 45/2016. NGM rendelet
1. 36. § (1) bekezdés c) pont cc) alpontjában a „(2a)” szövegrész helyébe a „(2a), (2c)” szöveg,
2. 36. § (2c) bekezdésében az „n) pontja” szövegrész helyébe az „n) és o) pontja” szöveg,
3. 57.  § (5)  bekezdésében az  „n)  pontja” szövegrész helyébe az  „n) és o)  pontja” szöveg, a  „bizonylattal” 

szövegrész helyébe a „vagy a  közös biztonság- és védelempolitika keretében folytatott uniós tevékenység 
során kiállított bizonylattal” szöveg,

4. 1. melléklet II. Termékkészlet elszámolás (termék megnevezése, jövedéki termék KN-kódja*, jövedéki termék 
fajtakódja*, termék mennyisége*, [dohánygyártmány esetében kiszerelési egység és kiskereskedelmi 
eladási ár is]*) pont 2. alpont 2.26. pontjában a „DCA” szövegrész helyébe a „Jöt. 9. § (1) bekezdés n) pontja  
és a DCA” szöveg,

5. 1. melléklet II. Termékkészlet elszámolás (termék megnevezése, jövedéki termék KN-kódja*, jövedéki termék 
fajtakódja*, termék mennyisége*, [dohánygyártmány esetében kiszerelési egység és kiskereskedelmi eladási 
ár is]*) pont 2. alpont 2.26. pontjában az „n) pontja” szövegrész helyébe az „n) és o) pontja” szöveg,

6. 1. melléklet II. Termékkészlet elszámolás (termék megnevezése, jövedéki termék KN-kódja*, jövedéki termék 
fajtakódja*, termék mennyisége*, [dohánygyártmány esetében kiszerelési egység és kiskereskedelmi eladási 
ár is]*) pont 3. alpont 3.32. pontjában a „112. § (1) bekezdés d) pontja” szövegrész helyébe a „9. § (1) bekezdés 
n) pontja és a DCA megállapodás XVI. cikke” szöveg,

7. 1. melléklet II. Termékkészlet elszámolás (termék megnevezése, jövedéki termék KN-kódja*, jövedéki termék 
fajtakódja*, termék mennyisége*, [dohánygyártmány esetében kiszerelési egység és kiskereskedelmi eladási 
ár is]*) pont 3. alpont 3.32. pontjában az „n) pontja” szövegrész helyébe az „n) és o) pontja” szöveg

lép.

4. §  Hatályát veszti a  45/2016. NGM rendelet 1.  melléklet II. Termékkészlet elszámolás (termék megnevezése, jövedéki 
termék KN-kódja*, jövedéki termék fajtakódja*, termék mennyisége*, [dohánygyártmány esetében kiszerelési 
egység és kiskereskedelmi eladási ár is]*) pont 3. alpont 3.34. pontja.

5. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 3. § 2., 3., 5. és 7. pontja 2022. július 1-jén lép hatályba.

  Varga Mihály s. k.,
  pénzügyminiszter
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1506/2021. (VII. 29.) Korm. határozata
a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény alapján  
a XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 6. Gazdaság 
újraindítását szolgáló innovációs és technológiai fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 4. Felsőoktatási 
vagyongazdálkodási feladatok jogcímcsoport terhére, modellváltó felsőoktatási intézmények javára történő 
célhoz kötött támogatás finanszírozásáról

A Kormány
 1. egyetért a  Magyarország 2021.  évi központi költségvetéséről szóló 2020.  évi XC.  törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 

1. melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 6. Gazdaság újraindítását 
szolgáló innovációs és technológiai fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 4.  Felsőoktatási vagyongazdálkodási 
feladatok jogcímcsoport terhére, modellváltó felsőoktatási intézmények javára történő célhoz kötött költségvetési 
támogatás érintett egyetemek javára történő juttatásával;

 2. felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a  felsőoktatási PPP konstrukcióban megvalósult 
projektek kiváltásához kapcsolódó forrás biztosításáról szóló 1316/2021. (V. 28.) Korm. határozatban, valamint 
az  1.  pontban foglaltak végrehajtása érdekében intézkedjen összesen 50 000 000 000 forint összegben 
a modellváltó felsőoktatási intézmények célhoz kötött támogatási szerződéseinek megkötéséről;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: azonnal

 3. a Kvtv. 5.  § (8)  bekezdésében foglalt jogkörében eljárva, az  abban foglaltak teljesülésére figyelemmel 
engedélyezi a  PPP konstrukcióban megvalósult projektek kiváltásának eredményeképpen keletkező 
visszterhes vagyonátruházás esetén fizetendő vagyonszerzési illeték megfizetése érdekében a  Kvtv. 1.  melléklet 
XLVII.  Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 2.  Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 6.  Gazdaság újraindítását szolgáló 
innovációs és technológiai fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 4.  Felsőoktatási vagyongazdálkodási feladatok 
jogcímcsoport kiadási előirányzatának legfeljebb 700 000 000 forint összeggel történő túllépését.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2021. évi 144. szám 6719

A Kormány 1507/2021. (VII. 29.) Korm. határozata
a bajai sportuszoda és élményfürdő beruházás előkészítésével kapcsolatos intézkedésekről

A Kormány – a bajai sportuszoda és élményfürdő beruházás előkészítéséről szóló 1018/2021. (I. 28.) Korm. határozat 2. pontjának 
végrehajtása érdekében –
 1. egyetért a bajai sportuszoda és élményfürdő beruházás (a továbbiakban: Beruházás) koncepciójával és a Beruházás 

annak megfelelő, az  állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló 2018.  évi CXXXVIII.  törvény 4.  § 
(7)  bekezdés a)  pontja és (8)  bekezdése szerinti kormányzati magasépítési beruházásként történő előkészítésével 
az ingatlan-nyilvántartás szerinti Baja belterület 5314/16 és 5314/18 helyrajzi számú ingatlanokon;

 2. a Beruházás előkészítésének kormányzati felelőseként a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert 
jelöli ki, az emberi erőforrások minisztere bevonásával;

 3. a Beruházás előkészítésére és megvalósítására a Beruházási Ügynökséget jelöli ki;
 4. a Beruházásnak az  állami magasépítési beruházásokról szóló 299/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 4.  § a)–p)  pontja 

szerinti előkészítési fázisai 2022. szeptember 30. napjáig történő teljesítése érdekében, a  Beruházási 
Ügynökség által vállalható kötelezettségek felső korlátjáról szóló 1776/2018. (XII. 21.) Korm. határozat 1.  pontja 
szerinti kötelezettségvállalási keret terhére a  Beruházási Ügynökség által vállalható kötelezettség összegét 
1 018 775 000 forintban határozza meg;

 5. az államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 33.  § (1)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, 
a  Magyarország 2021.  évi központi költségvetéséről szóló 2020.  évi XC.  törvény 1.  melléklet XLVII. Gazdaság-
újraindítási Alap fejezet, 3. Gazdaság-újraindítási Alap – Kiemelt Kormányzati Magasépítési Beruházások cím, 
1.  Egyedi magasépítési beruházások alcímet az 54.  A  bajai sportuszoda és élményfürdő beruházás előkészítése 
jogcímcsoporttal egészíti ki;

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

 6. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter kezdeményezése 
alapján gondoskodjon 61 126 000 forint rendelkezésre állásáról az 5. pont szerinti előirányzaton;

Felelős: pénzügyminiszter 
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: a felmerülés ütemében
 7. felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a  pénzügyminiszter bevonásával 

gondoskodjon a 4. pont szerinti összeg 2022. évi részének rendelkezésre állásáról a Magyarország 2022. évi központi 
költségvetéséről szóló 2021.  évi XC.  törvény 1.  melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 3. Gazdaság-
újraindítási Alap – Kiemelt Kormányzati Magasépítési Beruházások címen belül;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 
pénzügyminiszter

Határidő: a 2022. évi központi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés ütemében
 8. 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  létrejövő vagyonelemek vagyonkezelőjére 
és üzemeltetőjére vonatkozó javaslat bemutatásával.

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: a Beruházás megvalósítását célzó feltételes közbeszerzési eljárás lefolytatását követően azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1508/2021. (VII. 29.) Korm. határozata
Komárom város gazdaságfejlesztéséhez kapcsolódó infrastruktúra fejlesztésekről

A Kormány a  gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó szükségletek megvalósítása érdekében, valamint az  érintett települések 
– lakossági felhasználását is szolgáló – közlekedési infrastruktúra beruházásokkal összefüggésben
 1. egyetért a  felsorolt fejlesztési területek megközelítését szolgáló közúti és vasúti hálózatok fejlesztésének 

megvalósításával:
a) Rákóczi rakpart kanyarodósáv (Komárom, 1. sz. főút 87+850 km szelvényében lévő csomópont) átépítése,
b) Újszállási út – 1. sz. főút csomópont átépítése (1. sz. főút 90+790 – 91+570 km szelvények között),
c) Puskaporosi út korszerűsítése,
d) Komárom–Székesfehérvár autóútvonal fejlesztése,
e) Komárom elkerülő Keleti ág,
f ) szűk vasúti keresztmetszet kiváltása érdekében az 1. sz. főút Komárom–Almásfüzitő közötti vasúti átjárójának 

különszintű csomóponttá történő átépítése;
 2. felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a  fejlesztési területek használatában érintett 

gazdasági szereplők, valamint gazdasági és társadalmi szervezetek bevonásával készítsen előterjesztést a Kormány 
részére az 1. pont szerinti fejlesztések megvalósításához szükséges intézkedésekről;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: 2021. október 15.

 3. felhívja az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy – a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca 
nélküli miniszter és a belügyminiszter bevonásával – tegyen javaslatot az 1. pont szerinti beruházások előkészítésére 
és megvalósítására, valamint azok pontos forrásigényére.

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter 
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 
belügyminiszter

Határidő: 2021. október 15.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1509/2021. (VII. 29.) Korm. határozata
a Nyíregyházi Ipari Park bővítésének és infrastrukturális fejlesztésének támogatásáról

A Kormány
 1. egyetért Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának a Nyíregyházi Ipari Park bővítésére és infrastrukturális 

fejlesztésére irányuló javaslatával (a továbbiakban: Fejlesztés);
 2. a Fejlesztés megvalósítása érdekében az  államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény (a  továbbiakban: Áht.) 

33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről 
szóló 2020. évi XC.  törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetének 
a 30. Nyíregyházi Ipari Park bővítése és infrastrukturális fejlesztése címmel történő kiegészítését;

Felelős: pénzügyminiszter 
belügyminiszter

Határidő: azonnal
 3. az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 3 229 716 490 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli 

el a Kvtv. 1. melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 1. Központi kezelésű előirányzatok cím, 1. Központi 
tartalékok alcím, 1. Gazdaság-újraindítási programok jogcímcsoport (a  továbbiakban: GÚP) terhére, a  Kvtv. 
1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, a 30. Nyíregyházi Ipari Park bővítése és infrastrukturális 
fejlesztése cím javára, az 1. melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter 
belügyminiszter

Határidő: azonnal
 4. a Kvtv. 17. §-ában biztosított jogkörében eljárva jóváhagyja a GÚP előirányzatnak a 3. pont szerinti átcsoportosítás 

alapján az eredeti előirányzaton felül – az eddig jóváhagyott összegen túl további – 3 229 716 490 forinttal történő 
túlteljesülését;

 5. egyetért azzal, hogy a  belügyminiszter a  3.  pont szerint átcsoportosított előirányzat terhére, a  Fejlesztés 
megvalósítása érdekében külön pályázat és kérelem benyújtása nélkül vissza nem térítendő egyedi támogatást 
nyújtson Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata részére támogatási előlegként, a  támogatás 
felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeit meghatározó támogatói okirat alapján;

 6. egyetért azzal, hogy a  belügyminiszter az  5.  pont szerinti egyedi költségvetési támogatást a  támogatói okirat 
kiadását követően folyósítsa Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata számára;

 7. egyetért azzal, hogy a  Fejlesztés előkészítésének és megvalósításának indikatív forrásigénye lehetőség szerint 
a  2021–2027 közötti programozási időszakban a  Magyarország számára elérhető európai uniós források 
felhasználásával kerüljön finanszírozásra, annak európai uniós eljárásrendben történő elfogadását követően;

 8. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a 2021–2027 közötti programozási időszakban Magyarország 
számára elérhető európai uniós források felhasználása keretrendszerének tervezése és kialakítása során a Fejlesztést 
vegye figyelembe a  feltüntetett indikatív forrásigénnyel, amennyiben a  Fejlesztés megfelel az  európai uniós 
elszámolhatósági feltételeknek.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: folyamatos

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1509/2021. (VII. 29.) Korm. határozathoz

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap 

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím K I A D Á S O K (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai

392606 30 Nyíregyházi Ipari Park bővítése és infrastrukturális fejlesztése
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 3 229 716 490

XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap 
1 Központi kezelésű előirányzatok

1 Központi tartalékok
385484 1 Gazdaság-újraindítási programok

K5 Egyéb működési célú kiadások -3 229 716 490

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- B E V É T E L A módosítás jogcíme A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím Módosítás következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat (+/-) évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

forintban

Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím Módosítás következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat (+/-) évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a)   a költségvetési évben egyszeri jellegű
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I. n.év II. n.év III. n.év IV. n.év
időarányos
teljesítésarányos
egyéb: azonnal 3 229 716 490 3 229 716 490

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Magyar Államkincstár  1 példány

Államház-
tartási 
egyedi 

azonosító

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2021.

Államház-
tartási 
egyedi 

azonosító

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

Államház-
tartási 
egyedi 

azonosító

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma
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A Kormány 1510/2021. (VII. 29.) Korm. határozata
a Szeged-Rendező–Röszke-országhatár vasútvonal rekonstrukciójának megvalósításáról

A Kormány
 1.  egyetért a Szeged-Rendező–Röszke-országhatár vasútvonal rekonstrukciójának megvalósításával (a  továbbiakban: 

Projekt);
 2.  felhívja a  pénzügyminisztert és az  innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a  Projekt tervezési és 

kivitelezési munkálatainak megvalósítása érdekében gondoskodjanak
a) a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1. melléklet XLVII. Gazdaság-

újraindítási Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 6. Gazdaság újraindítását szolgáló innovációs 
és technológiai fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 1. Közlekedési fejlesztések jogcímcsoport, 2. Vasúti 
fejlesztések jogcím javára 13 149 351 480 forint forrás,

b) a 2022. évben a  Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 1.  melléklet  
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 6. Gazdaság újraindítását 
szolgáló innovációs és technológiai fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 1. Közlekedési fejlesztések 
jogcímcsoport, 2. Vasúti fejlesztések jogcím javára 27 746 634 181 forint forrás

rendelkezésre állásáról;
Felelős: pénzügyminiszter 

innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: az adott évi központi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés ütemében

 3.  az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36.  § (4b)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 
jóváhagyja, hogy az  innovációért és technológiáért felelős miniszter az  1.  pontban foglalt Projekt finanszírozása 
érdekében a 2022. évre 27 732 767 797 forint összegben kötelezettséget vállaljon;

 4.  felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy gondoskodjon a Projekt megvalósításáról, amely 
érdekében kössön támogatási szerződést a MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársasággal;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: a 2021. évi forrás rendelkezésre állását követően azonnal

 5.  egyetért azzal, hogy a  Projekt – lehetőség szerint – szerepeljen a  2021–2027. közötti európai uniós programozási 
időszakban megvalósítani tervezett közlekedési beruházások között, és felhívja az  innovációért és technológiáért 
felelős minisztert, hogy tegye meg az ehhez szükséges intézkedéseket;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: a 2021–2027 közötti európai uniós programozási időszak közlekedésfejlesztésre rendelkezésre 

álló forrásainak tervezése keretében
 6.  felhívja a  belügyminisztert, hogy a  pénzügyminiszter bevonásával – a  szerb hatóságokkal történt egyeztetést 

követően – vizsgálja meg a  közös határszakaszon történő fejlesztés eredményeképpen megvalósuló vasúti 
átjárhatóság, határátlépés és határellenőrzés biztosításához szükséges rendvédelmi és infrastrukturális feltételeket, 
azok megvalósíthatóságának ütemezését és költségeit, és azokról készítsen előterjesztést a Kormány részére.

Felelős: belügyminiszter 
pénzügyminiszter

Határidő: 2021. november 30.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1511/2021. (VII. 29.) Korm. határozata
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program, valamint a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív 
Program keretében megvalósuló egyes projektek összköltségének növeléséről

 1. A Kormány a  2014–2020 programozási időszakban az  egyes európai uniós alapokból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 4.  § (1) bekezdés f )  pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva
a) egyetért az  1. és 2.  melléklet szerint az  ott felsorolt projektek (a  továbbiakban: projektek) összköltségének 

növelésével és forrásszerkezetének módosításával,
b) egyetért a  projektek 1.  mellékletben foglalt táblázat szerinti, valamint a  2.  mellékletben foglalt 

táblázat G  oszlopa szerinti többlettámogatásának a  Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 
(a továbbiakban: TOP) 1–3. és 6. prioritása, valamint a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 
6. prioritása rendelkezésre álló kerete terhére történő finanszírozásával,

c) az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló 
17/2017. (II. 1.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Kormányrendelet) 6/A.  §-a alapján úgy határoz, hogy 
a projektek keretemelése és annak végrehajtása során a Kormányrendelet 3–5. §-át nem kell alkalmazni,

d) egyetért a projektek támogatási szerződéseinek az 1. és 2. melléklet szerinti módosításával.
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

 2. A Kormány egyetért azzal, hogy a projektek esetén a 2. mellékletben foglalt táblázat H oszlopában meghatározott, 
összesen legfeljebb 239 043 629 forint összegű, európai uniós forrás terhére el nem számolható költség – az Uniós 
fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013.  (XII.  30.) 
Korm. rendelet [a továbbiakban: 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet] 6.  § (1)  bekezdés b)  pontja alapján – 
a  Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény Gazdaság-újraindítási Alap uniós fejlesztései fejezetében 
a TOP hazai társfinanszírozáson felüli felhasználásával kerüljön biztosításra.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök



M
A

G
Y

A
R

 K
Ö

Z
L

Ö
N

Y
 • 2021. évi 144. szám

 
6725

1. melléklet az 1511/2021. (VII. 29.) Korm. határozathoz

A B C D E F G

1. Projekt azonosító száma Projekt megnevezése Kedvezményezett neve
Hatályos 

támogatás (forint)

Többlettámogatás 

legfeljebb

(forint)

Megnövelt 

támogatás 

legfeljebb

(forint)

Projekt rövid bemutatása

2. TOP-1.1.1-15-JN1-2016-00005
Törökszentmiklós 
iparterületének 

fejlesztése

Törökszentmiklós 
Városi Önkormányzat

751 773 830 39 393 414 791 167 244

A projekt keretén belül az iparterület 
alapinfrastruktúrájának korszerűsítése 
víziközmű-, út-, parkoló- és térvilágítás- 
korszerűsítéssel, térfigyelő és beléptető 
rendszer telepítésével valósul meg.  
Új raktárépület épül, amely az újonnan 
betelepülni szándékozó vállalkozások 
számára áll rendelkezésre. A már meglévő 
épületek felújítása, korszerűsítése, átalakítása 
történik. Környezeti kármentesítés keretében 
a terület kármentesítése valósul meg.

3. TOP-1.1.1-15-SB1-2016-00013
A Tiszalöki Ipari Park 

fejlesztése

Tiszalök Város 
Önkormányzata 

(konzorciumvezető) 
 

Tiszalök Város 
Önkormányzata 

Városüzemeltetési 
Intézménye

546 993 612 134 427 007 681 420 619

A projekt keretében a tiszalöki meglévő ipari 
park fejlesztése valósul meg, telekhatáron 
belüli alapinfrastruktúra kiépítésével, 
bővítésével, úthálózat fejlesztésével.  
Új épületként kialakításra kerül egy 
szolgáltatóépület portaszolgálattal, 
tárolókkal, irodával, öltözővel és vizesblokkal.

4. TOP-1.2.1-15-BS1-2016-00004

Attila Palotája – 
gyermekbarát, 
információs és 

látogatómenedzsment, 
interaktív kiállítótér 

és turisztikai központ 
fejlesztése Zsadányban, 

Attila hun fejedelem 
uralkodói központjában

Zsadány Község 
Önkormányzata

88 218 947 28 395 318 116 614 265

A projekt célja egy hagyományőrző jelleggel 
kialakításra kerülő, a hunok történelmét 
ismertető, bemutató tematikus turisztikai 
kiállítótér létrehozása: az Attila Palotája.
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5. TOP-2.1.1-16-BS1-2017-00003

Barnamezős terület 
funkcióbővítő 
rehabilitálása 
Dévaványán

Dévaványa Város 
Önkormányzata

572 749 184 64 642 496 637 391 680

A projekt keretében az 1451,19 m² nettó 
alapterületű, háromszintes központi 
multifunkcionális épület építése és  
a kapcsolódó telek (4251 m²) komplett 
rendezése, feltáró út, járdák és parkolók 
építése, burkolt és zöldfelületek kialakítása, 
rendezése valósul meg. Az épületben 
közigazgatási funkciónak megfelelő irodák, 
ügyfélvárók, közösségi terek, tárgyalók, 
továbbá kulturális funkciónak megfelelő 
rendezvényterem és kiállítótér kerül 
kialakításra, valamint a földszinten kiadásra 
alkalmas üzlethelyiség.

6. TOP-2.1.2-16-KO1-2017-00003

A komáromi Jókai-liget 
és környezete 

zöldhálózatának 
fejlesztése

Komárom Város 
Önkormányzata

169 999 999 95 253 477 265 253 476

A Jókai-liget kertészeti megújítása keretében 
a meglévő növényzet ápolása, felújítása, 
funkcióbővítésként pedig  
a rendezvénytérként szolgáló terület 
felújítása, a szükséges infrastruktúra 
kiépítése, zenepavilon és kiszolgálóépület 
létesítése, valamint szabadtéri 
fitneszeszközök és további utcabútorok 
elhelyezése tervezett, továbbá a Táncsics 
utca zöldfelületének fejlesztése.

7. TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00107

Deák Ferenc Szakképző 
Iskola és Művészeti 

Szakgimnázium 
épületének 

komplex energetikai 
korszerűsítése

Kazincbarcika Város 
Önkormányzata

298 733 028 95 144 347 393 877 375

A projekt keretén belül a Deák 
Ferenc Szakképző Iskola és Művészeti 
Szakgimnázium épületének komplex 
energetikai korszerűsítése valósul meg.
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8. TOP-6.3.2-16-ST1-2018-00001
Vásárcsarnok és piac 

felújítása Salgótarjánban

Salgótarján 
Megyei Jogú Város 

Önkormányzata
899 980 199 576 247 440 1 476 227 639

A projekt keretében Salgótarján 
1244 helyrajzi számú ingatlanon lévő 
Vásárcsarnoka kerül felújításra, amelynek 
keretében korszerűsítésre kerül a csarnok 
épületszerkezete, megtörténik a nyílászárók 
cseréje, a tetőzet és a padlózat cseréje, 
továbbá korszerűsítésre kerülnek  
az épületgépészeti berendezések is.  
A projekt megvalósítása során revitalizálásra 
kerül a Vásárcsarnokot övező zöldfelület is.

9. TOP-6.9.1-15-MI1-2016-00001
Társadalmi integrációt 

elősegítő beavatkozások 
a Vasgyárban

Miskolc 
Megyei Jogú Város 

Önkormányzata 
(konzorciumvezető) 

 
Magyar Máltai 

Szeretetszolgálat 
Egyesület, 

Miskolci Egyesített 
Szociális, 

Egészségügyi és 
Gyermekjóléti 

Intézmény

260 000 000 19 322 974 279 322 974

A projekt célja a Vasgyár városrész területén 
elhelyezkedő szegregátumban élő hátrányos 
helyzetű személyek, társadalmi csoportok 
társadalmi-gazdasági hátrányainak 
enyhítése, életkörülményeinek javítása és 
a helyi közösség társadalmi kohéziójának 
erősítése.

10. VEKOP-6.2.1-15-2016-00007
Rákosmenti krízistömb 

rehabilitáció 2016

Budapest 
Főváros XVII. Kerület 

Rákosmente 
Önkormányzata

1 114 790 436 315 978 239 1 430 768 675

A projekt fő célja a kerület krízisterületének 
számító Pesti úti lakótömb és környékének 
rehabilitációja, az ott élők társadalmi 
integrációja, a közösségi aktivitás fokozása, 
a panelkörnyezetre jellemző elszigeteltség 
oldása. Az akcióterület a krízistömbnek 
számító lakóépületeken kívül, azoknak 
közvetlen szomszédságában található 
veszélyeztetett tömböt is magában foglalja, 
az ott élőknek is megadva a lehetőséget 
életkörülményeik javítására.
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 2. melléklet az 1511/2021. (VII. 29.) Korm. határozathoz

A B C D E F G H I J K L

1.

Projekt azonosító száma Projekt megnevezése Kedvezményezett neve

Hatályos forrásszerkezet Többlettámogatás legfeljebb Módosított forrásszerkezet

Projekt rövid bemutatása
2.

A TOP keretében 

finanszírozandó 

összeg

(forint)

Az 549/2013. (XII. 30.) 

Korm. rendelet 6. §  

(1) bekezdés b) pontja 

alapján a TOP hazai 

társfinanszírozás terhére 

finanszírozandó összeg

(forint)

Hatályos 

összköltség

(forint)

A TOP keretében 

finanszírozandó 

összeg

(forint)

Az 549/2013. (XII. 30.) 

Korm. rendelet 6. §  

(1) bekezdés b) pontja 

alapján a TOP hazai 

társfinanszírozás terhére 

finanszírozandó összeg

(forint)

A TOP keretében 

finanszírozandó 

összeg

(forint)

Az 549/2013. (XII. 30.) 

Korm. rendelet 6. §  

(1) bekezdés b) pontja 

alapján a TOP hazai 

társfinanszírozás terhére 

finanszírozandó összeg

(forint)

Módosítást követő 

összköltség 

legfeljebb

(forint)

3.
TOP-2.1.1-16-VS1- 

2017-00002

A körmendi volt 
cipőgyári területek 
kulturális-közösségi 
célú rehabilitációja

Körmend Város 
Önkormányzata

299 152 815 55 847 185 355 000 000 0 + 92 463 458 299 152 815 148 310 643 447 463 458

A projekt célja a használaton kívüli cipőgyári 
épületek bontása, a bontás helyén a 
terület kulturális célú hasznosítása, kis- és 
nagyrendezvények, fesztiváltér kialakítása 
kiszolgáló pavilonépülettel, és a kastélykert eredeti 
szerkezetének visszaállítása.

4.
TOP-2.1.2-16-BA1- 

2017-00005

Zöldítő – Első 
lépések Villányban 

az ökotudatos város 
kialakításához

Villány Város 
Önkormányzata

(konzorciumvezető) 

Baranya Megyei 
Önkormányzat

240 116 444 0 240 116 444 + 101 267 314 + 4 503 309 341 383 758 4 503 309 345 887 067

A projekt során fejlesztésre kerül a sportpálya 
melletti erdőterület, a Rendezvénytér és  
az Eislingen téri zöldfelület. Kerékpárpont, valamint 
kerékpárbolt és -szerviz létesül. Megvalósul  
a Művelődési ház és könyvtár épületének 
energetikai korszerűsítése.

5.
TOP-3.2.1-16-BO1- 

2017-00055

A Sajószögedi Kölcsey 
Ferenc Körzeti 

Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti 

Iskola energetikai 
korszerűsítése  

a károsanyag kibocsátás 
csökkentése céljából

Sajószöged Községi 
Önkormányzat

155 097 216 0 155 097 216 0 + 14 879 409 155 097 216 14 879 409 169 976 625

A projekt célja a Sajószögedi Kölcsey Ferenc 
Általános Iskola épületének energetikai 
fejlesztése, mely tartalmazza az épület 
külső határolószerkezeteinek szigetelését, 
nyílászárócserét, a fűtési rendszer cseréjét,  
a napelemrendszer telepítését, valamint  
a projektarányos akadálymentesítést.

6.
TOP-3.2.1-16-KO1- 

2017-00003

Esztergom, Dobó 
Katalin Gimnázium 

komplex energetikai 
megújítása

Esztergom Város 
Önkormányzata

544 000 000 0 544 000 000 + 141 245 272 + 120 000 000 685 245 272 120 000 000 805 245 272
A projekt keretein belül a Dobó Katalin Gimnázium 
komplex energetikai megújítása valósul meg.

7.
TOP-3.2.1-16-NG1- 

2017-00068

Jobbágyi Község 
Önkormányzatának 

épületeinek 
energetikai 

korszerűsítése

Jobbágyi Község 
Önkormányzata

(konzorciumvezető)

Nógrád Megyei 
Önkormányzati 

Hivatal

45 073 960 0 45 073 960 + 15 154 490 + 7 197 453 60 228 450 7 197 453 67 425 903

A projekt keretében megvalósul a polgármesteri 
hivatal, a faluház és a tanácsadó ház épületeinek 
energetikai korszerűsítése, azaz a külső 
határolószerkezetek felújítása és cseréje, 
hőszigetelés, fűtési rendszerek korszerűsítése, 
akadálymentesítés, valamint a polgármesteri 
hivatal esetében a felsoroltakon kívül napelemes 
rendszer telepítése.
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A Kormány 1512/2021. (VII. 29.) Korm. határozata
a Somogy és Baranya megyét érintő 2021. június 25-ei, illetve 2021. július 9-ei viharos időjárás okozta károk 
enyhítéséről

 1. A Kormány a  2021. június 25-én és 2021. július 9-én történt rendkívüli időjárási eseménnyel (jégeső) érintett 
1. melléklet szerinti Somogy és Baranya megyei települések esetében egyetért az egyházi, valamint a lakhatatlanná 
vált magántulajdonú lakóingatlanokban bekövetkezett, a  biztosításból vagy más forrásból meg nem térülő károk 
állami forrásból történő enyhítésével, és felhívja
a) a Miniszterelnökséget vezető minisztert és a  belügyminisztert, hogy az  érintett településeken 

gondoskodjanak a lakhatatlanná vált magántulajdonú lakóingatlanokat érintő károk felméréséről;
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter 

belügyminiszter
Határidő: 2021. augusztus 30.

b) a Miniszterelnökséget vezető minisztert és a  pénzügyminisztert, hogy az  a)  alpontban meghatározott 
felmérés alapján – a belügyminiszter bevonásával – tegyenek javaslatot az egyéb forrásból meg nem térülő 
károk enyhítésének finanszírozására;
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter 

pénzügyminiszter 
belügyminiszter

Határidő: 2021. szeptember 15.
c) a miniszterelnök általános helyettesét, hogy – amennyiben az egyházi épületekben okozott károk helyreállítása 

és a  védekezési költségek meghaladják a  fenntartó egyházak pénzügyi teljesítőképességét – a  más forrásból 
meg nem térülő költségek finanszírozására a pénzügyminiszter bevonásával készítsen javaslatot;
Felelős: a miniszterelnök általános helyettese 

pénzügyminiszter
Határidő: 2021. szeptember 15.

d) a belügyminisztert, hogy az 1. pont szerinti káresemény kapcsán a kötelező feladatot ellátó, önkormányzati 
tulajdonban keletkezett károk enyhítésére, illetve az  1.  pont szerinti káresemény kapcsán keletkezett, 
azbesztet tartalmazó veszélyes építési-bontási hulladék elszállításának és ártalmatlanításának támogatására 
a vis maior támogatás szabályai szerint kerüljön sor.
Felelős: belügyminiszter
Határidő: a vis maior támogatási igények benyújtását követően

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1512/2021. (VII. 29.) Korm. határozathoz

No. Megye Település

1. Somogy Bárdudvarnok

2. Somogy Bodrog

3. Somogy Csombárd

4. Somogy Hetes

5. Somogy Kadarkút

6. Somogy Kiskorpád

7. Somogy Mezőcsokonya

8. Somogy Ságvár

9. Somogy Somogyjád

10. Baranya Drávaiványi

11. Baranya Kákics

12. Baranya Sellye

13. Baranya Okorág

A Kormány 1513/2021. (VII. 29.) Korm. határozata
a kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatásáról

A Kormány
 1. egyetért a  Magyar Falu Program részeként a  belügyminiszter által vezetett minisztérium által nyilvántartott, 

2021. január 1-jén 5000 fő vagy ennél kevesebb állandó lakosságszámmal rendelkező települések önkormányzati 
rendezvényei támogatásának szükségességével és fontosságával, valamint a  központi költségvetésből történő 
támogatásával és azzal, hogy a  támogatási rendszer a  modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos 
és a  Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. (a  továbbiakban: Nemzeti Művelődési Intézet) 
lebonyolításában valósuljon meg;

 2. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – az  emberi erőforrások minisztere bevonásával – az  1.  pont szerinti cél 
megvalósítása érdekében gondoskodjon 2 881 335 000 forint forrás biztosításáról a  Magyarország 2021. évi 
központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet XX. Emberi Erőforrások 
Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 11. Kulturális feladatok és szervezetek támogatása 
alcím, 7. Kulturális társadalmi, civil és nonprofit szervezetek támogatása jogcímcsoport javára;

Felelős: pénzügyminiszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: azonnal
 3. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – az  emberi erőforrások minisztere bevonásával – gondoskodjon a  Nemzeti 

Művelődési Intézet javára 86 010 000 forint szolgáltatási ellenérték biztosításáról, a  Kvtv. 1.  melléklet XX. Emberi 
Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 11. Kulturális feladatok és szervezetek 
támogatása alcím, 7. Kulturális társadalmi, civil és non-profit szervezetek támogatása jogcímcsoport javára.

Felelős: pénzügyminiszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1514/2021. (VII. 29.) Korm. határozata
a közösségi élet újraindítása keretében országos könnyűzenei rendezvénysorozat megvalósításával 
kapcsolatos feladatokról

A Kormány
 1. megállapítja, hogy a  koronavírus-világjárvánnyal szembeni hatékony magyar védekezést követően a  gazdaság 

újraindításán túlmenően a közösségi élet újraindítása is kiemelkedő szerepet játszik;
 2. megállapítja, hogy a  közösségi élet újraindítását és az  összetartozás-érzés erősítését szolgáló könnyűzenei 

események és rendezvények, koncertek minél nagyobb számban történő megvalósulása, továbbá 
az előadó-művészeti és rendezvényszektor segítése aktív állami feladatvállalást és támogatást igényel;

 3. egyetért azzal, hogy a  2021  augusztusától a  2021  októberéig tartó időszakban országos koncert- és 
rendezvénysorozat lebonyolítására kerüljön sor mindösszesen 356  koncert megtartásával, az  alábbi tematika és 
zenei koncepció szerinti bontásban:
a) nagyvárosi események és nagykoncertek (40 koncert),
b) kisvárosi események és koncertek (216 koncert),
c) falunap jellegű események (100 koncert);

 4. felhívja a  miniszterelnök kabinetfőnökét, hogy a  Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság útján a 3. pontban meghatározott rendezvénysorozat részletes programtervének kidolgozásáról, 
továbbá a rendezvénysorozat lebonyolításáról gondoskodjon;

Felelős: a miniszterelnök kabinetfőnöke
Határidő: a programterv kidolgozása tekintetében 2021. augusztus 1.  

a lebonyolítás tekintetében a programterv szerint
 5. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – a miniszterelnök kabinetfőnökének bevonásával – a 4. pontban foglalt feladat 

ellátása érdekében gondoskodjon 4  998  920  445  forint többletforrás rendelkezésre állásáról a  Magyarország 
2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1. melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 
2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 9. Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnöki kabineti fejezeti kezelésű 
előirányzatok alcím, 1. Turisztikai fejlesztési célelőirányzat jogcímcsoport javára.

Felelős: pénzügyminiszter 
a miniszterelnök kabinetfőnöke

Határidő: 2021. augusztus 1.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: 1051 Budapest, Nádor utca 22.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu
honlapon érhető el.

A Kormány 1515/2021. (VII. 29.) Korm. határozata
DPT: Boostrix vakcina Ecuadori Köztársaság részére történő adományozásáról

A Kormány, figyelemmel az egyes hagyományos gyermekvédőoltások terén az Ecuadori Köztársaságban kialakult hiányra
 1. az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI.  törvény (a  továbbiakban: Vtv.) 36. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltakra 

figyelemmel, a  Vtv. 36.  § (3)  bekezdésében foglalt jogkörében eljárva dönt a  magyar állam tulajdonában álló, 
20  000  adag DPT:  Boostrix vakcina (a  továbbiakban együtt: vagyonelemek) ingyenes tulajdonba adásáról 
az Ecuadori Köztársaság részére;

 2. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy –  a  Nemzeti Népegészségügyi Központ bevonásával  – 
gondoskodjon a vagyonelemeknek az 1. pontban meghatározott célból történő rendelkezésre bocsátásáról;

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: azonnal

 3. felhívja a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy vegye fel a  kapcsolatot az  Ecuadori Köztársaság kijelölt 
képviselőjével, ezt követően –  az  emberi erőforrások minisztere bevonásával – gondoskodjon a  2.  pont szerint 
rendelkezésre bocsátott vagyonelemek 1. pont szerinti átadásának végrehajtásáról.

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1516/2021. (VII. 29.) Korm. határozata
a digitális nomádok Magyarország területén történő tartózkodásával összefüggő szabályozás kialakításáról

A Kormány
 1. egyetért a  földrajzilag nem kötött, fejlett technológiai megoldással dolgozó, rugalmas külföldi munkavállalók 

Magyarország területén történő foglalkoztatását megkönnyítő be- és kiutazási, valamint tartózkodási joguk 
gyakorlásával összefüggő szabályozás kialakításával;

 2. felhívja a  belügyminisztert, hogy – a  külgazdasági és külügyminiszter, valamint az  igazságügyi miniszter 
bevonásával – az  1.  pontban meghatározott cél érdekében készítsen előterjesztést, amelyben tegyen javaslatot 
a  földrajzilag nem kötött, fejlett technológiai megoldással dolgozó, külföldi munkavállalók foglalkoztatását 
ösztönző, Magyarország területére történő be- és kiutazási, valamint tartózkodási joguk gyakorlásával összefüggő 
szabályok módosítására.

Felelős: belügyminiszter 
külgazdasági és külügyminiszter 
igazságügyi miniszter

Határidő: 2021. szeptember 30.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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