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A Kormány tagjainak rendeletei

A nemzetgazdasági miniszter 5/2017. (III. 30.) NGM rendelete
egyes NGM rendeleteknek a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény egyes rendelkezései
hatálybalépése kapcsán szükséges módosításáról
A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 90. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím és az 1–9. melléklet tekintetében a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény 148. § (2) bekezdés a)–f ) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
a 34. § tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. és 16. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és
vizsgakövetelményeiről szóló 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet módosítása
1. §		
A nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló
27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet 2. melléklet A 111. sorszámú Jövedéki ügyintéző megnevezésű részszakképesítés
szakmai és vizsgakövetelménye cím 3. PÁLYATÜKÖR pont 3.2. A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása
alpontjában az „és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII.” szövegrész
helyébe a „szóló 2016. évi LXVIII.” szöveg lép.

2. A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
45/2016. (XI. 29.) NGM rendelet módosítása
2. §		
A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 45/2016. (XI. 29.)
NGM rendelet (a továbbiakban: 45/2016. NGM rendelet) 1. §-a a következő 5a. ponttal kiegészülve lép hatályba:
(E rendelet alkalmazásában:)
„5a. levált vagy megsérült zárjegyű zárjegyköteles jövedéki termék: az a termék,
a) amelynél a zárjegy részben vagy teljesen elvált a csomagolástól, palacktól és zárókupaktól, de a termék egyéb
jellemzői alapján feltételezhető, hogy az korábban zárjeggyel ellátott volt, és a levált zárjegy a forgalmazás, tárolás,
szállítás helyén megtalálható, és minden kétséget kizáróan a termékkel vagy annak forgalmazójával, gyártójával
összefüggésbe hozható,
b) amelyen a zárjegy képe és formátuma felismerhető, egyedileg azonosítható, de funkcióját nem tölti be, vagy
c) amelyen a zárjegy anyagában folytonossági hiány következett be;”
3. §

(1) A 45/2016. NGM rendelet 2. § (2) bekezdés g) pontja a következő szöveggel lép hatályba:
(Az engedély iránti kérelemhez csatolni kell)
„g) a nyilvántartás alapbizonylataként használt egyéb bizonylat, az üzemszünet ideje alatt alkalmazott papíralapú
okmány, valamint a szabad forgalomban nem szabadforgalomba bocsátáskor vagy nem tagállami szállítás esetén
alkalmazott bizonylat kivételével a Jöt. 90. §-a szerinti okmányok aláírására jogosult személy közokiratba foglalt
aláírásmintáját, kivéve, ha
ga) az aláírásra jogosult aláírásmintáját az állami adó- és vámhatóság képviselőjének jelenlétében megadja,
gb) az engedély iránti kérelemmel egyidejűleg az engedélyes aláírásával egyenértékű, EKO hitelességét igazoló,
az állami adó- és vámhatóság által engedélyezett, a 8. melléklet szerinti bélyegző (a továbbiakban: különleges
bélyegző) alkalmazásának engedélyezését is kérik, vagy
gc) az engedély iránti kérelemmel egyidejűleg a szállítólevélen annak hitelességét igazoló felirat alkalmazásának
engedélyezését kérik az állami adó- és vámhatóságtól,”
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(2) A 45/2016. NGM rendelet 2. § (2) bekezdés m) pontja a következő szöveggel lép hatályba:
(Az engedély iránti kérelemhez csatolni kell)
„m) az alkalmazott denaturálási eljárás leírását, valamint a 100. § (1) bekezdésben meghatározottól eltérő részleges
denaturálási eljárás alkalmazása esetén a Jöt. 133. § (2) bekezdése szerinti iratok másolatát,”
(3) A 45/2016. NGM rendelet 2. § (2) bekezdése a következő o) ponttal kiegészülve lép hatályba:
(Az engedély iránti kérelemhez csatolni kell)
„o) a Jöt. 92. § (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben az eredeti hatósági erkölcsi bizonyítványt.”
4. §		
A 45/2016. NGM rendelet 7. §-a a következő szöveggel lép hatályba:
„7. § A Jöt. szerinti engedélyek mintáját a 18. melléklet tartalmazza.”
5. §		
A 45/2016. NGM rendelet 10. § (2) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(2) Az (1) bekezdés szerinti bejelentéshez csatolni kell a programmódosítás okának leírását.”
6. §		
A 45/2016. NGM rendelet 4. alcíme a következő 13/A. §-sal egészül ki:
„13/A. § (1) Az EKO-t bizonylatkiállító programmal előállító és a 96. § (1) bekezdés szerinti nyilvántartást
elektronikusan vezető személy kérelmére az okmány előállításához és a nyilvántartás vezetéséhez az állami adó- és
vámhatóság sorszámtartományt ad ki.
(2) A felhasználó az (1) bekezdés szerint kiadott sorszámtartományból felhasznált azonosító számokról a tárgyhót
követő hónap 10. napjáig számol el az állami adó- és vámhatóság felé.”
7. §		
A 45/2016. NGM rendelet 14. § (3) bekezdés c) pontja a következő szöveggel lép hatályba:
(A készletbevallás tartalmazza)
„c) a tárolóegységekben lévő jövedéki termék megnevezését, – az üzemanyagtöltő állomás kivételével – KN-kódját,
mennyiségét (az adó alapjául szolgáló mértékegységben, üzemanyagtöltő állomás esetén az értékesítésnél
alkalmazott mértékegységben);”
8. §

(1) A 45/2016. NGM rendelet 21. § (7) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(7) A Magyar Honvédség adóraktári engedéllyel rendelkező, vám- és határforgalmi feladatok végrehajtásáért felelős
szervezeti egysége és a rendőrség adóraktári engedéllyel rendelkező szervezeti egysége az 1. melléklet szerinti
adattartalmú nyilvántartást vezet és adatszolgáltatást teljesít, a nyilvántartás vezetése esetében azzal az eltéréssel,
hogy a nyilvántartásban a Jöt. 112. § (2) bekezdés b) pontja szerinti technikai készletmozgást is szerepeltetni
kell az üzemanyagtöltő pontra és az onnét vissza történő szállítás szerinti bontásban, a termékre vonatkozóan
kötelezően szerepeltetendő adatokon túl mindkét esetben megadva az üzemanyagtöltő pont megnevezését és
a kiállított számviteli bizonylat sorszámát is.”
(2) A 45/2016. NGM rendelet 21. §-a a következő (8) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:
„(8) A Jöt. 9. § (1) bekezdés a) pontja szerinti értékesítést végző adóraktár engedélyese – abban az esetben is, ha
az utas úti célja tagállam – az 1. melléklet szerinti adattartalommal vezetett nyilvántartásában és az ebből teljesített
adatszolgáltatásban kiskereskedelmi eladási árként az általa forintban meghatározott kiskereskedelmi eladási árat,
devizában meghatározott kiskereskedelmi eladási ár esetén pedig annak a tárgyévet megelőző év december 20-án
érvényes MNB hivatalos devizaárfolyamon forintra átszámított összegét kell szerepeltetnie.”

9. §		
A 45/2016. NGM rendelet 22. §-a a következő szöveggel lép hatályba:
„22. § Az adóraktár engedélyese – a 20. § szerinti eset kivételével – a Jöt. 24. §-a szerinti adatszolgáltatást – a 21. §
(7) bekezdése és az 56. § (3) bekezdése szerinti eltéréssel – az 1. melléklet szerinti adattartalommal, – a Jöt. 24. §
(1) bekezdése szerint havi adatszolgáltatásra kötelezett kivételével – napi bontásban teljesíti.”
10. §		
A 45/2016. NGM rendelet 29. § (2) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(2) Az üzemi motorikusgáztöltő-állomás forgalmáról az üzemeltető nyilvántartást vezet, amelybe naponta
bejegyzi a gáztartály szintmérő műszeréről leolvasott százalékos érték alapján a nyitó-záró készletet. A beszerzett
mennyiséget szállítónként és azon belül annak a telephelynek a feltüntetésével kell kimutatni, ahonnan a szállítás
történt. A felhasznált mennyiséget a kimérőszerkezet számlálója szerint, a számláló induló és záró állásának
feltüntetésével, ezen belül továbbá saját felhasználás és – azonos telephelyen a tartályt szerződés alapján használó
esetében – használónkénti felhasználás szerinti részletezésben adja meg. Nem rendeltetésszerű használatból eredő
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készletcsökkenés esetén, az állami adó- és vámhatósághoz történt bejelentést követően, jegyzőkönyv alapján
történik a készletcsökkenés rögzítése a nyilvántartásban.”
11. §		
A 45/2016. NGM rendelet 33. § (4) bekezdése a következő e) ponttal kiegészülve lép hatályba:
(Az elektronikus átvételi elismervényben kiegészítő adatként meg kell adni)
„e) azon felhasználói engedélyes engedélyszámát vagy nyilvántartásba vett felhasználó nyilvántartási számát,
akinek a részére a bejegyzett kereskedő a jövedéki terméket tagállamból behozza.”
12. §

(1) A 45/2016. NGM rendelet 36. § (1) bekezdés c) pont cc) alpontja a következő szöveggel lép hatályba:
(A Jöt. 64. § szerinti okmányként, valamint ha a szabadforgalomba bocsátás a jövedéki termék közvetlen átadásával
valósul meg, a szabadforgalomba bocsátás bizonylataként olyan bizonylat fogadható el, amely tartalmazza
a kiszállítás, átadás)
„cc) célját [így különösen értékesítés, átszállítás másik telephelyre, megsemmisítésre szállítás, (2a) bekezdés szerinti
tevékenység],”
(2) A 45/2016. NGM rendelet 36. §-a a következő (2a) és (2b) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:
„(2a) Nem kell tartalmaznia az (1) bekezdés szerinti bizonylatnak az (1) bekezdés d) pontja szerinti adatokat, ha
a jövedéki engedélyes kereskedő szállító a szállításkor nem ismeri a jövedéki engedélyes kereskedő vagy jövedéki
kiskereskedő vevő adatait vagy a részükre értékesített jövedéki termék pontos mennyiségét, és az e bekezdés
szerinti tevékenységre történő utalást az (1) bekezdés c) pont cc) alpontja szerinti adat egyértelműen tartalmazza.
(2b) Nem kell tartalmaznia az (1) bekezdés szerinti bizonylatnak az (1) bekezdés e) pontja szerinti adatokat,
ha az engedélyes a Jöt. 24. § (1) bekezdése és a Jöt. 24. § (4) bekezdés b) pontja szerinti adatszolgáltatásában
szerepelteti az (1) bekezdés e) pontja szerinti adatokat, és az engedélyes nyilvántartásában a bizonylat azonosító
számához rendelt információkból ellenőrzéskor megállapítható a termék készlettípusa és mennyisége (az adó
alapjául szolgáló mennyiségi egységben), a készletváltozás jogcímkódja és a termék fajtakódja.”
(3) A 45/2016. NGM rendelet 36. § (3) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(3) A Jöt. 9. § (1) bekezdés a) pontja szerinti adóraktár engedélyese – abban az esetben is, ha az utas úti célja
tagállam – által az értékesítésről kiállított bizonylatnak az (1) bekezdéstől eltérően a termék kereskedelmi
megnevezését, kereskedelmi mennyiségét és cikkszámát, valamint a beszállókártya számát kell tartalmaznia, ha
az engedélyes nyilvántartásában ezen adatokhoz rendelt információkból ellenőrzéskor megállapítható a termék
készlettípusa, a készletváltozás jogcímkódja és a termék fajtakódja.”
(4) A 45/2016. NGM rendelet 36. §-a a következő (5a) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:
„(5a) A Jöt. 9. § (1) bekezdés a) pontja szerinti adóraktár engedélyese – abban az esetben is, ha az utas úti célja
tagállam – az általa szabadforgalomba bocsátott jövedéki termék kiszállítást követő 72 órán belül részben
vagy teljes mennyiségében történő visszaszállítása esetén az adóraktárba visszaszállított jövedéki termékről
az (5) bekezdéstől eltérően a (3) bekezdés szerinti adatokat tartalmazó bizonylatot állít ki.”
(5) A 45/2016. NGM rendelet 36. § (7) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(7) Az LPG szabadforgalomba bocsátás céljából végzett kiszállítása esetén, ha az LPG értékesítése előre pontosan
nem ismert mennyiségekben, különböző adómértékeken valósul meg, az adóraktár engedélyese a szállításról
kiállított (1) bekezdés szerinti bizonylaton nem köteles szerepeltetni az (1) bekezdés d) pontja szerinti adatokat, és
a ténylegesen szabadforgalomba bocsátott LPG mennyiségét a szabadforgalomba történő kiszállítást követően
legkésőbb 72 órán belül vezeti be a nyilvántartásába az értékesítésről kiállított számlák, nyugták alapján.”

13. §		
A 45/2016. NGM rendelet 42. § (4) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(4) Az adózott üzemanyagoknak a fuvarozás során vagy az üzemanyagtöltő állomáson, a jövedéki engedélyes
kereskedő, valamint a végfelhasználó telephelyén a lefejtéskor bekövetkezett keveredése esetén a keveredett
termék az MSZ EN ISO/IEC 17025. számú szabvány szerint, akkreditált laboratórium szakvéleménye alapján vehető
nyilvántartásba és forgalmazható, a keveredés észleléskor megállapított mennyiség tekintetében.”
14. §		
A 45/2016. NGM rendelet 43. § a) pont ab) és ac) alpontja a következő szöveggel lép hatályba:
[A Jöt. 84. § (1) bekezdésében meghatározott elektronikus ügyintézés keretében
az állami adó- és vámhatósággal létesített közvetlen kapcsolati rendszeren keresztül intézhető]
„ab) a Jöt. 62. § (1) bekezdés szerinti EKO adatainak,
ac) a Jöt. 64. § szerinti szállítólevél adatainak,”
(megküldése,)
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15. §		
A 45/2016. NGM rendelet 49. § (6) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(6) Az állami adó- és vámhatóság a Jöt. 85. § (1) bekezdése szerinti vizsgálati díj, szállítási, kiszállítási és egyéb
költség előre meghatározható összegeit tájékoztatásban teszi közzé, és a közzétett tájékoztatásban foglaltakra
figyelemmel hoz döntést a felmerült költségekről.”
16. §		
A 45/2016. NGM rendelet 50. § (3) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(3) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben, ha a szakértői vizsgálat eredménye az állami adó- és vámhatóság
álláspontját igazolja, a szakértői vizsgálat költsége az ügyfelet terheli.”
17. §		
A 45/2016. NGM rendelet a következő 56/A. §-sal egészül ki:
„56/A. § A Jöt 9. § (1) bekezdés i)–j) pontjában meghatározott esetben az egyes, az általános forgalmi adót és
a jövedéki adót érintő kiváltságok, kedvezmények és mentességek érvényesítésének végrehajtásáról szóló 11/2010.
(III. 31.) PM rendelet (a továbbiakban: 11/2010. PM rendelet) rendelkezéseit kell alkalmazni.”
18. §

(1) A 45/2016. NGM rendelet 64. § (1) bekezdése a következő c) ponttal kiegészülve lép hatályba:
[A Jöt. 12. § a) pontja szerinti adó-visszaigénylési jogosultság az alábbi okmányok birtokában érvényesíthető:]
„c) a zárjeggyel ellátott jövedéki termék esetén a zárjegy állami adó- és vámhatóság képviselőinek jelenlétében
elvégzett megsemmisítéséről, illetve érvénytelenítéséről a 93/L. § rendelkezéseinek alkalmazásával felvett
jegyzőkönyv.”
(2) A 45/2016. NGM rendelet 64. §-a a következő (3) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:
„(3) Az (1) bekezdés c) pont szerinti felülragasztással történő érvénytelenítéssel egy tekintet alá esik a zárjegyen
fekete színű, nyomtatott „E” betű feltüntetése.”

19. §		
A 45/2016. NGM rendelet 65. §-a a következő d) ponttal kiegészülve lép hatályba:
[A Jöt. 12. § b) pontja szerinti adó-visszaigénylési jogosultság az alábbi okmányok birtokában érvényesíthető:]
„d) a zárjeggyel ellátott jövedéki termék esetén a zárjegy állami adó- és vámhatóság képviselőinek jelenlétében
elvégzett megsemmisítéséről, illetve érvénytelenítéséről a 93/L. § rendelkezéseinek alkalmazásával felvett
jegyzőkönyv.”
20. §		
A 45/2016. NGM rendelet 66. §-a a következő c) ponttal kiegészülve lép hatályba:
[A Jöt. 77. § (3) bekezdése szerinti adó-visszaigénylési jogosultság az alábbi okmányok birtokában érvényesíthető:]
„c) a zárjegy állami adó- és vámhatóság képviselőinek jelenlétében elvégzett megsemmisítéséről, illetve
érvénytelenítéséről a 93/L. § rendelkezéseinek alkalmazásával felvett jegyzőkönyv.”
21. §		
A 45/2016. NGM rendelet 67. §-a a következő szöveggel lép hatályba:
„67. § (1) A Jöt. 12. § c) és i) pontjában meghatározott esetben üzemanyag katonai célú felhasználása utáni
adó-visszaigénylés a kölcsönös logisztikai segítségnyújtás NATO szabványos előírásairól szóló STANAG 2034
„ANNEX A” melléklet szerinti, szabályszerűen kitöltött feltöltési bizonylat és a külföldi fegyveres erő magyarországi
csapatmozgására kiadott engedély birtokában érvényesíthető.
(2) Ha a beszerzés nem a Magyar Honvédség adózott termékkészletéből történik, a Jöt. 12. § i) pontjában és 53. §
(1) bekezdés d) pont dc) alpontjában meghatározott szervezet vagy személy által történő adó-visszaigénylés
érvényesítése során a 11/2010. PM rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.”
22. §		
A 45/2016. NGM rendelet 68. §-a a következő szöveggel lép hatályba:
„68. § (1) A Jöt. 12. § d) és e) pontja szerinti adó-visszaigénylési jogosultság érvényesítéséhez benyújtott, a címzett
tagállam hatóságának igazolása valóságtartalmának ellenőrzése érdekében az állami adó- és vámhatóság
– a jövedéki adók területén való közigazgatási együttműködésről és a 2073/2004/EK rendelet hatályon kívül
helyezéséről szóló 2012. május 2-i 389/2012/EU tanácsi rendelet szerint eljárva – megkereséssel élhet a címzett
tagállam illetékes hatósága felé.
(2) A Jöt. 12. § d) és e) pontja szerinti adó-visszaigénylési jogosultság érvényesítéséhez a zárjegy állami adóés vámhatóság képviselőinek jelenlétében elvégzett megsemmisítéséről, illetve érvénytelenítéséről a 93/L. §
rendelkezéseinek alkalmazásával felvett jegyzőkönyvvel is rendelkezni kell.”
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23. §		
A 45/2016. NGM rendelet 79. § (2) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(2) Nem érvényesíthető az adó-visszaigénylési jogosultság, ha a mezőgazdasági termelő az adott erdő
vonatkozásában az erdő felújítására vagy a felújítás befejezésére jogszabályban, vagy a területileg illetékes erdészeti
hatóságként eljáró megyei kormányhivatal járási hivatala (a továbbiakban: erdészeti hatóság) határozatában
megállapított határidőt túllépte.”
24. §		
A 45/2016. NGM rendelet 84. § (1) bekezdés a) és b) pontja a következő szöveggel lép hatályba:
(Az állami adó- és vámhatóság a Jöt. 117. §-a szerinti, a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni adó-visszaigénylési
jogosultságot az ellenőrzési és kockázatelemzési tevékenysége keretében)
„a) a Jöt. 117. § (1) bekezdés a) pontja szerinti mezőgazdasági termelő vonatkozásában a mezőgazdasági munka
elvégzését illetően a megművelt termőföld helyrajzi száma alapján megyei kormányhivatal földművelésügyi
igazgatási hatáskörben eljáró megyeszékhely szerinti – Pest megyében az érdi, Csongrád megyében
a hódmezővásárhelyi – járási hivatala (a továbbiakban: mezőgazdasági igazgatási szerv),
b) a Jöt. 117. § (1) bekezdés b) pontja szerinti mezőgazdasági termelő vonatkozásában a felújított erdő erdészeti
azonosítója alapján a visszaigénylés alapjául szolgáló tevékenység elvégzése szerinti év június 30-i vagy
december 31-i nyilvántartási állapota alapján az erdőfelújítási kötelezettség alatt álló erdő nagyságát, az erdő
felújítására vagy az erdő felújításának befejezésére megállapított határidő betartását, a használó személyét illetően
az erdészeti hatóság,”
(által a munkaműveletek elvégzésének igazolásául – az állami adó- és vámhatóság elektronikus úton megküldött
megkeresésére – rendelkezésre bocsátott információk alapján vizsgálja.)
25. §		
A 45/2016. NGM rendelet a következő VIII/A. fejezettel egészül ki:

„VIII/A. ZÁRJEGY, HIVATALOS ZÁR
40/A. A zárjegy általános szabályai
93/A. § (1) A zárjegy leírását a 21. melléklet tartalmazza.
(2) A zárjegyet hamisítás elleni védelemmel kell ellátni, melynek kialakítása során figyelembe kell venni
a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat szakvéleményét.
(3) A zárjegy előállítója a gyártott, a tárolt és az állami adó- és vámhatóságnak átadott zárjeggyel naptári
félévenként tételesen elszámol.
(4) Az előállítás, a tárolás és a kiadás során keletkező selejtes, sérült zárjegyet a zárjegy előállítójának és az állami
adó- és vámhatóságnak a képviselőiből álló bizottság jegyzőkönyv felvétele mellett − a zárjegyek tételes
ellenőrzését, számbavételét követően − megsemmisíti.

40/B. A zárjegy megrendelése
93/B. § (1) A 22. melléklet szerinti adattartalmú, az állami adó- és vámhatóság által rendszeresített nyomtatványon
benyújtható zárjegymegrendelést az állami adó- és vámhatóság a megrendelés beérkezésének napját követő
7. munkanapig, ha a megrendelt mennyiség meghaladja a megrendelés benyújtását megelőző 6 hónapban átvett,
új engedélyes esetén a féléves szinten felhasználni tervezett mennyiséget, a megrendelés beérkezésének napját
követő 21. munkanapig teljesíti.
(2) Az egy alkalommal megrendelhető zárjegy mennyisége a 21. melléklet szerinti zárjegy kiszerelési egységre
megadott darabszám vagy annak egész számú többszöröse lehet.
(3) Adóraktár legfeljebb az éves termeléshez szükséges mennyiségű zárjegykészletet tarthat.
(4) Az eseti bejegyzett kereskedő, az importáló és a jövedéki engedélyes kereskedő zárjegymegrendelést
beszerzésenként vagy importügyletenként nyújthat be az állami adó- és vámhatósághoz.
93/C. § (1) Az állami adó- és vámhatóság a megrendelés visszaigazolása előtt megvizsgálja a megrendelés
mennyiségi megalapozottságát.
(2) A megrendelés visszaigazolása a kiadható zárjegymennyiséget, az átadás helyét, időpontját és a zárjegy
előállítási költségét tartalmazza.
(3) Pálinka zárjegy megrendelése esetén a megrendelő nyilatkozni köteles arról, hogy a megrendelt zárjeggyel
ellátandó zárjegyköteles jövedéki termék megfelel-e a pálinkáról, a törkölypálinkáról és a Pálinka Nemzeti Tanácsról
szóló 2008. évi LXXIII. törvény 2. § (1)–(4) bekezdésében meghatározott követelményeknek.

40/C. A zárjegy kiadása
93/D. § (1) A zárjegy az előállítási költségének igazolt megfizetését követően adható ki.
(2) Nem adható ki a zárjegy az igénylőnek, ha az állami adó- és vámhatóság felé meg nem fizetett végrehajtható
adótartozása van, kivéve, ha arra részletfizetést vagy fizetési halasztást engedélyeztek számára.
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(3) A zárjegy tételes kiadása a 21. melléklet szerinti szalagozott köteg vagy doboz kiadásával történik.
(4) A zárjegy kiadásának helye a zárjegyet előállító nyomda telephelye, a kiadásról az állami adó- és vámhatóság
szállítólevelet állít ki, mely tartalmazza az átadás-átvétel időpontját, a zárjegy választékát, mennyiségét, sorszámát.
Az átadást-átvételt az állami adó- és vámhatóság és a zárjegyigénylő igazolja.
(5) A zárjegyigénylőnek a Jöt. szerinti zárjegyhiány utáni fizetési kötelezettsége a kiadás időpontjától áll fenn.

40/D. A zárjegy előállítási költsége
93/E. § (1) Az állami adó- és vámhatóság − a zárjegy előállítójával történő szerződéskötést követően − a zárjegy
előállítási költségéről, a zárjegy egységáráról és a szerződés időtartamáról az előállítási költség változását
megelőzően az internetes honlapján történő közzététel útján tájékoztatja a zárjegyigénylőket. A kialakuló egységnyi
fizetendő előállítási költségnek a hamisítás elleni megfelelő szintű védelmet a legkisebb költségterhelés mellett kell
biztosítania.
(2) Az állami adó- és vámhatóság a zárjegy előállítási költségének megfizetéséről számlát állít ki, amelyet legkésőbb
a zárjegy átadásával egyidejűleg ad át a zárjegyigénylőnek.
(3) A zárjegyigénylő a zárjegyelőállítási költség megfizetését átutalással teljesíti.
(4) A zárjegyigénylő megtéríti a megrendelt, de a zárjegymegrendelés visszaigazolásában az átvételére megjelölt
napot követő 10. munkanapig át nem vett zárjegy előállítási költségét. A zárjegyigénylő fizetési kötelezettsége
a zárjegymegrendelés visszaigazolásában az átvételére megjelölt napot követő 11. munkanapon keletkezik.
(5) Az állami adó- és vámhatóság intézkedik a visszaküldött minőséghibás zárjegy után megfizetett zárjegyelőállítási költségnek a − zárjegy visszavételét követő 15 munkanapon belül történő − visszatérítéséről.
(6) A 93/G. § szerint megrendelt zárjegy előállítási költségét a jövedéki terméket forgalmazónak nem kell
megfizetnie.

40/E. A zárjegy alkalmazása
93/F. § (1) A forgalmazás során a zárjegy sorszámának és vonalkódjának bármely módon történő eltakarása – kivéve
a díszdoboz csomagolású jövedéki terméket, illetve az állami adó- és vámhatóság által engedélyezett egyéb
csomagolást, valamint az olyan biztonsági eszköz alkalmazását, melynek eltávolítása nem jár a zárjegy sérülésével,
olvashatatlanná tételével –, felülragasztása, a zárjegyen felirat alkalmazása tilos.
(2) A gyűjtőcsomagolás felbontásakor talált zárjegy nélküli vagy hamis zárjegyű zárjegyköteles jövedéki terméket
a forgalomból haladéktalanul, véglegesen ki kell vonni, a termék kereskedelmi megnevezését, kiszerelését,
darabszámát, alkoholtermék esetén tényleges alkoholtartalmát is tartalmazó leltárjegyzéket kell két példányban
készíteni, melynek egyik példányát a következő munkanap végéig az állami adó- és vámhatóság részére
tájékoztatásul be kell nyújtani.
(3) A zárjegyköteles alkoholtermék különleges formájú vagy zárási módú palackban vagy palacktól eltérő fogyasztói
csomagolásban a fogyasztói csomagolásra az állami adó- és vámhatóság által jóváhagyott módon felhelyezett
zárjeggyel forgalmazható.
(4) Az alkoholterméknek minősülő nem uniós áru, valamint az adóhatósági, a bírósági végrehajtási eljárásban
lefoglalt áru esetén a zárjeggyel való ellátási kötelezettség azt az adóraktár engedélyest, jövedéki engedélyes
kereskedőt vagy jövedéki kiskereskedőt terheli, amely vagy aki a nem uniós árut átveszi, és az ilyen
zárjegyfelhasználásról a zárjegyigénylőnek nem minősülő zárjegyfelhasználó is a zárjegyigénylőre vonatkozó
szabályok alkalmazásával számol el.
(5) A zárjegyfelhasználó a zárjeggyel ellátott és a zárjegy nélküli zárjegyköteles jövedéki termék azonos telephelyen
történő tárolása esetén köteles biztosítani a két termékkészlet elkülönített számbavehetőségét.
93/G. § (1) A szabadforgalomban levált vagy megsérült zárjegyű zárjegyköteles jövedéki terméket a jövedéki
engedélyes kereskedőnek vagy jövedéki kiskereskedőnek ki kell vonnia a forgalomból és elkülönítve kell tárolnia,
valamint – a termék továbbforgalmazási szándéka esetén – a termék kereskedelmi megnevezését, kiszerelését,
darabszámát, alkoholtermék esetén tényleges alkoholtartalmát, a termék származását igazoló okmány típusát,
számát, valamint az igényelt zárjegy mennyiségét és típusát is tartalmazó leltárjegyzéket kell két példányban
készíteni és egyik példányát a következő munkanap végéig az állami adó- és vámhatóság részére benyújtani.
A leltárjegyzéknek az állami adó- és vámhatóság részére történő benyújtása zárjegymegrendelésnek minősül.
(2) Az (1) bekezdés szerinti megrendelésben kizárólag jövedéki engedélyes kereskedő vagy jövedéki kiskereskedő
birtokában lévő zárjegyköteles jövedéki termékről levált vagy megsérült zárjegy típusával megegyező zárjegy
igényelhető.
(3) Az (1) bekezdés szerinti megrendelés alapján az állami adó- és vámhatóság tájékoztatja a jövedéki engedélyes
kereskedőt vagy jövedéki kiskereskedőt a megrendelt zárjegy rendelkezésre bocsátásának – a jövedéki engedélyes
kereskedővel vagy jövedéki kiskereskedővel előre egyeztetett – időpontjáról és helyszínéről.
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(4) Az (1) bekezdés szerinti megrendelt zárjegyet a megsérült zárjegy eltávolítását követően az állami adó- és
vámhatóság helyezi fel a termékre, és a felhelyezésről jegyzőkönyvet készít. A levált vagy megsérült zárjegyű
zárjegyköteles jövedéki termék egyedi azonosításra alkalmas sérült vagy levált zárjegyét az állami adó- és
vámhatóság a zárjegyfelhelyezéssel egyidejűleg megsemmisíti, vagy amennyiben a megsemmisítés helyszíni
feltételei nem állnak fenn, úgy azt megsemmisítés céljából elszállítja.
93/H. § Cigaretta és szivarka esetében a zárjegyet a gyártási folyamat során, közvetlenül a dobozra,
– fóliacsomagolás esetén – a fóliacsomagolás alá kell felragasztani.

40/F. Adatszolgáltatás a zárjegy-készletváltozásról
93/I. § A Jöt. 74. § (3) bekezdése szerinti zárjegyigénylő a Jöt. szerinti adatszolgáltatási kötelezettségét
az 1. melléklet III. pontja szerinti adattartalommal teljesíti.
93/J. § (1) A zárjegyfelhelyezésre vonatkozó adatokat a zárjegyigénylő adatszolgáltatásban zárjegyköteles jövedéki
termékenként,
a) a zárjegyköteles jövedéki termékre általa alkalmazott globális áru azonosító szám (a továbbiakban: GTIN szám)
vagy
b) – amennyiben a zárjegyigénylő a zárjegyköteles jövedéki termékre nem alkalmaz GTIN számot – az állami adó- és
vámhatóság által képzett egyedi azonosító szám (a továbbiakban: hatósági termékazonosító-szám)
szerint, azon belül élelmiszer esetében az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról szóló miniszteri
rendelet szerinti tételazonosító jelölés, illetve – amennyiben ilyen jelölés feltüntetése nem kötelező, akkor –
az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról
és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet 18. cikk (4) bekezdésében meghatározott követelményeknek megfelelő jelölés
(a továbbiakban együtt: tételazonosító) szerint részletezve köteles megadni.
(2) A zárjegyigénylő köteles
a) az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a zárjegyköteles jövedéki termék GTIN számát az 1. melléklet III. rész
4. pontja szerinti adattartalommal bejelenteni,
b) az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben a zárjegyköteles jövedéki termékre hatósági termékazonosító-számot
– az 1. melléklet III. rész 4. pontja szerinti adatok megadásával – igényelni
az e célra az állami adó- és vámhatóság által rendszeresített nyomtatványon.
(3) A GTIN szám bejelentését vagy a hatósági termékazonosító-szám igénylését a tételazonosító használatba vételét
megelőzően kell megtenni.
(4) Az állami adó- és vámhatóság a hatósági termékazonosító-számot az igénylés benyújtásától számított
5 munkanapon belül küldi meg az igénylőnek.

40/G. A zárjegyfelhasználás elszámolása
93/K. § (1) A zárjegyigénylő által a Jöt. 24. §-a szerinti adatszolgáltatásban az állami adó- és vámhatóságnak
bejelentett zárjegykészlet-változások jövedéki bizonylata
a) harmadik országba történő kiszállítás, harmadik országból történő visszaszállítás esetén a vámokmány;
b) telephelyről való egyéb kiszállítás, visszaszállítás esetén a szállítólevél;
c) zárjegyköteles jövedéki termékre történő felhelyezés esetén a gyártási vagy raktárbizonylat, harmadik országban
történt felhelyezés esetén vámokmány.
(2) A zárjegy zárjegyigénylő érdekkörén kívüli elháríthatatlan okból – kivéve a lopás esetét – történt
megsemmisülése esetén a zárjegyigénylőnek a zárjegyhiány jogkövetkezményei alóli mentesüléshez a rendőrség és
a tűzoltóság által felvett jegyzőkönyvvel is rendelkeznie kell.
93/L. § (1) Az állami adó- és vámhatóság az elszámolási időszakonkénti zárjegyelszámolásról − a (2) bekezdés
szerinti tartalommal − jegyzőkönyvet vesz fel.
(2) A jegyzőkönyv tartalmazza
a) az elszámolási időszak kezdő napján készleten lévő zárjegy mennyiségét (nyitókészlet);
b) az elszámolási időszakban átvett zárjegy mennyiségét, az átvétel keltét;
c) az elszámolási időszakban felhasznált, bizonylattal igazolt zárjegy darabszámát;
d) csökkentő tételként
da) az állami adó- és vámhatóság által visszavett, feleslegessé vált vagy minőséghibás zárjegy darabszámát,
db) a gyártás közben megsérült és tételes elszámolás mellett az állami adó- és vámhatóság felügyelete mellett
megsemmisített vagy a 93/M. § (3) bekezdése szerint elszámolt zárjegy darabszámát,
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dc) a zárjegy igénylőjének érdekkörén kívüli elháríthatatlan okból – ide nem értve a lopás esetét –
használhatatlanná vált, megsemmisült zárjegy darabszámát, ha az biztonsággal megállapítható,
dd) az állami adó- és vámhatóság felügyelete mellett megsemmisített, feleslegessé vált zárjegy darabszámát;
e) a jegyzőkönyv keltének napján
ea) telephelyen készleten lévő,
eb) tagállamba kiszállított,
ec) harmadik országba kiszállított,
ed) más telephelyre kiszállított,
fel nem használt zárjegy mennyiségét (zárókészlet);
f ) az elszámolási időszakban keletkezett zárjegyhiányt.
93/M. § (1) A gyártás közben megsérült zárjegy elszámolása tételesen vagy a (3) bekezdésben meghatározott
módon történhet. A zárjegy kézi felhelyezése esetén csak a tételes elszámolás alkalmazható.
(2) Tételes elszámolás esetén a zárjegyigénylő a megsérült zárjegyet köteles annak darabjai összerakásával
gyűjtőívre felragasztani. A megsérült zárjegy csökkentő tételként csak akkor fogadható el, ha annak több mint
50%-át felragasztották a gyűjtőívre, és megállapítható annak hitelessége és sorszáma, valamint azon újabb, ismételt
felhasználás nyomai nem láthatók. Egy gyűjtőívre legfeljebb 50 db sérült zárjegyet lehet felragasztani.
(3) Ha a zárjegyigénylő a zárjegyköteles jövedéki termék gyártása közben megsérült zárjegyet a (2) bekezdésben
meghatározott módon nem tudja elszámolni, a zárjegy elszámolásában csökkentő tételként a tényleges
mennyiség, de legfeljebb az elszámolási időszakban gyártott zárjegyes termékek csomagolási egységben kifejezett
mennyiségének (darabszámának)
a) az 5000 db/óra kapacitás alatti csomagológéppel történő zárjegyfelhelyezés esetén 0,5%-a,
b) az 5000 db/óra kapacitást elérő csomagológéppel történő zárjegyfelhelyezés esetén 0,75%-a
számolható el a zárjegykészlet igazolt csökkenéseként.
(4) A zárjegyköteles jövedéki termék gyártása közben megsérült és összegyűjtött, a (2) bekezdésben meghatározott
elszámolás esetén a felragasztott, sérült zárjegyet, valamint azt a sérülésmentes, feleslegessé vált zárjegyet, amely
nem kerül az állami adó- és vámhatósághoz visszaküldésre, az állami adó- és vámhatóság a zárjegyfelhasználó
jelenlétében megsemmisíti.
93/N. § (1) A zárjegynek a zárjegyigénylő érdekkörébe nem tartozó, elháríthatatlan okból bekövetkező
használhatatlanná válását, megsemmisülését a zárjegyigénylő az eseményt követően haladéktalanul bejelenti
az állami adó- és vámhatóságnak.
(2) Az állami adó- és vámhatóság készletfelvétellel, illetve a rendelkezésére álló adatokból állapítja meg
a csökkenésként figyelembe vehető mennyiséget.
93/O. § Az importáló és a másik tagállamban szabadforgalomba bocsátott terméket kereskedelmi céllal belföldre
szállító személy esetében a készletelszámolást az egy alkalommal átvett zárjegy mennyiségére vonatkozóan kell
elvégezni a zárjegy átvételétől számított 90 napon belül.

40/H. Párlat zárjegyre vonatkozó különös szabályok
93/P. § (1) A bérfőzött párlat nem adóraktárnak történő értékesítéséhez szükséges zárjegy megrendelésére,
kiadására, átvételére és alkalmazására a 40/B–40/E. alcím rendelkezéseit az ezen alcímben meghatározott
eltérésekkel kell alkalmazni. A bérfőzetőre nem kell alkalmazni a 40/F–40/G. alcím rendelkezéseit.
(2) A bérfőzető kizárólag párlat zárjegy megrendelésére jogosult.
(3) A bérfőzető a párlat zárjegy megrendelésére irányuló kérelmet a 14. mellékletben meghatározott adattartalmú,
az állami adó- és vámhatóság által rendszeresített nyomtatványon nyújtja be.
(4) A párlat zárjegy előállítási költségének megfizetése történhet készpénzfizetéssel, fizetési számlára történő
készpénz befizetéssel vagy átutalással.
(5) A párlat zárjegy kiadása az állami adó- és vámhatóság hivatalos helyén történik.

40/I. Hivatalos zár
93/Q. § (1) A hivatalos zárat egyedi azonosító jellel, sorszámmal és hamisítás elleni védelemmel vagy – nem
papíralapú eszköz esetében – el nem távolítható, át nem javítható egyedi feliratozással kell ellátni.
(2) A hivatalos zár előállítására vonatkozó engedélyre olyan személy jogosult, akinek az állami adó- és vámhatóság
felé nincs vám- vagy adótartozása, társadalombiztosításijárulék-tartozása, kivéve, ha arra részletfizetést vagy fizetési
halasztást engedélyeztek, valamint rendelkezik
a) a hivatalos zár követelményeit teljesítő eszköz előállításához szükséges műszaki, technikai és technológiai
feltételekkel,
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b) zárt rendszerű, a szigorú elszámolást lehetővé tevő technológiai-szervezeti rendszerrel és azt szabályozó
biztonsági szabályzattal,
c) a tevékenység jellegének megfelelő belső ellenőrzési rendszerrel, biztonsági személyzettel és technikai
berendezéssel és
d) az előállítás során keletkezett selejt és hulladék anyag megsemmisítéséhez szükséges berendezéssel vagy
a megsemmisítést más módon biztosító eljárási renddel.
(3) Az eszköz hivatalos zárként történő elfogadására és a hivatalos zár előállításának engedélyezése iránti
kérelemhez csatolni kell:
a) a hivatalos zár műszaki rajzát és mintadarabját,
b) az egyedi azonosító jel leírását,
c) a hivatalos zár előállításának folyamatát tartalmazó technológiai dokumentációt,
d) papíralapú eszköz esetén a hamisítás elleni védelmi elemek leírását és a védelmi elemek ismeretével rendelkező
személyek nevét, személyi adatait és
e) a 15. mellékletben előírt adattartalmú nyilvántartás mintáját, számítógépes nyilvántartás-vezetés esetén annak
leírását.
(4) Az eszköz hivatalos zárként történő elfogadására és a hivatalos zár előállításának engedélyezésére irányuló
kérelemben meg kell adni a hivatalos zár alkalmazási körét (űrtartalom-megjelöléssel), felhelyezésének módját és
az évente gyártani tervezett mennyiséget.
(5) Az állami adó- és vámhatóság az eszköz hivatalos zárként történő elfogadására és a hivatalos zár előállításának
engedélyezésére irányuló eljárásba szakértőként bevonja a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, valamint a Hegyközségek
Nemzeti Tanácsának képviselőiből álló Hivatalos Zár Bizottságot, és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Szakértői
Intézetet – a szakterületét érintő kérdésekben – szakvélemény készítésére kérheti fel.
(6) A Hivatalos Zár Bizottság a szakértőként történő bevonástól számított 15 napon belül ad indokolt szakvéleményt
az eszköz borászati felhasználhatóságával kapcsolatban.
(7) A Hivatalos Zár Bizottság működtetésével kapcsolatos feladatokat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal látja el.
A Hivatalos Zár Bizottság a Hegyközségek Nemzeti Tanácsával egyetértésben kialakított ügyrend szerint működik.
(8) Az állami adó- és vámhatóság a hivatalos zár előállítójának engedélyét visszavonja, ha az engedélyezési és
működési feltételek az állami adó- és vámhatóság felhívására sem teljesülnek.
(9) Az állami adó- és vámhatóság az engedély kiadásáról, valamint visszavonásáról a határozat egy példányának
megküldésével − a határozat kiadásával egyidejűleg − tájékoztatja a Hegyközségek Nemzeti Tanácsát.
(10) A hivatalos zár előállítója a 15. melléklet szerinti adattartalmú, az állami adó- és vámhatóság által jóváhagyott
nyilvántartást vezet tevékenységéről.
(11) A hivatalos zár előállítója az állami adó- és vámhatóság felé adatszolgáltatását hivatalos zár felhasználónkénti,
zártípusonkénti és azon belül sorszámtartományonkénti részletezéssel az állami adó- és vámhatóság által
rendszeresített elektronikus űrlapon teljesíti.
93/R. § (1) Megsérült vagy minőséghibás hivatalos zárat a termék csomagolására felhelyezni, ilyen zárral terméket
forgalmazni tilos.
(2) Az adófelfüggesztéssel végzett szállítás során csendes bor vagy egyéb csendes erjesztett ital szállítására
alkalmazott jövedéki okmány termék azonosítására szolgáló rovatában vagy az okmányhoz csatolt mellékleten
fel kell tüntetni az alkalmazott hivatalos zár egyedi azonosító jelét és sorszámát vagy sorszámtartományát. Abban
az esetben, ha a feladóé helyett az átvevő adóraktár engedélyesének hivatalos zára kerül a termékre, a jövedéki
okmányon e körülményt is jelezni kell.
(3) A hivatalos zár felhasználója
a) biztosítja a hivatalos zárak biztonságos helyen történő tárolását,
b) az általa átvett, felhasznált hivatalos zárakról telephelyenként és zártípusonként a 16. melléklet szerinti
adattartalmú nyilvántartást vezet folyamatosan,
c) a Jöt. 138. § (5) bekezdése szerinti adatszolgáltatást – az egyszerűsített adóraktár engedélyese és a kisüzemi
bortermelő kivételével – az állami adó- és vámhatóság által rendszeresített elektronikus űrlapon teljesíti.
(4) A több telephellyel rendelkező hivataloszár-felhasználó a telephelyei között hivatalos zárat kizárólag a zár egyedi
azonosító jelét és sorszámát vagy sorszámtartományát tartalmazó szállítólevéllel szállíthat.
(5) A harmadik országból vagy a más tagállamból behozott csendes bor vagy egyéb csendes erjesztett ital
csomagolására a hivatalos zár belföldön is felhelyezhető.
(6) A harmadik országba exportált vagy a más tagállamba kiszállított csendes bor vagy egyéb csendes erjesztett
ital csomagolásán hivatalos zárat nem lehet alkalmazni, illetve azt papíralapú eszköz esetén felülragasztással
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érvényteleníteni kell. Az érvénytelenítéssel egy tekintet alá esik a hivatalos záron a „...zár ...” szövegrészt részben vagy
egészben eltakaró, fekete színű, nyomtatott „E” betű feltüntetése.”
26. §		
A 45/2016. NGM rendelet 95. § (2) bekezdés a) pontja a következő szöveggel lép hatályba:
(Nem adható ki a bérfőzött párlat kedvezményes adómértékkel, ha a bérfőzető)
„a) a 94. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozattételt elmulasztja, vagy”
27. §		
A 45/2016. NGM rendelet 104. § (2)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az 1–43. alcím, a 99. §, a 100. § (1) bekezdés a)–h) pontja, a 100. § (2) bekezdése, a 101–103. § és a 47. alcím,
valamint az 1–21. melléklet 2017. július 1-jén lép hatályba.
(3) A 100. § (1) bekezdés i) pontja 2017. augusztus 1-jén lép hatályba.”
28. §		
A 45/2016. NGM rendelet 105–108. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„105. § 2017. június 30-át követően az elektronikus átvételi elismervényen kiegészítő adatként fel kell tüntetni,
ha a dohánygyártmányra adójegy van felhelyezve.
106. § (1) Ha a 2017. június 30-án hatályos kötelező érvényű vámtarifabesorolás alapján nem egyértelmű a termék
2017. július 1-jétől irányadó adójogi besorolása és a 2017. június 30-án végzettel azonos tevékenység végzéséhez
a jogszabály 2017. július 1-jétől kötelező érvényű KN-kód besorolás meglétét írja elő feltételként, a tevékenységet
végző 2017. június 30-ig köteles az állami adó- és vámhatóságnál kötelező érvényű KN-kód besorolás iránti kérelmet
előterjeszteni, amelyről az állami adó- és vámhatóság költségmentesen döntést hoz, és a kérelemről történő
döntésig a tevékenység a kötelező érvényű vámtarifabesorolás birtokában folytatható.
(2) Ha a 2017. június 30-án hatályos kötelező érvényű vámtarifabesorolás alapján egyértelmű a termék
2017. július 1-jétől irányadó adójogi besorolása, és a 2017. június 30-án végzettel azonos tevékenység végzéséhez
2017. július 1-jétől kötelező érvényű KN-kód besorolás nyújtható be, akkor a tevékenység a kötelező érvényű
vámtarifabesorolás birtokában is végezhető.
107. § A gazdálkodó a 2017. július 1-jét megelőzően a jövedéki termékek veszteségnormáiról szóló 43/1997.
(XII. 30.) PM rendelet 1. § (3) bekezdése szerint engedélyezett veszteségelszámolást 2017. június 30-át követően is
alkalmazhatja.
108. § (1) A Jöt. 150. § (5) bekezdésének alkalmazása esetén vagy a 2017. június 30-át követő engedélyezési,
nyilvántartásba vételi eljárás során a kérelmező kérheti a 2017. július 1-jét megelőzően hatályos szabályok szerinti
engedélyezési vagy nyilvántartásba vételi eljárás során papír alapon az állami adó- és vámhatósághoz benyújtott
dokumentumainak az állami adó- és vámhatóság által a kérelem elbírálásakor történő figyelembevételét.
Az állami adó- és vámhatóság az engedélyezési vagy nyilvántartásba vételi eljáráshoz felhasználható papíralapú
dokumentumokról elektronikus másolatot készít.
(2) Az állami adó- és vámhatóság által 2017. július 1-jét megelőzően kiadott sorszámtartományok – ha jogszabály
másként nem rendelkezik – 2017. június 30-át követően is felhasználhatóak, azokkal a kiadásukkor hatályos
szabályok szerint kell elszámolni.”
29. §		
A 45/2016. NGM rendelet 46. alcíme a következő 108/A. §-sal egészül ki:
„108/A. § (1) E rendelet 2017. július 1-jén hatályos rendelkezéseit a 2017. július 1-jét megelőzően benyújtott
hivatalos zár előállítása iránti kérelem alapján 2017. július 1-jén folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
(2) Az állami adó- és vámhatóság a 2017. július 1-jét megelőzően a hivatalos zár előállítója részére kiadott
engedélyokirat elektronikus engedélyokirattá alakítására tervezetet készít, melyet 2017. július 15-ig megküld
az engedélyesnek véleményezésre, és 2017. július 30-ig 2017. augusztus 1-jével hatályba lépő elektronikus
engedélyokiratot ad ki, ha az engedélyezési feltételek teljesülnek. A korábbi engedélyokirat 2017. július 31-én
hatályát veszti.”
30. §		
A 45/2016. NGM rendelet XI. Fejezete a következő 46/A. alcímmel egészül ki:

„46/A. Jogszabály tervezetének egyeztetése
108/B. § E rendelet tervezetének a műszaki szabályokkal és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó
szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9-i 2015/1535
európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti előzetes bejelentése megtörtént.”
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(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

A 45/2016. NGM rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerinti szöveggel lép hatályba.
A 45/2016. NGM rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerinti szöveggel lép hatályba.
A 45/2016. NGM rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerinti szöveggel lép hatályba.
A 45/2016. NGM rendelet 4. melléklete a 4. melléklet szerinti szöveggel lép hatályba.
A 45/2016. NGM rendelet 13. melléklete az 5. melléklet szerinti szöveggel lép hatályba.
A 45/2016. NGM rendelet 18. melléklete a 6. melléklet szerinti szöveggel lép hatályba.
A 45/2016. NGM rendelet 20. melléklete a 7. melléklet szerinti szöveggel lép hatályba.
A 45/2016. NGM rendelet 21. melléklete a 8. melléklet szerinti szöveggel lép hatályba.
A 45/2016. NGM rendelet a 9. melléklet szerinti 22. melléklettel egészül ki.

32. §		
Nem lép hatályba a 45/2016. NGM rendelet
a)
8. § (13) bekezdése,
b)
32. § (9) bekezdése,
c)
42. § (2) bekezdése.

3. Záró rendelkezések
33. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba, és
2017. július 2-án hatályát veszti.
(2) Az 1. alcím, a 6. §, a 17. §, a 25. §, a 29–30. §, a 31. § (9) bekezdése, a 34. § és a 9. melléklet 2017. július 1-jén lép
hatályba.

34. §		
Hatályát veszti az energiaadóról szóló 2003. évi LXXXVIII. törvényben megjelölt vámtarifaszámok alkalmazásáról
szóló 45/2003. (XII. 29.) PM rendelet.
		
		

Varga Mihály s. k.,
nemzetgazdasági miniszter

1. melléklet az 5/2017. (III. 30.) NGM rendelethez
„1. melléklet a 45/2016. (XI. 29.) NGM rendelethez

Adóraktári nyilvántartás és az adóraktár Jöt. 24. § szerinti adatszolgáltatásának adattartalma
A „*” jelzéssel ellátott adatokat a Jöt. 24. §-a szerinti adatszolgáltatásában kell megküldeni.
A „**” jelzéssel ellátott adatokat akkor kell a Jöt. 24. §-a szerinti adatszolgáltatásában megküldeni, ha az adóraktár
engedélyese nem küldi a szabadforgalomba bocsátással egyidejűleg az adatokat.
A „b” jelzéssel ellátott adatokról kell a kizárólag bérfőzést végző adóraktárnak adatszolgáltatást teljesítenie.
Ha egy pont jelzéssel van megjelölve, valamennyi alszámos bontására is vonatkozik a jelzésbeli tartalom.
I.		
1.
2.
3.

Általános adatok
Adóraktári telephely engedélyszáma*
Tárgyidőszak*
Adóraktári készlettípus*

II.		 Termékkészlet elszámolás (termék megnevezése, jövedéki termék KN-kódja*, jövedéki termék fajtakódja*, termék
mennyisége*, [dohánygyártmány esetében kiszerelési egység és kiskereskedelmi eladási ár is]*)
1. Nyitókészlet* (kizárólag a 2017. június 30-át követő első adatszolgáltatás alkalmával beküldendő)
2. Készletnövekedés (bizonylatszám)
2.1. Előállított jövedéki termék (bioetanol esetében az alábbi bontásban)*
2.1.1.
EU termelésű alapanyagból fenntarthatósági igazolással rendelkezik
2.1.2.
EU termelésű alapanyagból fenntarthatósági igazolással nem rendelkezik
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2.1.3.
Harmadik országban termelt alapanyagból fenntarthatósági igazolással rendelkezik
2.1.4.
Harmadik országban termelt alapanyagból fenntarthatósági igazolással nem rendelkezik
2.2. Cigarettán kívüli dohánygyártmány Jöt. 77. § (3) bekezdés b) pontja szerinti zárjegy eltávolítás utáni készletre
vétele*
2.3. Előállított nem jövedéki termék és az adófizetési kötelezettség alól mentesült jövedéki termék*
2.3.1.
Jöt. 133. § (1) bekezdés e) pontja szerinti gyógyszer, gyógyhatású készítmény, gyógyszeranyag,
intermedier
2.3.2.
Jöt. 133. § (1) bekezdés f ) pontja szerinti ecet
2.3.3.
Jöt. 133. § (1) bekezdés g) pontja szerinti aroma
2.3.4.
Jöt. 133. § (1) bekezdés h) pontja szerinti csokoládé és egyéb élelmiszer
2.3.5.
Jöt. 133. § (1) bekezdés i) pontja szerinti vegyipari, kozmetikai és egyéb, nem emberi fogyasztásra
szolgáló termék
2.3.6.
Jöt. 133. § (1) bekezdés k) és m) pontja szerinti teljesen denaturált alkohol
2.3.7.
Előállított ETBE
2.3.8.
Jöt. 112. § (1) bekezdés cb) pontja szerinti termék
2.3.9.
Jövedéki termék előállításához alapanyagként szolgáló nem jövedéki termék
2.4. Adófizetési kötelezettség alóli mentesülés kapcsán keletkezett, jövedéki terméknek minősülő melléktermék,
hulladék
2.5. Adófelfüggesztési eljárás keretében átvett jövedéki termék
2.5.1.
saját adóraktárból
2.5.2.
nem saját adóraktárból
2.5.3.
tagállamból
2.5.4.
bejegyzett feladótól
2.5.5.
adófelfüggesztési eljárás keretében történő szállításból visszaszállított
2.6. Adófelfüggesztési eljárás keretében átvett csendes bor*
2.6.1.
Egyszerűsített adóraktártól
2.6.2.
Kisüzemi bortermelőtől
2.6.3.
Másik tagállamból a Jöt. 51. §-a szerint
2.7. Adóraktárban importált jövedéki termék
2.8. Légijárműből lefejtett, adóraktárba szállított repülőgép-üzemanyag*
2.9. Terméktávvezeték adóraktártól vagy adóraktárnak nem minősülő csővezetékes szállításból átvett
energiatermék*
2.10. A Jöt. 12. § h) pontja szerinti jövedéki termék visszavétele*
2.11. Bérfőzetőtől a párlat kiadása nélkül, adózatlanul megvásárolt mennyiség*
2.12. Beszerzett nem jövedéki termék
2.13. Mintaként vett, de fel nem használt termék*
2.14. Készletfelvétel során megállapított készlet többlet
2.14.1. az állami adó- és vámhatóság jelenlétében
2.14.2. nem az állami adó- és vámhatóság jelenlétében*
2.15. Termékkészlet átvezetése biztosítékköteles készletből a Jöt. 21. § (4) bekezdés a) és b) pontja szerinti
termékkészletbe (növekedés)*
2.16. Termékkészlet átvezetése a Jöt. 21. § (4) bekezdés a) és b) pontja szerinti termékkészletből biztosítékköteles
készletbe (növekedés)*
2.17. Magánfőzőtől átvett adózott párlat*
2.18. Bérfőzetőtől átvett adózott párlat*
2.19. Szabadforgalomból visszahozott vagy vásárolt jövedéki termék*
2.20. Dohánygyártmány kiskereskedelmi eladási ár változása miatti készletátvezetése (növekedés)*
2.21. Szabadforgalomba bocsátott jövedéki termék kiszállítást követő 72 órán belül részben vagy teljes
mennyiségben történő visszaszállítása**
2.22. Adózott termék átvétele saját adóraktárból*
2.23. Jövedéki termék átvezetése KN-kód vagy fajtkód változása esetén (növekedés)*
3. Készletcsökkenés (bizonylat száma)
3.1. Jövedéki előállításához felhasznált jövedéki termék*
3.2. Jövedéki termék vagy nem jövedéki termék előállításához alapanyagként felhasznált nem jövedéki termék
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3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

3.7.

3.8.
3.9.

3.10.
3.11.
3.12.
3.13.
3.14.
3.15.
3.16.
3.17.
3.18.
3.19.
3.20.
3.21.
3.22.

ETBE előállításához felhasznált jövedéki termék*
A Jöt. 9. § (1) bekezdés a) pontja szerint értékesített jövedéki termék*
A Jöt. 9. § (1) bekezdés b) pontja szerint átadott jövedéki termék*
A Jöt. 9. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontja szerinti célra a mintavételi szabályzat szerint vett minta (helye,
időpontja, célja)
3.6.1.
az állami adó- és vámhatóság jelenlétében
3.6.2.
nem az állami adó- és vámhatóság jelenlétében*
A Jöt. 9. § (1) bekezdés c) pont cb) alpontja szerint megsemmisítés
3.7.1.
az állami adó- és vámhatóság jelenlétében
3.7.1.1. adóraktárból elszállítás révén
3.7.1.2. adóraktárban
3.7.2.
nem az állami adó- és vámhatóság jelenlétében*
3.7.2.1. adóraktárból elszállítás révén
3.7.2.2. adóraktárban
Cigarettán kívüli dohánygyártmányok Jöt. 77. § (3) bekezdés b) pontja szerinti zárjegy eltávolítást követő
kivezetése az adózott készletből*
A Jöt. 9. § (1) bekezdés e) és f ) pontja szerint jövedéki termék olyan károsodása, amelyet az állami adó- és
vámhatóság teljes megsemmisülésként vagy helyrehozhatatlan károsodásként elismert (időpont, mód/
körülmények, kárenyhítés érdekében tett intézkedés)
A Jöt. 112. § (1) bekezdés a) pontja szerint jövedéki termék kiszolgálása*
A Jöt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerint jövedéki termék kiszolgálása*
A Jöt. 112. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontja szerint felhasznált jövedéki termék*
A Jöt. 112. § (1) bekezdés c) pont cb) alpontja szerint felhasznált jövedéki termék*
A Jöt. 112. § (1) bekezdés c) pont cc) alpontja szerint felhasznált jövedéki termék*
A Jöt. 133. § (1) bekezdés e) pontja szerint felhasznált jövedéki termék gyógyszer, gyógyhatású készítmény,
gyógyszeranyag, intermedier előállításához*
A Jöt. 133. § (1) bekezdés f ) pontja szerinti felhasznált jövedéki termék ecet előállításához*
A Jöt. 133. § (1) bekezdés g) pontja szerint felhasznált jövedéki termék aroma előállításához*
A Jöt. 133. § (1) bekezdés h) pontja szerint felhasznált jövedéki termék csokoládé és egyéb élelmiszer
előállításhoz*
A Jöt. 133. § (1) bekezdés i) pontja szerint felhasznált jövedéki termék vegyipari, kozmetikai és egyéb, nem
emberi fogyasztásra szolgáló termék előállításához*
A Jöt. 133. § (1) bekezdés k) és m) pontja szerint felhasznált jövedéki termék teljesen denaturált alkohol
előállításához*
Terméktávvezeték adóraktárnak vagy adóraktárnak nem minősülő csővezetékes szállításnál
adófelfüggesztési eljárás keretében átadott energiatermék*
Szabadforgalomba bocsátott jövedéki termék**
3.22.1. magánszemély részére
3.22.2. jövedéki engedélyes kereskedő részére (az átvevő neve, címe, engedélyszáma, adószáma, bizonylat
száma)
3.22.3. jövedéki kiskereskedő részére (az átvevő neve, címe, adószáma, bizonylat száma)
3.22.4. más tagállamba (az átvevő neve, címe, közösségi adószáma, bizonylat száma)
3.22.5. felhasználói engedélyes részére (az átvevő neve, címe, adószáma, engedélyszáma, bizonylat száma)
3.22.6. nyilvántartásba vett felhasználó részére (az átvevő neve, címe, adószáma, bizonylat száma)
3.22.7. dohány-kiskereskedelmi ellátó részére (az átvevő neve, címe, adószáma, engedélyszáma, bizonylat
száma)
3.22.8. 5 liternél vagy 5 kilogrammnál nagyobb kiszerelésű egyéb ellenőrzött ásványolaj Jöt. 7. §
(1) bekezdés f ) pontja szerinti értékesítése (az átvevő neve, címe, adószáma, bizonylat száma)
3.22.9. kisüzemi bortermelő részére (az átvevő neve, címe, adószáma, bizonylat száma)
3.22.10. légiutas-ellátási tevékenységre (az átvevő neve, címe, adószáma, bizonylat száma)
3.22.11. 5 liter vagy 5 kilogramm vagy annál kisebb kiszerelésű egyéb ellenőrzött ásványolaj kiszállítása
(bizonylat száma, engedélyes esetén az engedélyszám, magánszemélyt kivéve az átvevő neve, címe,
adószáma)
3.22.12. egyéb személy részére (az átvevő neve, címe, adószáma, bizonylat száma)
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3.23. Szabadforgalomba bocsátott, az adóraktárban adófizetési kötelezettséget eredményező módon
elfogyasztott, felhasznált jövedéki termék*
3.24. Adófelfüggesztési eljárás keretében feladott jövedéki termék
3.24.1. saját adóraktárba
3.24.2. nem saját adóraktárba
3.24.3. tagállamba
3.24.4. harmadik országba
3.24.5. másik tagállamba diplomáciai és konzuli képviselet és annak tagjai részére
3.24.6. másik tagállamba nemzetközi szervezet és annak tagjai részére
3.24.7. másik tagállamba Észak-atlanti Szerződésben részes állam fegyveres erői, polgári állománya és
étterme, kantinja részére
3.25. Termékkészlet-átvezetés biztosítékköteles készletből a Jöt. 21. § (4) bekezdés a) és b) pontja szerinti
termékkészletbe (csökkenés)*
3.26. Termékkészlet átvezetés a Jöt. 21. § (4) bekezdés a) és b) pontja szerinti termékkészletből biztosítékköteles
készletbe (csökkenés)*
3.27. Készletfelvétel során megállapított készlethiány
3.27.1. az állami adó- és vámhatóság jelenlétében
3.27.1.1. adóköteles hiány
3.27.1.2. nem adóköteles hiány
3.27.2. nem az állami adó- és vámhatóság jelenlétében*
3.27.2.1. adóköteles hiány
3.27.2.2. nem adóköteles hiány
3.28. Adófizetési kötelezettség alóli mentesülés kapcsán keletkezett, jövedéki terméknek minősülő melléktermék,
hulladék
3.28.1. felhasználása termék előállításhoz
3.28.2. megsemmisítése
3.28.3. feladása, átadása
3.29. Dohánygyártmány kiskereskedelmi eladási ár változása miatti készletátvezetése (csökkenés)*
3.30. Adózott termék átadása saját adóraktár részére*
3.31. Jövedéki termék átvezetése KN-kód vagy fajtakód változása esetén (csökkenés)*
4. Zárókészlet (elszámolási időszak végén)
4.1. Az állami adó- és vámhatóság jelenlétében végzett készletfelvétel esetén
4.2. Nem az állami adó- és vámhatóság jelenlétében végzett készletfelvétel esetén*
III.		 Zárjegykészlet-változásokhoz kapcsolódó adatok
1. Zárjegykészlet-növekedés
1.1. Állami adó- és vámhatóságtól átvett zárjegy
1.1.1.
darabszám
1.1.2.
sorszám (sorszámtartománya)
1.1.3.
bizonylat száma
1.2. Saját telephelyről átvétel*
1.2.1.
darabszám
1.2.2.
sorszám (sorszámtartománya)
1.2.3.
küldő telephely jövedéki száma
1.2.4.
bizonylat száma
1.3. Bérmunkára más adóraktár-engedélyestől átvétel*
1.3.1.
darabszám
1.3.2.
sorszám (sorszámtartománya)
1.3.3.
küldő engedélyszáma
1.3.4.
bizonylat száma
1.4. Más adóraktári engedélyestől a bérmunkára átadott zárjegy visszavétele*
1.4.1.
darabszám
1.4.2.
sorszám (sorszámtartománya)
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1.4.3.
küldő engedélyszáma
1.4.4.
bizonylat száma
1.5. Fel nem helyezett zárjegy visszaszállítása tagállamból*
1.5.1.
darabszám
1.5.2.
sorszám (sorszámtartománya)
1.5.3.
bizonylat száma
1.6. Fel nem helyezett zárjegy visszaszállítása harmadik országból*
1.6.1.
darabszám
1.6.2.
sorszám (sorszámtartománya)
1.6.3.
vámokmány száma
2. Zárjegykészlet-csökkenés
2.1. Zárjegyfelhelyezés [GTIN számmal/hatósági termékazonosító-számmal beazonosított termékenként, azon
belül tételazonosítónként]*
2.1.1.
Belföldön felhelyezett zárjegy
2.1.1.1. jövedéki termék GTIN száma/hatósági termékazonosító-száma
2.1.1.2. tételazonosító száma/sorszámtartomány
2.1.1.3. felhasznált zárjegy-sorszámtartomány
2.1.1.3.1. kezdete (legkisebb számérték)
2.1.1.3.2. vége (legnagyobb számérték)
2.1.1.4. zárjeggyel ellátott jövedéki termék mennyisége
2.1.1.4.1. alkoholtermék esetén literben
2.1.1.4.2. fogyasztói csomagolás szerinti mennyiségi egységben
2.1.1.4.3. az adó alapjául szolgáló mennyiségi egységben
2.1.2.
Tagállamban felhelyezett zárjegy
2.1.2.1. jövedéki termék GTIN száma/hatósági termékazonosító-száma
2.1.2.2. tételazonosító száma/sorszámtartomány
2.1.2.3. felhasznált zárjegy-sorszámtartomány
2.1.2.3.1. kezdete (legkisebb számérték)
2.1.2.3.2. vége (legnagyobb számérték)
2.1.2.4. zárjeggyel ellátott jövedéki termék mennyisége
2.1.2.4.1. alkoholtermék esetén literben
2.1.2.4.2. fogyasztói csomagolás szerinti mennyiségi egységben
2.1.2.4.3. az adó alapjául szolgáló mennyiségi egységben
2.1.3.
Harmadik országban felhelyezett zárjegy
2.1.3.1. jövedéki termék GTIN száma/hatósági termékazonosító-száma
2.1.3.2. tételazonosító száma/sorszámtartomány
2.1.3.3. felhasznált zárjegy-sorszámtartomány
2.1.3.3.1. kezdete (legkisebb számérték)
2.1.3.3.2. vége (legnagyobb számérték)
2.1.3.4. zárjeggyel ellátott jövedéki termék mennyisége
2.1.3.4.1. alkoholtermék esetén literben
2.1.3.4.2. fogyasztói csomagolás szerinti mennyiségi egységben
2.1.3.4.3. az adó alapjául szolgáló mennyiségi egységben
2.2. Saját telephelyre átadás*
2.2.1.
darabszám
2.2.2.
sorszám (sorszámtartománya)
2.2.3.
fogadó telephely jövedéki száma
2.2.4.
bizonylat száma
2.3. Bérmunkára más adóraktár-engedélyesnek átadás*
2.3.1.
darabszám
2.3.2.
sorszám (sorszámtartománya)
2.3.3.
címzett engedélyszáma
2.3.4.
bizonylat száma
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2.4.
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Más adóraktár engedélyestől bérmunkára átvett zárjegy visszaadása*
2.4.1.
darabszám
2.4.2.
sorszám (sorszámtartománya)
2.4.3.
címzett engedélyszáma
2.4.4.
bizonylat száma
2.5. Harmadik országba kiszállítás*
2.5.1.
darabszám
2.5.2.
sorszám (sorszámtartománya)
2.5.3.
vámokmány száma
2.6. Másik tagállamba kiszállítás*
2.6.1.
darabszám
2.6.2.
sorszám (sorszámtartománya)
2.6.3.
bizonylat száma
2.7. Telephelyen megsemmisítés
2.7.1.
darabszám
2.7.2.
sorszám (sorszámtartománya)
2.7.3.
bizonylat száma
2.8. Az állami adó- és vámhatóságnak visszaadott zárjegy
2.8.1.
darabszám
2.8.2.
sorszám (sorszámtartománya)
2.8.3.
bizonylat száma
2.9. Gyártás közben megsérült, tételes elszámolásra nem kerülő zárjegyek darabszáma*
2.10. A zárjegyigénylő tevékenységi körén kívül eső elháríthatatlan okból történt zárjegy-megsemmisülés vagy
használhatatlanná válás*
2.10.1. darabszám
2.10.2. sorszám (sorszámtartománya)
2.10.3. bizonylat száma
3. Készletfelvétel (elszámolási időszak végén)
3.1. Az állami adó- és vámhatóság jelenlétében végzett készletfelvétel
3.1.1.
Zárjegy tényleges (záró) készlete
3.1.2.
Többlet
3.1.3.
Hiány
3.1.3.1. Ebből zárjegyhiány
3.2. Nem az állami adó- és vámhatóság jelenlétében végzett készletfelvétel
3.2.1.
Zárjegy tényleges (záró) készlete
3.2.2.
Többlet*
3.2.3.
Hiány*
3.2.3.1. Ebből zárjegyhiány
4. Zárjegyköteles jövedéki termék GTIN szám bejelentésének/hatósági termékazonosító-szám igénylésének
adattartalma*
4.1. zárjegyköteles jövedéki termék GTIN száma
4.2. hatósági termékazonosító száma
4.3. kereskedelmi megnevezése
4.4. alkoholtermék esetén
4.4.1.
névleges űrtartalma literben
4.4.2.
címkén feltüntetett tényleges alkoholtartalma
4.5. dohánygyártmány esetén a fogyasztói csomagban levő dohánygyártmány mennyisége
4.6. KN-kódja
4.7. fajtakódja
4.8. bejelentés vagy módosítás oka
4.8.1.
Új
4.8.1.1. GTIN szám érvényesség kezdete
4.8.1.2. Hatósági termékazonosító szám érvényesség kezdete
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4.8.2.
4.8.2.1.
4.8.2.2.
4.8.3.
4.8.3.1.
4.8.3.2.

Módosított
GTIN szám érvényesség kezdete
Hatósági termékazonosító szám érvényesség kezdete
Törölt
GTIN szám érvényesség vége
Hatósági termékazonosító szám érvényesség vége

IV.		 Bérfőzésre vonatkozó adatok (bérfőzetőnként és bérfőzésenként)
1. Alapanyag (cefre) átvétel
1.1. Bérfőzető
1.1.1.
neve
1.1.2.
adóazonosító jele
1.1.3.
lakóhelye
1.2. Bérfőzetőtől átvett alapanyag (cefre)
1.2.1.
fajtája* b
1.2.2.
mennyisége (kilogramm vagy liter) * b
1.2.3.
átvétel időpontja
2. Bérfőzött párlat előállítása
2.1. Bérfőzés megkezdésének
2.1.1.
időpontja (óra)
2.1.2.
szeszmérőgép
2.1.2.1. száma* b
2.1.2.2. óraállása
2.2. Bérfőzés befejezésének
2.2.1.
időpontja (óra)
2.2.2.
szeszmérőgép
2.2.2.1. száma
2.2.2.2. óraállása
3. Előállított párlat
3.1. mennyisége (az adó alapjául szolgáló mennyiségi egységben)
3.2. adózatlanul megsemmisített mennyiség
4. Jövedéki terméknek minősülő melléktermék, hulladék (fajtánként)
4.1. mennyisége
4.2. megsemmisítés, felhasználás módja
4.3. megsemmisítést, felhasználást igazoló bizonylat száma
5. Bérfőzéssel kapcsolatos egyéb információ
6. Bérfőzött párlat kiadására vonatkozó adatok
6.1. Kiadás dátuma* b
6.2. Bérfőzető * b
6.2.1.
neve
6.2.2.
adóazonosító jele
6.2.3.
lakóhelye
6.3. Kiadott bérfőzött párlat
6.3.1.
fajtája* b
6.3.2.
adómértéke (kedvezményes vagy általános)* b
6.3.3.
KN-kódja
6.3.4.
mennyisége* b
6.3.4.1. az adó alapjaként meghatározott mennyiségi egységben
6.3.4.2. literben
6.3.5.
tényleges alkoholtartalma* b
6.3.6.
fizetendő adója* b
6.4. Származási igazolás száma* b
6.5. Bérfőzető háztartása számára a származási igazolvány kiállításáig a tárgyévben kiadott kedvezményes
adómértékű párlat mennyisége* b”
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2. melléklet az 5/2017. (III. 30.) NGM rendelethez
„2. melléklet a 45/2016. (XI. 29.) NGM rendelethez

Felhasználói engedélyes által vezetett nyilvántartás adattartalma
1. Termék
1.1. megnevezése
1.2. KN-kódja
1.3. mennyiségi egysége
2. Nyitókészlet (tárgyhó első napján)
2.1. lédig mennyiség (tárolótartályonként, a tárolótartály egyedi azonosító jelének feltüntetésével)
2.2. kiszerelt mennyiség (kiszerelési egységenként és darabszámban)
3. Növekedés
3.1. Átvett mennyiség (időpont, tételszám, tényleges alkoholtartalom, szállítási okmány száma, szállító
megnevezése, telephelye, címe szerinti bontásban)
3.1.1.
belföldről
3.1.2.
tagállamból
3.1.3.
harmadik országból
3.2. Technológiából visszanyert mennyiség (időpont, belső bizonylat száma szerinti bontásban)
3.2.1.
tisztítás nélkül újra felhasználható
3.2.2.
újra fel nem használható
3.2.3.
regenerált
3.3. Előállított mennyiség (időpont, belső bizonylat száma szerinti bontásban)
3.4. Kiszerelt mennyiség (időpont, kiszerelési egység és darabszám szerinti bontásban)
3.5. Készletfelvétellel megállapított többlet
4. Csökkenés
4.1. Felhasznált mennyiség (időpont, belső bizonylat száma szerinti bontásban)
4.1.1.
termék-előállításhoz
4.1.2.
kiszerelésre
4.1.3.
egyéb felhasználás
4.2. Értékesített mennyiség [kiszerelt mennyiség (kiszerelési egységenként és darabszámban), tételszám, időpont,
bizonylat száma, vevő megnevezése, jövedéki engedélyszáma vagy nyilvántartási száma és telephelye címe
szerinti bontásban]
4.2.1.
Egyéb ellenőrzött ásványolaj 5 liternél/5 kilogrammnál nagyobb kiszerelésben
4.2.1.1. exportálási vagy másik tagállamba történő kiszállítási céllal jövedéki engedélyes kereskedőnek
4.2.1.2. más személy részére adófizetési kötelezettség keletkezése mellett
4.2.2.
Megfigyelt termék
4.2.2.1. felhasználói engedélyesnek
4.2.2.2. nyilvántartásba vett felhasználónak
4.2.2.3. exportálási vagy másik tagállamba történő kiszállítási céllal jövedéki engedélyes kereskedőnek
4.2.2.4. más személy részére adófizetési kötelezettség keletkezése mellett
4.2.3.
Egyéb ellenőrzött ásványolaj 5 liter/5 kilogramm vagy annál kisebb kiszerelésben
4.2.3.1. jövedéki engedélyes kereskedőnek
4.2.3.2. jövedéki kiskereskedőnek
4.2.3.3. egyéb vevőnek
4.2.4.
Denaturált termék 2 liter vagy annál nagyobb kiszerelésben
4.2.4.1. adóraktár engedélyesének
4.2.4.2. felhasználói engedélyesnek
4.2.4.3. nyilvántartásba vett felhasználónak
4.2.5.
Denaturált termék 2 liternél kisebb kiszerelésben
4.2.5.1. jövedéki engedélyes kereskedőnek
4.2.5.2. jövedéki kiskereskedőnek
4.2.5.3. egyéb vevőnek

4184

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 47. szám

4.3.
4.4.

Regenerálásra átadott mennyiség
Készletfelvétellel megállapított hiány
4.4.1.
adóköteles hiány
4.4.2.
nem adóköteles hiány
4.5. Egyéb csökkenés mennyisége (csökkenést igazoló irat, száma kelte, kiállítója szerinti bontásban)
5. Zárókészlet (tárgyhó utolsó napján)
5.1. lédig mennyiség (tárolótartályonként, a tárolótartály egyedi azonosító jelének feltüntetésével)
5.2. kiszerelt mennyiség (kiszerelési egységenként és darabszámban)”

3. melléklet az 5/2017. (III. 30.) NGM rendelethez
„3. melléklet a 45/2016. (XI. 29.) NGM rendelethez

Jövedéki engedélyes kereskedői nyilvántartás és a belőle teljesítendő adatszolgáltatás adattartalma
(jövedéki termékenként)
A „*” jelzéssel ellátott adatokról kell adatszolgáltatást teljesíteni.
Ha egy pont jelzéssel van megjelölve, valamennyi alszámos bontására is vonatkozik a jelzésbeli tartalom.
1. Jövedéki engedélyes engedélyszáma*
2. Jövedéki termék*
2.1. megnevezése
2.2. KN-kódja
2.3. mennyiségi egysége (az energiatermék kivételével a kiszerelési egység [űrtartalom, alkoholtermék és sör
esetén tényleges alkoholtartalom és űrtartalom] szerinti bontásban, dohánygyártmányok esetén doboz, szál
vagy csomag bontásban)
3. Nyitókészlet (a tárgyhó első napján)
4. Készletnövekedés (időpont, szállító megnevezése és telephelye, bizonylat száma szerinti bontásban)
4.1. Belföldről átvett mennyiség
4.2. Tagállamból behozott mennyiség
4.2.1.
Tagállam megnevezése
4.2.2.
Tagállami kereskedő megnevezése
4.3. Importból átvett mennyiség
4.4. Visszáru mennyisége
4.4.1.
Feladási bizonylat száma
4.5. Készletfelvétellel megállapított többlet
4.5.1.
adóköteles többlet
4.5.2.
nem adóköteles többlet
4.6. Egyéb készletnövekedés
4.6.1.
Mennyiség
4.6.2.
Jogcím
5. Készletcsökkenés
5.1. Belföldre kiszállítás*
5.1.1.
Bizonylat
5.1.1.1. száma
5.1.1.2. kelte (nap)
5.1.2.
Kiszállítás
5.1.2.1. telephelye
5.1.2.2. időpontja (nap)
5.1.3.
Mennyiség
5.1.4.
Vevő vagy címzett (kivéve – üzemanyag forgalmazása esetén – a magánszemély vevőt)
5.1.4.1. neve

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 47. szám

4185

5.1.4.2. címe
5.1.4.3. adószáma
5.1.4.4. dohánygyártmány esetén a jövedéki kiskereskedő működési engedélyszáma, nyilvántartásba vételi
száma vagy dohány kiskereskedelmi engedélyszáma
5.2. Tagállamba kiszállítás*
5.2.1.
EKO
5.2.1.1. száma
5.2.1.2. kelte (nap)
5.2.2.
Kiszállítás
5.2.2.1. telephelye
5.2.2.2. időpontja (nap)
5.2.3.
Mennyiség
5.2.4.
Vevő vagy címzett
5.2.4.1. neve
5.2.4.2. címe
5.2.4.3. adószáma
5.3. Exportra kiszállítás*
5.3.1.
Vámokmány
5.3.1.1. száma
5.3.1.2. kelte
5.3.2.
Kiszállítás
5.3.2.1. telephelye
5.3.2.2. időpontja (nap)
5.3.3.
Mennyiség
5.4. Légiutas-ellátási tevékenységhez kiszállítás*
5.4.1.
Bizonylat
5.4.1.1. száma
5.4.1.2. kelte (nap)
5.4.2.
Kiszállítás
5.4.2.1. telephelye
5.4.2.2. időpontja (nap)
5.4.3.
Mennyiség
5.5. Készletfelvétellel megállapított hiány
5.6. Egyéb készletcsökkenés
5.6.1.
Mennyiség
5.6.2.
Jogcím
6. Zárókészlet (naponta)”

4. melléklet az 5/2017. (III. 30.) NGM rendelethez
„4. melléklet a 45/2016. (XI. 29.) NGM rendelethez

Jövedéki kiskereskedő által üzemanyagtöltő állomás forgalmáról vezetett nyilvántartás adattartalma
1.
2.
3.
4.

Üzemanyag fajtája (benzin, gázolaj, E85, LPG, CNG)
Mennyiségi egysége (liter, kg)
Nyitókészlet
Készletnövekedés (időpont, szállító megnevezése, engedélyszáma és telephelye, bizonylat száma szerinti
bontásban)
4.1. Beszerzés
4.2. Átvétel más telephelyről
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4.3.

Készletfelvétellel megállapított többlet
4.3.1.
adóköteles többlet
4.3.2.
nem adóköteles többlet
5. Készletcsökkenés (elektronikus számlálón mért készletváltozás esetén az elektronikus számláló kezdő és záró
óraállását feltüntetve)
5.1. Végfelhasználó részére értékesített üzemanyag
5.2. Elszállítás/Átminősítés
5.3. Átadás más telephelyre
5.4. Üresváltás
5.5. Saját felhasználás
5.6. Mintavétel
5.7. Készletfelvétellel megállapított hiány
6. Zárókészlet”

5. melléklet az 5/2017. (III. 30.) NGM rendelethez
A 45/2016. (XI. 29.) NGM rendelet 13. melléklet 3.2. 27101921 KN-kód szerinti üzemanyag petróleum alcím 32. sor
A. oszlopbeli rendelkezés a következő szöveggel lép hatályba:
„Villamos vezetés 20 °C-on, pS/m”

6. melléklet az 5/2017. (III. 30.) NGM rendelethez
A 45/2016. (XI. 29.) NGM rendelet 18. mellékletének EGYSZERŰSÍTETT ADÓRAKTÁRI ENGEDÉLY alcíme a következő
szöveggel lép hatályba:

„EGYSZERŰSÍTETT ADÓRAKTÁRI ENGEDÉLY
Engedélyező igazgatóság megnevezése:
Egyszerűsített adóraktár engedélyszáma:
A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény (a továbbiakban: Jöt.) 14. § (2) bekezdése és a közigazgatási
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 73. § (5) bekezdése alapján
az egyszerűsített adóraktár működtetését az alábbiak szerint engedélyezem:
I. Egyszerűsített adóraktár engedélyesének
1.
Neve (elnevezése):
2.
Székhelye (ennek hiányában telephelye), lakóhelye (tartózkodási helye):
3.
Adószáma/adóazonosító jele:
II. Egyszerűsített adóraktár címe, helyrajzi száma:
III. Az egyszerűsített adóraktárban folytatható tevékenység megnevezése, jövedéki termék1:
IV. A Jöt. 15. § (6) bekezdése alapján engedélyezem az engedély felfüggesztése esetén a jövedéki termék előállítását,
felhasználását, adófizetési kötelezettség alóli mentesülését eredményező tevékenység végzését.
V. Az egyszerűsített adóraktár a jelen engedélyben rögzített, valamint az engedélykérelemben,
az engedélykérelemhez csatolt, valamint a helyszínen bemutatott és elektronikus másolatban az állami adó- és
vámhatóság rendelkezésére bocsátott bizonylatokban, dokumentációkban szereplő feltételek, körülmények
fennállása, teljesítése mellett működhet.
Kelt: .........................
......................................................
az állami adó- és vámhatóság elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó hitelesítő záradéka
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Jövedéki termék:

− csendes bor előállítása, tárolása;
− a Jöt. 129. § (2) bekezdés a) pontja szerinti
adómértékkel adózó egyéb csendes erjesztett ital
előállítása, tárolása;
− saját előállítású csendes borból palackos erjesztésű
habzóbor előállítása, tárolása.
”

7. melléklet az 5/2017. (III. 30.) NGM rendelethez
„20. melléklet a 45/2016. (XI. 29.) NGM rendelethez

KÉRELEM
a helyszíni szemle megtartásához

KÉRELEM

HATÁROZAT

1.

..........................................................................
Állami adó- és vámhatóság

Szemlekérelem száma:

2.

Szemlét kérő neve:

Telefonszáma:

Adóigazgatási száma:

3.

Bejelentést tevő neve:

Telefonszáma:

Adóigazgatási száma:

4.

Bejelentés időpontja: év hó nap óra

5.

Szemle kért tárgya:

6.

Szemle kért helye:
út/utca/tér szám/hrsz

7.

Szemle kért időpontja: év hó nap óra

8.

Szemlét felvevő neve:

9.

A kért szemle módosítása esetén az új szemlekérelem száma:

10.

Iktatószám:

11.

Szemle megkezdése: év hó nap óra perc

12.

Szemle befejezése: év hó nap óra perc

13.

Szemléről felvett jegyzőkönyv(ek) száma:

14.

Szemledíj: Ft, azaz forint

helység

Munkaköre:

INDOKOLÁS
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
Határozatom a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény ...... § ....... bekezdése, valamint a jövedéki adóról
szóló 2016. évi LXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 45/2016. (XI. 29.) NGM rendelet ...... §
...... bekezdésében foglaltakon alapul.
E határozat ellen a döntés közlésétől számított 15 napon belül fellebbezéssel élhet.
Kelt, ........................................ 20........ év ......................................hó ................ nap
Eredeti példányt átvettem:
................................................................
P. H.
aláírás

Szemlét végző:
................................................................
P. H.
pénzügyőr aláírása
”
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8. melléklet az 5/2017. (III. 30.) NGM rendelethez
„21. melléklet a 45/2016. (XI. 29.) NGM rendelethez

A zárjegyek leírása
1. Szeszes ital zárjegy
1.1. Leírása:
A zárjegy fekvő téglalap alakú, színe kékeszöld összhatású, kék és zöld biztonsági (guilloche) nyomattal,
benne ugyanezen színek használatával Merkúr embléma. A zárjegyen a „Szeszes ital” felirat sötétkék,
a sorszám, valamint a vonalkód fekete színű. A zárjegyen szabad szemmel nem látható, UV-fényre reagáló
Merkúr embléma és hullámvonalakat tartalmazó biztonsági alnyomat is található.
1.2. Méret (választék) és alkalmazhatóság:
45×12 mm: 0,5 literig
80×16 mm: 0,2–1,00 liter között
100×16 mm: 1,5 litertől
1.3. Technológia:
Nyomtatás négy színnel, ebből egy szín UV-fényre zöldesen reagáló.
1.4. Anyaga:
Speciális, csak erre a célra legyártott, 70 grammos papír, amely UV-fényben sárga és kék színű, természetes
fénynél vörös színű pelyhezőt tartalmaz, és vegyi védelemmel van ellátva.
1.5. Sorszám:
Egyszer háromkarakteres és egyszer kétkarakteres betűjelből és hét számból álló sorszám (XXX0000000XX).
1.6. Ellenőrző kód:
A sorszámot követő karakter.
1.7. Kiszerelési egység:
A méretre vágott zárjegyek 500-anként szalagozott kötege.
1.8. Csomagolási egység:
A 80×16 mm és a 100×16 mm méretű zárjegy esetén 20 000 darabonként, a 45×12 mm méretű zárjegy esetén
25 000 darabonként dobozba rakva oly módon, hogy a zárjegyek a dobozt teljes terjedelmében kitöltsék.
2. Pálinka zárjegy
2.1. Leírása:
A zárjegy fekvő téglalap alakú, színe vörösesnarancs összhatású, rózsaszín és narancs biztonsági (guilloche)
nyomattal, benne Merkúr embléma. A zárjegyen a „Pálinka” felirat és a Merkúr embléma sötétbarna,
a sorszám, valamint a vonalkód fekete színű. A zárjegyen szabad szemmel nem látható, UV-fényre reagáló
Merkúr embléma és hullámvonalakat tartalmazó biztonsági alnyomat is található.
2.2. Méret (választék) és alkalmazhatóság:
45×12 mm: 0,5 literig
80×16 mm: 0,2–1,00 liter között
100×16 mm: 1,5 litertől
2.3. Technológia:
Nyomtatás négy színnel, ebből egy szín UV-fényre zöldesen reagáló.
2.4. Anyaga:
Speciális, csak erre a célra legyártott, 70 grammos papír, amely UV-fényben sárga és kék színű, természetes
fénynél vörös színű pelyhezőt tartalmaz, és vegyi védelemmel van ellátva.
2.5. Sorszám:
Egyszer háromkarakteres és egyszer kétkarakteres betűjelből és hét számból álló sorszám (XXX0000000XX).
2.6. Ellenőrző kód:
A sorszámot követő karakter.
2.7. Kiszerelési egység:
A méretre vágott zárjegyek 500-anként szalagozott kötege.
2.8. Csomagolási egység:
A 80×16 mm és a 100×16 mm méretű zárjegy esetén 20 000 darabonként, a 45×12 mm méretű zárjegy esetén
25 000 darabonként dobozba rakva oly módon, hogy a zárjegyek a dobozt teljes terjedelmében kitöltsék.
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3. Párlat zárjegy
3.1. Leírása:
A zárjegy fekvő téglalap alakú, színe zöldes összhatású, zöld biztonsági (guilloche) nyomattal, benne
ugyanezen szín használatával Merkúr embléma. A zárjegyen a „Párlat” felirat sötétzöld, a sorszám, valamint
a vonalkód fekete színű. A zárjegyen szabad szemmel nem látható, UV-fényre reagáló Merkúr embléma és
hullámvonalakat tartalmazó biztonsági alnyomat is található.
3.2. Méret:
80×16 mm
3.3. Technológia:
Nyomtatás négy színnel, ebből egy szín UV-fényre zöldesen reagáló.
3.4. Anyaga:
Speciális, csak erre a célra legyártott, öntapadós felületű, 70 grammos papír, amely UV-fényben sárga és kék
színű, természetes fénynél vörös színű pelyhezőt tartalmaz, és vegyi védelemmel van ellátva.
3.5. Sorszám:
Egyszer háromkarakteres és egyszer kétkarakteres betűjelből és hét számból álló sorszám (XXX0000000XX).
3.6. Ellenőrző kód:
A sorszámot követő karakter.
4. Dohánygyártmány zárjegy, a darabonként csomagolt szivar zárjegye kivételével
4.1. Leírása: A zárjegy téglalap alakú. A zárjegy egy sorszámot (vonalkód formájában is) tartalmaz.
4.2. Mérete: 44×20 mm.
4.3. Anyaga: Speciális, kizárólag erre a célra gyártott papír.
4.4. Sorszám: Egyszer háromkarakteres és egyszer kétkarakteres betűjelből és hét számból álló sorszám
(XXX0000000XX).
4.5. Ellenőrző kód: A sorszámot követő karakter.
4.6. Kiszerelési egység: A méretre vágott zárjegyek 100-anként vagy 500-anként szalagozott kötegekben.
4.7. Csomagolási egység: A 100-as kötegek 5000 darabonként, az 500-as kötegek 25 000 darabonként dobozba
rakva oly módon, hogy a zárjegyek a dobozt teljes terjedelemben kitöltsék.
5. Darabonként csomagolt szivar zárjegy
5.1. Leírása: A zárjegy két téglalap alakú füllel ellátott, fekvő ellipszis alakú, kizárólag erre a célra gyártott, egyedi
arculattal és védelmi elemekkel ellátott hologramfólia. A zárjegyen a „Szivar” szöveg az ellipszis felső vonalán,
az ellipszis közepén a sorszám található.
5.2. Mérete: A zárjegy teljes hossza 72 mm, az ellipszis hossza 42 mm, legnagyobb szélessége 18 mm, a fül
szélessége 11 mm.
5.3. Anyaga: Speciális, kizárólag erre a célra gyártott öntapadós hologramfólia.
5.4. Sorszám: Egyszer háromkarakteres és egyszer kétkarakteres betűjelből és hét számból álló sorszám
(XXX0000000XX).
5.5. Ellenőrző kód: A sorszámot követő karakter.
5.6. Csomagolási egység: 50 darab ív, ívenként 30 darab zárjegy, dobozba rakva.”

9. melléklet az 5/2017. (III. 30.) NGM rendelethez
„22. melléklet a 45/2016. (XI. 29.) NGM rendelethez

A zárjegymegrendelés adattartalma
1. Megrendelő
1.1. neve
1.2. adószáma
1.3. zárjegyigénylőkénti minősége
1.4. zárjegyet felhasználó telephelyének
1.4.1.
címe
1.4.2.
azonosítója
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2. Zárjegy átvételének kért időpontja
3. Megrendelt zárjegy
3.1. típusa
3.2. méretválasztéka
3.3. mennyisége
4. A Jöt. 74. § (2) bekezdés c) pontjában írt feltétel teljesítésének levezetése”

A nemzeti fejlesztési miniszter 7/2017. (III. 30.) NFM rendelete
egyes energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (2) bekezdés 1. pontjában,
a 2. alcím tekintetében a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. § (2) bekezdés b) pontjában,
a 3. alcím tekintetében a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. § (2) bekezdés g) pontjában,
a 4. alcím tekintetében a földgáz biztonsági készletezéséről szóló 2006. évi XXVI. törvény 13. § (3) bekezdésében,
az 5. és 6. alcím tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. § (1) bekezdés 3. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. §
7. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről szóló 4/2011. (I. 31.) NFM rendelet
módosítása
1. §		
A villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről szóló 4/2011. (I. 31.) NFM rendelet (a továbbiakban: R1.)
8. § (9) bekezdésében a „VET 143. § (3)” szövegrész helyébe a „VET 145. § (3)” szöveg lép.
2. §		
Hatályát veszti az R1.
a)
2. melléklet szerinti táblázat B:1 mezőjében az „EDF” szövegrész,
b)
3. melléklet szerinti táblázat A:2 mezőjében az „EDF” szövegrész.

2. A távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön
kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 50/2011. (IX. 30.)
NFM rendelet módosítása
3. §		
A távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt
intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet
(a továbbiakban: R2.) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. A távhőszolgáltatási támogatásról szóló 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet módosítása
4. §		
A távhőszolgáltatási támogatásról szóló 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet (a továbbiakban: R3.) 1. melléklet 1. pontja
a 2. melléklet szerint módosul.
5. §		
Az R3. 1. melléklet 2. pontja szerinti táblázat C:5 mezőjében a „Medenergo B Kft.” szövegrész helyébe az „MK-MÓR
Termelő Kft.” szöveg lép.

4. A földgáz biztonsági készlet mértékéről szóló 13/2015. (III. 31.) NFM rendelet módosítása
6. §		
A földgáz biztonsági készlet mértékéről szóló 13/2015. (III. 31.) NFM rendelet
a)
2. § (1) bekezdésében a „915 millió m3” szövegrész helyébe az „1200 millió m3” szöveg,
b)
2. § (2) bekezdés a) pontjában a „342 millió MJ/nap” szövegrész helyébe a „105 561 MWh/nap” szöveg,
c)
2. § (2) bekezdés b) pontjában a „684 millió MJ/nap” szövegrész helyébe a „211 122 MWh/nap” szöveg
lép.
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5. Az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz
mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről szóló
67/2016. (XII. 29.) NFM rendelet módosítása
7. §		
Az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről
és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről szóló 67/2016. (XII. 29.) NFM rendelet
(a továbbiakban: R4.) 4. § (5) bekezdésében a „GET 141/I. § (8)” szövegrész helyébe a „GET 141/I. § (7)” szöveg lép.
8. §

(1) Az R4. 1. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(2) Az R4. 2. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
(3) Az R4. 4. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

6. A földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó hatósági árak képzésének keretszabályairól
szóló 70/2016. (XII. 29.) NFM rendelet módosítása
9. §		
A földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó hatósági árak képzésének keretszabályairól szóló 70/2016. (XII. 29.)
NFM rendelet 3. melléklete szerinti táblázat
a)
B:2 mezőjében az „557,84” szövegrész helyébe az „597,94” szöveg,
b)
C:2 mezőjében a „150,16” szövegrész helyébe a „186,90” szöveg
lép.

7. Záró rendelkezések
10. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2017. április 1-jén lép hatályba.
(2) A 6. § a) pontja 2017. október 31-én lép hatályba.
		

Dr. Seszták Miklós s. k.,

		

nemzeti fejlesztési miniszter

1. melléklet a 7/2017. (III. 30.) NFM rendelethez
Az R2. 1. melléklet táblázata a következő 87. sorral egészül ki:
„
87

Siófok

Cothec Kft.

Balaton-parti Kft.

9368

2063
”

2. melléklet a 7/2017. (III. 30.) NFM rendelethez
Az R3. 1. melléklet 1. táblázat 79. sora helyébe a következő szöveg lép:
„
79

Siófok

Balaton-parti Kft.

0

0
”
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3. melléklet a 7/2017. (III. 30.) NFM rendelethez
„1. melléklet a 67/2016. (XII. 29.) NFM rendelethez

Az 1. § szerinti földgázforrás ára és mennyisége 2017 második negyedévre, valamint a felek köre
A Magyar Földgázkereskedő Zrt. mint volt közüzemi nagykereskedő által értékesítendő földgázforrás legmagasabb
hatósági ára és mennyisége:
A

B

C

D

szerződött egyetemes

származó földgázforrás

szolgáltató

mennyisége

nem földgáztárolóból
1.

hónap

E

földgáztárolóból származó
földgázforrás mennyisége

földgázforrás ára
(forint/kWh)

(kWh)

(kWh)

2.

április

Főgáz Zrt.

2 156 310 000

0

5,991

3.

május

Főgáz Zrt.

764 750 000

0

5,991

4.

június

Főgáz Zrt.

405 460 000

0

5,991
”

4. melléklet a 7/2017. (III. 30.) NFM rendelethez
Az R4. 2. melléklet 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. A Magyar Földgázkereskedő Zrt. mint volt közüzemi nagykereskedő által a 2. § (1) bekezdése szerint
értékesítendő földgázforrás legmagasabb hatósági ára és mennyisége 2017 második negyedévre:

1.

A

B

hónap

szerződött egyetemes szolgáltató

C
földgázforrás mennyisége
(kWh)

D
földgázforrás mennyiségarányos
díja
(forint/kWh)

2.

április

Főgáz Zrt.

469 965 000

5,991

3.

május

Főgáz Zrt.

221 160 000

5,991

4.

június

Főgáz Zrt.

147 440 000

5,991
”

5. melléklet a 7/2017. (III. 30.) NFM rendelethez
„4. melléklet a 67/2016. (XII. 29.) NFM rendelethez

A volt közüzemi nagykereskedőre vonatkozó, a 4. § szerinti hazai termelésű földgáz legmagasabb
hatósági ára és mennyisége 2017 második negyedévre
A
1.

2.

volt közüzemi nagykereskedő

Magyar Földgázkereskedő Zrt.

B

C

földgázforrás mennyisége

földgázforrás ára

(kWh)

(forint/kWh)

2 058 566 595

3,222
”
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A nemzeti fejlesztési miniszter 8/2017. (III. 30.) NFM rendelete
a Sopron-Fertő Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság felett az államot
megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről
Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva a következőket rendelem el:
1. §		
A Sopron-Fertő Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság államot megillető
társasági részesedése felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összessége gyakorlójának
2020. december 31-ig a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaságot jelölöm ki.
2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
3. §		
Hatályát veszti a Mezőhegyesi Ménesbirtok Zártkörűen Működő Részvénytársaság felett az államot megillető
tulajdonosi jogok és kötelezettségek összessége gyakorlójának kijelöléséről szóló 44/2016. (XI. 7.) NFM rendelet.
		

Dr. Seszták Miklós s. k.,

		

nemzeti fejlesztési miniszter

A nemzeti fejlesztési miniszter 9/2017. (III. 30.) NFM rendelete
a közúti jelzőtáblák méreteiről és műszaki követelményeiről szóló 4/2001. (I. 31.) KöViM rendelet
módosításáról
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés b) pont 5. alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. §		
A közúti jelzőtáblák méreteiről és műszaki követelményeiről szóló 4/2001. (I. 31.) KöViM rendelet Melléklete
az 1. melléklet szerint módosul.
2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Dr. Seszták Miklós s. k.,

		

nemzeti fejlesztési miniszter
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1. melléklet a 9/2017. (III. 30.) NFM rendelethez
A közúti jelzőtáblák méreteiről és műszaki követelményeiről szóló 4/2001. (I. 31.) KöViM rendelet Melléklete 2. pont 2.6. alpontjában foglalt táblázat helyébe a következő táblázat lép:
„
A

B

1.

C

D

E

Lakott területen belül
főútvonallá ki

2.

A jelzőtáblák alakja és típusa

A kerékpárforgalmi

helyi

országos

nem jelölt

létesítményeken

úton

közúton

alsóbbrendű
úton

3.

Kör

450

600a) b)

4.

Háromszög

450

600

5.

Főútvonal, főútvonal vége

6.

Autóút, autópálya és ezek vége

7.

Autópálya csomópont sávos
előjelző

8.

Autópálya csomópont száma

9.

Kijelölt gyalogos-átkelőhely

10.

négyszög

11.
12.

(négyzet

Besorolás rendje

13.

és

Iránytábla (téglalap)

tégla-

Iránytábla (négyzet)

lap)

Terelőtábla

600a)

600
750

450

–

alakú

Minden egyéb négyzet alakú

18.

táblák

Minden egyéb téglalap alakú

19.

Nyolcszög

20.

Vasúti átjáró kezdete

kijelölt alsóbbrendű úton

autópályán,
autóúton

900

300

1000

300

600

–

–
–
–

–

–

–

–

–

–

–

–

600x1500

–

–

–

450

600

–

750x600
800x640e)

–

parkolási létesítményekben

750

–

750

gyalogoslétesítményeken
kerékpárforgalmi létesítményeken

900

–

–

600

–

750

–

450

–

–

300

–

350x1000

–

–

D = 800
E >= 640

D = 800, E >= 640
D = 1000, E >= 800d)

D = 1000, E = 800

–

Kettős terelőtábla

17.

főúthálózaton,
illetve főútvonallá

H
Kiemelt nemzeti emlékhelyen

500x1500
500x2000
500x2500

–

500

300

250x1000

–

500x1000

–

450

600
(560)e)

600
(640)e)

800
(800)e)

300

450x600

600x750
(560x700)e)

600x750
(640x800)e)
800x1000c)

800x1000
(800x1000)e)

300x300

450

600

750

900

300

–

–

1200
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14.
15.

G

900
800x100e)

Lakó-pihenő övezet és annak vége
Vasúti átjárót előjelző

16.

–

F
Lakott területen kívül
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a)

b)
c)
d)
e)
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A forgalomirányító fényjelző készülék alatt elhelyezett ,,Kötelező haladási irány” (vagy bekanyarodási tilalom) jelzőtábla mérete 450 mm,
és mindig átvilágított kivitelben készül, ha a fényjelző készülék piros és sárga fényjelzőjében nincs fekete nyíl.
A ,,Megállni tilos” és ,,Várakozni tilos” jelzőtábla 450 mm méretben is készülhet.
Szükség esetén kivételes esetben.
Az 1000x800 mm-es táblaméret csak a kétsoros ,,Besorolási rend” jelzőtáblához használható.
Felújítási méret.

„
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 118/2017. (III. 30.) KE határozata
bírói felmentésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – lemondására tekintettel
dr. Tóth Csillát 2017. május 15-ei hatállyal bírói tisztségéből felmentem.
Budapest, 2017. március 22.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/01467-2/2017.

A köztársasági elnök 119/2017. (III. 30.) KE határozata
bírói felmentésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – lemondására tekintettel
dr. Mika Ágnest 2017. május 31-ei hatállyal bírói tisztségéből felmentem.
Budapest, 2017. március 22.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/01467-3/2017.

A köztársasági elnök 120/2017. (III. 30.) KE határozata
bírói felmentésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – nyugállományba helyezés iránti
kérelmére tekintettel Fardáné dr. Keil Zsuzsannát 2017. július 31-ei hatállyal bírói tisztségéből felmentem.
Budapest, 2017. március 22.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/01467-4/2017.
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A köztársasági elnök 121/2017. (III. 30.) KE határozata
bírói felmentésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – nyugállományba helyezés iránti
kérelmére tekintettel dr. Hanny Katalint 2017. szeptember 22-ei hatállyal bírói tisztségéből felmentem.
Budapest, 2017. március 22.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/01467-5/2017.

A köztársasági elnök 122/2017. (III. 30.) KE határozata
bírói felmentésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – nyugállományba helyezés iránti
kérelmére tekintettel dr. Csere Katalin Juliannát 2017. szeptember 30-ai hatállyal bírói tisztségéből felmentem.
Budapest, 2017. március 22.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/01467-6/2017.

A köztársasági elnök 123/2017. (III. 30.) KE határozata
bírói kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Perlaki Adriennt
a 2017. április 1. napjától 2020. március 31. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2017. március 22.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/01467-7/2017.
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A köztársasági elnök 124/2017. (III. 30.) KE határozata
bírói kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Zana Gabriellát
a 2017. április 1. napjától 2020. március 31. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2017. március 22.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/01467-8/2017.

A köztársasági elnök 125/2017. (III. 30.) KE határozata
bírói kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Litkei-Szabó Anita Gizellát
2017. április 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2017. március 22.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/01467-9/2017.

A köztársasági elnök 126/2017. (III. 30.) KE határozata
bírói kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Margitics Istvánt
2017. április 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2017. március 22.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/01467-10/2017.
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A köztársasági elnök 127/2017. (III. 30.) KE határozata
bírói kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Sohajdáné
dr. Fedor Anettet 2017. április 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2017. március 22.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/01467-11/2017.

A köztársasági elnök 128/2017. (III. 30.) KE határozata
bírói felmentésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – lemondására tekintettel
dr. Sághy Leventét 2017. március 31-ei hatállyal bírói tisztségéből felmentem.
Budapest, 2017. március 22.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/01583-2/2017.
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A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu
honlapon érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelős kiadó: Köves Béla ügyvezető.

