MAGYAR KÖZLÖNY

135. szám

M A G YA R O R S Z Á G H I V ATA L O S L A PJ A
2021. július 16., péntek

Tartalomjegyzék

429/2021. (VII. 16.) Korm. rendelet

430/2021. (VII. 16.) Korm. rendelet

431/2021. (VII. 16.) Korm. rendelet

432/2021. (VII. 16.) Korm. rendelet

433/2021. (VII. 16.) Korm. rendelet

434/2021. (VII. 16.) Korm. rendelet

435/2021. (VII. 16.) Korm. rendelet

436/2021. (VII. 16.) Korm. rendelet

437/2021. (VII. 16.) Korm. rendelet

14/2021. (VII. 16.) HM rendelet

A veszélyhelyzetre tekintettel egyes általános forgalmi adóval
összefüggő eltérő szabályok megállapításáról

6345

A harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának
nem összevont kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezéséről,
az engedélyezési kötelezettség alóli mentességről, a fővárosi és
megyei kormányhivatal munkaügyi központjának az összevont
kérelmezési eljárásban való szakhatósági közreműködéséről,
valamint a Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható
harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának
bejelentéséről, és a munkabér megtérítéséről szóló 445/2013. (XI. 28.)
Korm. rendelet módosításáról

6346

A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar
Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény
eltérő alkalmazásáról

6347

A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság kamatkiegyenlítési
rendszeréről szóló 85/1998. (V. 6.) Korm. rendelet módosításáról

6348

A HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen
Működő Részvénytársaság és a Közép-európai Gazdaságfejlesztési
Hálózat Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság feladatainak
meghatározásáról, valamint a Digitális Jólét Program végrehajtásával
összefüggő egyes feladatokról, valamint a Kormányzati Informatikai
Fejlesztési Ügynökségről szóló 268/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet
módosításáról szóló 127/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet módosításáról
szóló 163/2018. (IX. 10.) Korm. rendelet módosításáról

6349

Az egyes továbbadott támogatások kihelyezésének részletes
szabályairól szóló 187/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

6350

A szőlő-bor ágazatban folytatott hatósági eljárásokról és teljesítendő
adatszolgáltatási kötelezettségekről

6353

Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról
szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.)
Korm. rendelet módosításáról

6383

A civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság
egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

6389

A NATO országok által használt nemzeti menetparancs alkalmazásával
kapcsolatos szabályokról

6390

6344

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2021. évi 135. szám

Tartalomjegyzék

1481/2021. (VII. 16.) Korm. határozat

Egészségügyi eszközök Mongólia számára történő biztosításáról

6395

1482/2021. (VII. 16.) Korm. határozat

Az Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő
gyermek- és ifjúságpszichiátriai rehabilitációs kapacitásainak fejlesztését
célzó beruházás előkészítéséről

6396

1483/2021. (VII. 16.) Korm. határozat

A Széchenyi Mikrohitel Konstrukcióról

6397

1484/2021. (VII. 16.) Korm. határozat

A Termőföld Magántőkealap létrehozásáról

6398

1485/2021. (VII. 16.) Korm. határozat

A Külpiaci Növekedési Támogatási Program létrehozásáról

6399

1486/2021. (VII. 16.) Korm. határozat

A Gazdaság Újraindítási Akcióterv keretében a koronavírus világjárvány
mikro-, kis- és középvállalkozásokra, valamint a közepes piaci tőkeértékű
vállalatokra gyakorolt gazdasági hatásainak mérséklése érdekében
a Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
által módosításra kerülő hitelkonstrukciókkal kapcsolatos intézkedésekről

6399

A Nemzeti Ingatlanberuházás Helyszínkereső térinformatikai
rendszer alkalmazása kiterjesztése, integrálása érdekében szükséges
együttműködési megállapodás megkötéséről

6400

Az uniós forrásból megvalósuló közbeszerzések ellenőrzésének
egyszerűsítését szolgáló egyes intézkedésekről

6401

A Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaság-újraindítási
programok előirányzatból történő és fejezetek közötti előirányzatátcsoportosításról, a 2019. évi kötelezettségvállalással terhelt
költségvetési maradványok felhasználásának engedélyezéséről, valamint
kormányhatározatok módosításáról

6401

Az Úszónemzet Program részeként megvalósuló, „Minden gyermek
tanuljon meg úszni!” alprogram bevezetéséhez szükséges kormányzati
intézkedésekről szóló 1661/2020. (X. 15.) Korm. határozat módosításáról

6407

Az illegális hulladéklerakók felszámolása érdekében a „Tisztítsuk meg
az Országot!” projekt 2020. évben megvalósítandó I. üteméről szóló
1598/2020. (IX. 21.) Korm. határozat módosításáról

6408

A Magyarország Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje között
a végzettséget és tudományos fokozatokat tanúsító okiratok kölcsönös
elismeréséről szóló Egyezmény szövegének végleges megállapítására
adott felhatalmazásról

6408

1487/2021. (VII. 16.) Korm. határozat

1488/2021. (VII. 16.) Korm. határozat

1489/2021. (VII. 16.) Korm. határozat

1490/2021. (VII. 16.) Korm. határozat

1491/2021. (VII. 16.) Korm. határozat

1492/2021. (VII. 16.) Korm. határozat

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2021. évi 135. szám

III.

6345

Kormányrendeletek

A Kormány 429/2021. (VII. 16.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzetre tekintettel egyes általános forgalmi adóval összefüggő eltérő szabályok megállapításáról
A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
a 3. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírusvilágjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

(1) A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.)
Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzetre tekintettel az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény
(a továbbiakban: Áfa tv.) 346. § (1) bekezdésétől eltérően az állami adó- és vámhatóság először a 2021.
október 1-jével kezdődő adómegállapítási időszakról bocsátja – az Áfa tv. 257. § (2) bekezdése alá tartozó adóalany
kivételével – az Áfa tv. szerinti adóalany rendelkezésére az általános forgalmi adó bevallástervezetet az erre a célra
biztosított elektronikus felületen.
(2) Az (1) bekezdéstől és az Áfa tv. 184. § (2) bekezdésétől eltérően az állami adó- és vámhatóság nem bocsátja
az adóalany rendelkezésére a 2022. január 31-én vagy azt megelőzően végződő adómegállapítási időszakra
vonatkozó, nyilvántartásában szereplő alábbi adatokat:
a)
az Áfa tv. 156. §-a szerinti engedéllyel rendelkező adóalany esetében a termékimport után fizetendő adó,
b)
a termék importjához kapcsolódó, előzetesen felszámított adó.
(3) Azon adómegállapítási időszak tekintetében, amelyben az adóalany
a)
állatbetegséggel összefüggő járványügyi intézkedés miatti kártalanítás okán fizetési halasztást kér,
b)
az Áfa tv. 4/A. számú melléklet II., III. pontja vagy 6/C. számú melléklete szerinti nyilatkozatot tesz,
az adóalany először a 2022. július 1-jét magában foglaló adómegállapítási időszakról teljesítheti úgy az Áfa tv. 184. §
(1) bekezdése szerinti bevallási kötelezettségét, hogy az állami adó- és vámhatóság által rendelkezésére bocsátott
bevallástervezetet a bevallás benyújtására előírt határidőig az Áfa tv. 184. § (2) bekezdése szerinti elektronikus
felület alkalmazásával módosítja, kiegészíti, elfogadja, és a bevallást benyújtja.
(4) Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 72. §-ától eltérően az az adóalany, aki (amely) az Áfa tv. 184. §
(1) bekezdése szerinti bevallási kötelezettségének az Áfa tv. 184. § (2) bekezdése szerinti elektronikus felület
alkalmazásával tesz eleget, első alkalommal a 2022. április 1. napját magában foglaló adómegállapítási időszak
tekintetében benyújtott bevallásában rendelkezhet a költségvetési támogatás elszámolásáról.
(5) Az Áfa tv. 184. § (7) bekezdésétől eltérően az adóalany a 2022. július 1-jét megelőző időpontot magában foglaló
adómegállapítási időszakról az (1) bekezdés szerinti elektronikus felületen benyújtott bevallásában szereplő
adóalapot, adót az erre a célra rendszeresített nyomtatványon helyesbítheti önellenőrzéssel.
(6) Az Áfa tv. 346. § (3) bekezdésétől eltérően, amennyiben az adóalany általános forgalmi adó bevallási
gyakorisága a 2021. október 1-jei állapothoz képest 2021-ben módosul, az állami adó- és vámhatóság először
a 2022. január 1-jével kezdődő adómegállapítási időszakra vonatkozóan bocsátja az adóalany rendelkezésére
az Áfa tv. 184. § (2) bekezdése szerinti bevallástervezetet.
(7) Az állami adó- és vámhatóság az erre vonatkozó tájékoztatása alapján
a)
a (2) bekezdésben meghatározott időpontot megelőzően az adóalany rendelkezésére bocsáthatja az ott
meghatározott adatokat,
b)
a (6) bekezdésben meghatározott időpontot megelőzően az adóalany rendelkezésére bocsáthatja
a bevallástervezetet.
(8) Az állami adó- és vámhatóság erre vonatkozó tájékoztatása alapján az adóalany
a)
a (3) bekezdésben meghatározott időpontot megelőzően is teljesítheti bevallási kötelezettségét az Áfa tv.
184. § (3) bekezdése szerint,
b)
a (4) bekezdésben meghatározottnál korábbi adómegállapítási időszakáról benyújtott bevallásában is
rendelkezhet a költségvetési támogatás elszámolásáról.
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2. §

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

3. §

(1) A Kormány e rendelet hatályát a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény
hatályvesztéséig meghosszabbítja.
(2) Ez a rendelet a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésekor hatályát
veszti.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 430/2021. (VII. 16.) Korm. rendelete
a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési
eljárás alapján történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli mentességről, a fővárosi és
megyei kormányhivatal munkaügyi központjának az összevont kérelmezési eljárásban való szakhatósági
közreműködéséről, valamint a Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli
állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának bejelentéséről, és a munkabér megtérítéséről szóló
445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 7. § (4) és (5) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. §		
A harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján
történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli mentességről, a fővárosi és megyei kormányhivatal
munkaügyi központjának az összevont kérelmezési eljárásban való szakhatósági közreműködéséről, valamint
a Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok magyarországi
foglalkoztatásának bejelentéséről, és a munkabér megtérítéséről szóló 445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R.)
a)
9. § (1) bekezdés 3. pontjában a „tíz százalékát” szövegrész helyébe a „húsz százalékát” szöveg,
b)
9. § (4) bekezdésében a „tíz százalékának” szövegrész helyébe a „húsz százalékának” szöveg
lép.
2. §		
Az R. a következő 28. §-sal egészül ki:
„28. § E rendeletnek a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont
kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli mentességről,
a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjának az összevont kérelmezési eljárásban való
szakhatósági közreműködéséről, valamint a Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható harmadik
országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának bejelentéséről, és a munkabér megtérítéséről szóló
445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet módosításáról szóló 430/2021. (VII. 16.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.)
módosított 9. § (1) bekezdés 3. pontját a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági
ügyekben is alkalmazni kell.”
3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 431/2021. (VII. 16.) Korm. rendelete
a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról
szóló 1994. évi XLII. törvény eltérő alkalmazásáról
A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
a 7. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírusvilágjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

(1) A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról
szóló 1994. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Exim tv.) 1. § (5) bekezdésétől eltérően az Magyar Export-Import
Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Eximbank Zrt.) az Exim tv. 2. § (1) bekezdésében
meghatározott tevékenységeket a Kormány egyedi döntése alapján egyéb célokból jogosult végezni.
(2) Az Exim tv. 2. § (1) bekezdésétől eltérően az Eximbank Zrt. a Kormány egyedi döntése alapján egyéb pénzügyi
szolgáltatási tevékenységet, kiegészítő pénzügyi szolgáltatási tevékenységet és befektetési szolgáltatási
tevékenységet végezhet.

2. §		
Az Exim tv. 6. § (1) bekezdésében felsoroltakon túl az állam a központi költségvetés terhére visszavonhatatlanul
készfizető kezesként felel az Eximbank Zrt. által a Kormány határozata alapján nyújtott hitel- és pénzkölcsönből
eredő fizetési kötelezettségek teljesítéséért.
3. §		
Az Exim tv. 7. § (1) bekezdésétől eltérően a 2. § szerinti kezesség mellett nyújtott hitel- és kölcsönállomány felső
határa 2021. december 31. napján 150 000 000 000 forint.
4. §		
A 2. § tekintetében is alkalmazandó az Exim tv. 8/A. § (1) bekezdése szerinti rendelkezés.
5. §		
Az Exim tv. 26. § (2) bekezdésében meghatározottakon túl az államháztartásért felelős miniszter rendeletben
állapítja meg a 2. § szerinti tevékenységre az Eximbank Zrt. központi költségvetéssel történő elszámolásának és
az ehhez kapcsolódó adatszolgáltatásának részletes szabályait, valamint e rendeletben megállapítja az Exim tv.
8/A. § (2) bekezdésében meghatározott jutalék és költségátalány mértékét.
6. §

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

7. §

(1) A Kormány e rendelet hatályát a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény
hatályvesztéséig meghosszabbítja.
(2) Ez a rendelet a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésekor hatályát
veszti.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 432/2021. (VII. 16.) Korm. rendelete
a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság kamatkiegyenlítési rendszeréről szóló
85/1998. (V. 6.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló
1994. évi XLII. törvény 26. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság kamatkiegyenlítési rendszeréről szóló 85/1998. (V. 6.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: KK rendelet) 1. § (1) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:
[E rendelet hatálya a Törvény 1. § (5) bekezdésében és 2. § (2) bekezdésében meghatározott pénzügyi szolgáltatások
keretében a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 6. §
(1) bekezdés 40. pont a) alpontja és b) alpont ba) alpontja szerinti következő hitel és pénzkölcsön nyújtási tevékenységre
terjed ki:]
„j) a Kormány egyedi döntése alapján egyéb célokra nyújtott egyedi hitelek”
2. §		
A KK rendelet 1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az Eximbank a (2) bekezdésben fel nem sorolt termékei esetében gondoskodik arról, hogy a termékleírások
vagy az egyedi hitelek tartalmazzák, hogy az egyes hitelek feltételei megfelelnek
a) az OECD Megállapodásnak vagy az Európai Unió támogatási szabályainak,
b) az (1) bekezdés h) és i) pontjában meghatározott termékei esetében e rendelet előírásainak vagy
c) az (1) bekezdés j) pontjában meghatározott egyedi hitelek esetében a Kormány egyedi döntése előírásainak.”
3. §		
A KK rendelet 2. §-a a következő h) ponttal egészül ki:
[Az Eximbank – az 1. § (1b)–(8) bekezdésében foglalt korlátozásokkal – a következő, a 6. §-ban meghatározott
feltételeknek megfelelő, az 1. § (1) és (1a) bekezdésében meghatározott hitelek, refinanszírozási hitelek és
követelésvásárlások vonatkozásában számolhat el a központi költségvetéssel a Magyar Export-Import Bank
Részvénytársaság és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság központi költségvetéssel történő elszámolásának
részletes szabályairól szóló miniszteri rendeletben foglaltak szerint:]
„h) a Kormány egyedi döntésében meghatározott hitelfelvevőknek”
(nyújtott hitelek.)
4. §		
A KK rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § (1) Az Eximbank az általa közvetlenül nyújtott, kamatkiegyenlítési rendszerbe bevont hitelek,
követelésvásárlások legkisebb kamatlábát – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – az Európai Unió
állami támogatási előírásaival összhangban
a) a piaci kamatlábak és
b) az egyéni referencia kamatlábra vonatkozó rendelkezések,
c) az Európai Bizottság jóváhagyásában meghatározott kamatlábak vagy
d) a finanszírozási feltételeket rögzítő szerződés napján érvényes, az OECD Titkárság által közzétett, általánosan vagy
az ágazatokra alkalmazandó, a folyósított hitel devizanemére vonatkozó kamatláb
figyelembevételével határozza meg.
(2) A legkisebb kamatláb meghatározására – a versenyképességet javító hitelek kivételével – a szerződéskötés
napján kerül sor, amely kamatláb rögzített a teljes futamidő alatt. A versenyképességet javító hitelek esetén
a kamatlábat a hitel Eximbank általi, belső szabályzataiban és a termékleírásokban rögzített jóváhagyásának napján
– a teljes futamidőre – kell rögzíteni. A rögzített legkisebb kamatlábnak a futamidő alatt történő módosítására
kivételesen, további biztosíték nyújtására tekintettel, a fedezettség lényeges javulása esetén, az Eximbank belső
szabályzatában meghatározott feltételek szerint kerülhet sor.
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(3) Az Eximbank által közvetlenül nyújtott kétéves és két éven túli futamidejű exporthitelek, valamint a kétéves
és két éven túli futamidejű követelésvásárlás legkisebb kamatlába az OECD Megállapodás rendelkezései szerint
megállapított időpontban a hitelnyújtás devizanemére érvényes, az OECD Titkársága által közzétett, általánosan
vagy az ágazatokra alkalmazandó CIRR kamatláb (a továbbiakban: CIRR), amely kamatláb rögzített a teljes futamidő
alatt, kivéve, ha az OECD Megállapodás alapján kötelező vagy megengedett a kamatláb módosítása.
(4) Az Eximbank az 1. § (1) bekezdés j) pontja szerinti hitelek legkisebb kamatlábát a Kormány egyedi döntése
alapján határozza meg.”
5. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 433/2021. (VII. 16.) Korm. rendelete
a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság és
a Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság feladatainak
meghatározásáról, valamint a Digitális Jólét Program végrehajtásával összefüggő egyes feladatokról,
valamint a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségről szóló 268/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet
módosításáról szóló 127/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet módosításáról szóló 163/2018. (IX. 10.) Korm. rendelet
módosításáról
A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság, valamint
a Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság feladatainak
meghatározásáról, valamint a Digitális Jólét Program végrehajtásával összefüggő egyes feladatokról, valamint
a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségről szóló 268/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló
127/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet módosításáról szóló 163/2018. (IX. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §
(2) bekezdése a következő 35. ponttal egészül ki:
(A HEPA NZrt.)
„35. külgazdasági támogatási programok lebonyolítását szakmai támogató szervként segíti.”
2. §		
Az R. 2. § (2) bekezdése a következő 26. ponttal egészül ki:
(A KGH NKft. közreműködik Magyarország gazdasági kapcsolatainak a közép-európai térségben - különösen Ausztria,
Horvátország, Lengyelország, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Ukrajna, Lengyelország, Csehország és
Magyarország területén - történő fejlesztésében, ennek keretében a KGH NKft.)
„26. külgazdasági támogatási programok lebonyolítását szakmai támogató szervként segíti.”
3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 434/2021. (VII. 16.) Korm. rendelete
az egyes továbbadott támogatások kihelyezésének részletes szabályairól szóló
187/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15. pont a) és b) alpontjában és 15a. pontjában,
valamint a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról, valamint a foglalkoztatás felügyeletéről szóló
2020. évi CXXXV. törvény 12. § c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
Az egyes továbbadott támogatások kihelyezésének részletes szabályairól szóló 187/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet
[a továbbiakban: 187/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet] 1. §-a a következő r) ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„r) kkv: a 6. célterület esetében a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak
a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 651/2014/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban:
651/2014/EU bizottsági rendelet) I. Melléklete szerinti mikro-, kis- és középvállalkozás.”
2. §		
A 187/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
(A támogatás a következő célterületeken igényelhető:)
„f ) kkv kapacitásbővítő támogatás (a továbbiakban: 6. célterület).”
3. §		
A 187/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet 3. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A 6. célterületen a támogatás a 2014–2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó
uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet
[a továbbiakban: 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet] 85/A–85/F. §-a szerinti átmeneti támogatásként vagy az
1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti de minimis támogatási kategóriába sorolt támogatásként nyújtható.”
4. §		
A 187/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet 15. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A 6. célterület esetében a támogatási kérelem tartalmazza a nem természetes személynek minősülő kérelmező
(3) bekezdés b) pontjában meghatározott adatait, azzal, hogy szövetkezet kérelmező esetén a szövetkezet
(3) bekezdés b) pont ba)–bf ) alpontjában meghatározott adatait, valamint a (3) bekezdés b) pont bk) alpontja
tekintetében a nyilvántartási számát kell feltüntetni.”
5. §		
A 187/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet 54/F. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A 3. és 4. célterületen a veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló
485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet] 5. § (1) bekezdésében
meghatározott tevékenységet főtevékenységként végző, a 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 4/A. §-a szerint a tételes
adó megfizetése alól átmenetileg mentesített vállalkozások esetében a mentesítés – annak időtartama alatt –
az időközi kifizetés feltételének, illetve az időközi beszámoló elfogadása tekintetében a tételes adó megfizetésének
minősül.
(4) A (3) bekezdés szerinti, tételes adó megfizetése alól mentesített vállalkozások esetében az 51. § (3) és
(5) bekezdése, valamint az 52. § alkalmazása során a 43. § (3) bekezdése szerint tervezett éves bevételi elvárás
összege a támogatást igénylő kérelmére a veszélyhelyzet idejére eső, a 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet
5. § (4) bekezdésében meghatározott hónapok számával arányosan csökkenthető.”
6. §		
A 187/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet a következő VI/C. Fejezettel egészül ki:

„VI/C. FEJEZET
A 6. CÉLTERÜLET SZERINTI TÁMOGATÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG KÜLÖNÖS FELTÉTELEI
27/E. A támogatási kérelem, a támogatás mértéke
54/K. § (1) A támogatási kérelmet az elektronikus benyújtó felület megnyitásától a forrás kimerüléséig vagy
a benyújtás egyéb okból történő felfüggesztéséig lehet benyújtani.
(2) A Kincstár támogatói döntést a közleményében meghatározott időpontig, de legkésőbb 2022. március 31-én
adhat ki.
(3) Támogatás legalább három fő, legfeljebb huszonöt fő új munkavállaló teljes munkaidőben vagy legalább napi
négy órát elérő részmunkaidőben történő foglalkoztatásához igényelhető.
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(4) A támogatás új munkavállalónként a bérköltség és annak legalább 30%-ában, legfeljebb 40%-ában
meghatározott százalékos átalány, összesen legfeljebb 4 000 000 forint. A támogatás a munkavállaló legfeljebb
nyolchavi bérköltségéhez igényelhető. Egy főre legfeljebb havi bruttó 309 000 forint bérköltség és a bérköltséget
terhelő szociális hozzájárulási adó összege igényelhető.
(5) A (4) bekezdés szerinti átalány regisztrált álláskereső esetében 35%-ra, legalább hat hónapja nyilvántartott,
25 év alatti álláskereső vagy legalább tizenkét hónapja nyilvántartott, 25 év feletti álláskereső esetében 40%-ra
növelhető.
(6) Az átalány egyszerűsített költségelszámolás keretében eszközbeszerzésre, immateriális javak beszerzésére,
valamint kötelező tájékoztatás költségére használható fel.
(7) Támogatási kérelem konzorciumi formában nem nyújtható be.
(8) A támogatási kérelem Ügyfélkapun történő benyújtására a támogatást igénylő cégjegyzésre jogosult képviselője
jogosult.

27/F. A támogatás igénybevételének feltételei
54/L. § (1) Támogatói okirat annak a kevésbé fejlett régióban bejegyzett székhelyén, új telephelyén vagy fióktelepén
működő, legalább három fő új munkavállaló foglalkoztatására támogatást igénylő, köztartozásmentes támogatást
igénylőnek bocsátható ki, aki
a) rendelkezik legalább egy teljes, beszámolóval lezárt üzleti évvel – ide nem értve az előtársaságként való működés
időszakát –,
b) legutolsó két lezárt – csak egy lezárt üzleti évvel rendelkező támogatást igénylő esetén a lezárt – közgyűlés,
taggyűlés, illetve a tulajdonosok általi jóváhagyott beszámolója, valamint a jóváhagyást igazoló dokumentuma
a Kincstár által kiadott közleményben meghatározottak szerint elérhető,
c) Magyarországon székhellyel rendelkező, kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság, szövetkezet, egyéni cég
vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezet
vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság fióktelepe,
d) éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes
üzleti évben minimum egy fő volt,
e) a 651/2014/EU bizottsági rendelet I. Melléklete alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősül,
f ) vállalja, hogy a foglalkoztatásbővítés a GINOP-5.3.17-21 azonosító számú, „KKV kapacitásbővítő támogatás”
című felhívás megjelenését megelőző hónap átlagos statisztikai állományi létszámához képest nettó növekedést
eredményez,
g) vállalja, hogy a projektben foglalkoztatott munkavállalókkal határozatlan idejű vagy legalább 16 hónapra
szóló határozott idejű munkaszerződést köt, amelyből a támogatott foglalkoztatás ideje maximum 8 hónap, és
a továbbfoglalkoztatási kötelezettség ideje a támogatott foglalkoztatási idővel megegyező idő,
h) vállalja, hogy legkésőbb a támogatói okirat kiadását követő 90. napon igazolja a teljes létszámnövekedést,
i) vállalja, hogy részére a foglalkoztatás bővítéséhez kapcsolódó továbbadott támogatás keretében állományba
vett személyek után, egyidejűleg a szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény alapján nyújtott
kedvezmények kivételével, más forrásból támogatás nem nyújtható, továbbá vállalja, hogy e személyeket más
projekt alapján fennálló foglalkoztatási kötelezettség nem érinti,
j) a bírálat során a Kincstár konzorciumi partnere által, szakmai értékelési szempontrendszer alapján kiadott
megfelelt minősítést kap, és
k) vállalja, hogy az üres álláshelyeit a KarrierM állásportál honlapján rögzíti, és együttműködik az azt működtető
szervezettel.
(2) Ha a támogatott szervezet nem tesz eleget az (1) bekezdés f )–h) pontjában meghatározott vállalásainak,
a Kincstár a támogatási összeg arányos csökkentését kezdeményezheti, vagy ha a támogatott szervezet
a minimálisan elvárt háromfős létszámnövekedést sem teljesíti, a támogatói okiratot visszavonja.
(3) Nem adható ki támogatói okirat a 45. §-ban meghatározott esetkörök mellett a támogatást igénylő részére, ha
a) nem felel meg az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdése szerinti követelménynek,
b) kérelmében elsődleges mezőgazdasági termékek előállításához igényel támogatást,
c) nem felel meg a 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 41/A. alcímében foglalt rendelkezéseknek, ha átmeneti
támogatási kategória alatt igényel támogatást,
d) a kérelmében megadott megvalósítási helyszín a megvalósításra nem alkalmas.
(4) A Kincstár a támogatás odaítélésekor tájékoztatja a támogatást igénylőt a foglalkoztatásbővítő támogatás állami
támogatási tartalmáról, támogatási kategóriájáról és annak szabályairól.
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(5) Ha a támogatást csekély összegű (de minimis) támogatási jogcímen nyújtja a Kincstár, a 47. §
(1)–(8) bekezdésében foglaltak alkalmazandóak.
(6) Ha a támogatást átmeneti támogatás jogcímen nyújtja a Kincstár, a támogatás az Európai Bizottság
SA.56994 (2020/N) számú határozatában foglaltakkal, a 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 85/A–85/F. §-ával, valamint
az Atr. szabályaival összhangban nyújtható.

27/G. Előzetes kifizetés
54/M. § (1) A támogatási kérelem előzetes kifizetésigénylésnek is minősül.
(2) Az előzetes kifizetés mértéke a támogatói okiratban jóváhagyott bérköltség legfeljebb 100%-a, amelyet
a Kincstár a közleményében meghatározott feltételek szerint folyósít.
(3) Az előzetes kifizetés a támogatói okirat hatálybalépését követően folyósítható.

27/H. A támogatással történő elszámolás, kifizetési igénylés és beszámolás, a támogatás folyósítása
54/N. § (1) A továbbadott támogatást egyszerűsített költségelszámolás keretében kell biztosítani az Európai
Szociális Alapról és az 1081/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i
1304/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 14. cikk (-1) bekezdésének megfelelően.
(2) A támogatással érintett munkavállalókhoz kapcsolódó, igazoltan kifizetett személyi jellegű kifizetéseket
a Kincstár a százalékos átalány vetítési alapjaként veszi figyelembe a támogatás folyósításának időszakában.
(3) A támogatott foglalkoztatásban érintett munkavállalók bérkifizetéseiről a támogatott foglalkoztatási időszakot
követő hónap 15. napjáig elszámolást kell benyújtania a támogatást igénylőnek. Az elszámolás alapján a Kincstár
a támogatást igénylő részére az előzetes kifizetést elszámolja, és az átalányt kifizeti, vagy az elszámolt összeget
az előzetes kifizetésbe beszámítja.
(4) A záró elszámolást a támogatott foglalkoztatás időtartamával megegyező időtartamú továbbfoglalkoztatási
kötelezettség leteltét követően, a Kincstár által kiadott közleményben meghatározott időpontig kell benyújtania
a támogatott szervezetnek. Ha a támogatást igénylő a foglalkoztatási kötelezettségét nem az előírtak szerint
teljesíti, a Kincstár az elmaradás arányában a támogatás visszakövetelését előírja.”
7. §		
A 187/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet 56. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„56. § Ez a rendelet az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű
támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet végrehajtásához,
6. cikk (1) bekezdésében foglalt ellenőrzéshez szükséges rendelkezéseket, továbbá az Állami támogatási
intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a gazdaságnak a jelenlegi COVID-19-járvánnyal összefüggésben
való támogatása céljából című, 2020. március 19-i, C(2020) 1863 final számú európai bizottsági közlemény
3.10. pontjának végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”
8. §		
A 187/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet
1.
3. § (2) bekezdés d) pontjában az „(a továbbiakban: 4. célterület) és” szövegrész helyébe az „(a továbbiakban:
4. célterület),” szöveg,
2.
3. § (2) bekezdés e) pontjában az „(a továbbiakban: 5. célterület).” szövegrész helyébe az „(a továbbiakban:
5. célterület) és” szöveg,
3.
3. § (4) bekezdésében az „Az 1–5. célterületen” szövegrész helyébe az „Az 1–6. célterületen” szöveg,
4.
3. § (5) bekezdésében a „június 30-ig” szövegrész helyébe a „július 31-ig” szöveg,
5.
10. § (3) bekezdés b) pontjában a „3. és 4. célterület” szövegrész helyébe a „3., a 4. és a 6. célterület” szöveg,
6.
19. § (1) bekezdésében a „megbízólevéllel rendelkező alkalmazottja” szövegrész helyébe a „megbízólevelével
rendelkező ellenőr” szöveg,
7.
23. § (2) bekezdés b) pontjában a „3. és 4. célterület” szövegrész helyébe a „3., a 4. és a 6. célterület” szöveg,
8.
27. § (5) bekezdésében a „3–4. célterület” szövegrész helyébe a „3–4. és 6. célterület” szöveg,
9.
54/G. § (2) bekezdésében a „követő hónapra” szövegrész helyébe a „követő, képzéssel érintett hónapra”
szöveg,
10.
54/H. § (1) bekezdés d) pontjában a „15 évvel korábban megszerzett szakképesítéssel” szövegrész helyébe
az „5 évvel korábban megszerzett szakképesítéssel vagy a megszerzés időpontjától függetlenül csak
részszakképesítéssel” szöveg,
11.
54/H. § (1) bekezdés f ) pont fc) alpontjában az „a szakmajegyzékben szabályozott szakmai oktatás
vagy képzés” szövegrész helyébe az „az Országos Képzési Jegyzékben szabályozott szakképzés vagy
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12.
13.

a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény szerinti szakmára felkészítő szakmai oktatás, szakképesítésre
felkészítő szakmai képzés, részszakmára felkészítő szakmai oktatás” szöveg,
54/H. § (4) bekezdés a) pontjában a „támogatott képzésben” szövegrész helyébe a „támogatott nyelvi vagy
informatikai képzésben” szöveg,
54/H. § (8) bekezdés b) pontjában a „követő hónapban” szövegrész helyébe a „követő, képzéssel érintett
hónapban” szöveg

lép.
9. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
10. §		
Ez a rendelet az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra
való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet végrehajtásához, 6. cikk
(1) bekezdésében foglalt ellenőrzéshez szükséges rendelkezéseket, továbbá az Állami támogatási intézkedésekre
vonatkozó ideiglenes keret a gazdaságnak a jelenlegi COVID-19-járvánnyal összefüggésben való támogatása
céljából című, 2020. március 19-i, C(2020) 1863 final számú európai bizottsági közlemény 3.10. pontjának
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 435/2021. (VII. 16.) Korm. rendelete
a szőlő-bor ágazatban folytatott hatósági eljárásokról és teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről
A Kormány
a szőlészetről és borászatról szóló 2020. évi CLXIII. törvény 23. § (1) bekezdés 1–5., 7–16. és 18–21. pontjában, valamint
(2) bekezdés 1–4. pontjában,
az V. és a VI. fejezet tekintetében a szőlészetről és borászatról szóló 2020. évi CLXIII. törvény 23. § (1) bekezdés 18. pontjában,
valamint a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 121. § (1) bekezdés b) pontjában,
a 102. § tekintetében a szőlészetről és borászatról szóló 2020. évi CLXIII. törvény 23. § (2) bekezdés 1–3. pontjában, valamint
a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 121. § (1) bekezdés b) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:

I. FEJEZET
ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK
1. §		
E rendelet alkalmazásában
1.
analitikai vizsgálat: közfogyasztásra történő forgalomba hozatalra szánt borászati terméktétel kémiai
összetételének analitikai vizsgálata;
2.
átváltott telepítési engedély: az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 68. cikke szerint
a telepítési jog átváltása alapján adott engedély;
3.
borászati eljárás: az (EU) 2018/273 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 29. cikkében meghatározott
eljárás;
4.
borászati melléktermék: az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet II. melléklet IV. rész 8. pontja
szerinti borseprő és 9. pontja szerinti szőlőtörköly;
5.
borászati melléktermékek kivonása: borászati melléktermékeknek a szőlő- és bortermelés részletes
szabályairól szóló AM rendeletben (a továbbiakban: miniszteri rendelet) meghatározott módon történő
felhasználása, megsemmisítése vagy megsemmisítésre átadása;
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6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.

13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.

23.

24.
25.

borászati termék előállítása: a szőlő feldolgozásának megkezdésével kezdődő és azzal a kiszerelést megelőző
művelettel záruló folyamat, amelyet követően a termék analitikai és érzékszervi jellemzői már nem
változnak meg;
borászati termék hamisítása: hamisított borászati termék előállítása;
borászati üzemengedélyes: a borászati üzem üzemeltetője;
bortípus: az azonos földrajzi árujelzővel jelölt borászati termékek között sajátos érzékszervi jellemzőik, kémiai
összetételük vagy előállításukra vonatkozó követelményekre figyelemmel elkülönült csoportot alkotó
borászati termékek halmaza;
érzékszervi vizsgálat: közfogyasztásra történő forgalomba hozatalra szánt borászati terméktétel érzékszervi
jellemzői megfelelőségének vizsgálata;
fedvény: a térinformatikai rendszerben szereplő, egy logikai egységet képező digitális térképréteg;
hagyományos kifejezés: oltalom alatt álló földrajzi árujelzővel ellátott borászati termék tekintetében
hagyományosan használt olyan kifejezés, amely megfelel az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi
rendelet 112. cikkében meghatározott követelményeknek;
hamisított borászati termék: olyan, borászati termékként közfogyasztásra forgalomba hozatalra szánt
vagy közfogyasztásra forgalomba hozott termék, amelyet az adott borászati termék vonatkozásában
nem engedélyezett eljárással állítottak elő, vagy amelynek előállításához az adott borászati termék
vonatkozásában nem engedélyezett anyagot vagy engedélyezett anyagot az engedélyezettnél nagyobb
mértékben használtak fel;
kisüzemi bortermelő: a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény (a továbbiakban: Jöt.) 3. § (3) bekezdés
16. pontja szerinti személy;
klasszifikációs szint: a földrajzi árujelző termékleírásában meghatározott minőségi szintet képviselő bortípus;
mobilpalackozó üzem: olyan, kizárólag kiszerelést végző borászati üzem, amely a kiszerelés elvégzését
követően új állomáshelyre költöztethető;
must származási bizonyítvány: a szőlőmust, sűrített szőlőmust, finomított szőlőmustsűrítmény, részben erjedt
szőlőmust, valamint a még erjedésben lévő újbor előállításának igazolására szolgáló dokumentum;
napi szüret: egy vagy több összefüggő szőlőültetvényben vagy ültetvényrészben egy naptári napon végzett
szőlőbetakarítási tevékenység;
rendeltetésszerű művelés: szőlőültetvény olyan művelése, amelynek keretében az ültetvény használója
a gazdasági aktában meghatározott művelésmódnak megfelelő metszést alkalmaz, elvégzi a vegetációs
időszaknak megfelelő növényápolási, növényvédelmi és folyamatos gyomszabályozási munkákat, és
gondoskodik arról, hogy a szőlőültetvény ne veszélyeztesse a szomszédos szőlőültetvények növénytermelési,
növényegészségügyi biztonságát;
szüret: egy vagy több összefüggő szőlőültetvényben vagy ültetvényrészben végzett szőlőbetakarítási
tevékenység;
szüreti bejegyzés: egy összefüggő időtartam alatt végzett szüret adatainak bejegyzése az ePincekönyv
rendszerbe;
termelési jelentés: a borászati üzemengedélyes által az adott borpiaci év során leadott és származási
bizonyítványt eredményező vagy a határidőig még el nem bírált, seprős újbor készítéséhez fel nem használt
must származási bizonyítvány, továbbá első származási bizonyítvány igénylések ePincekönyv rendszerben
nyilvántartott összessége;
termesztési alkalmassági vizsgálat: az Európai Unió valamely tagállamában fajtajegyzékre vett vagy
a Kárpát-medencében korábban termesztésben lévő szőlőfajta Magyarországon történő osztályba sorolása
érdekében végzett vizsgálatok összessége;
újratelepítési engedély: az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 66. cikke szerinti engedély;
ültetvényrész: egy szőlőültetvény felosztásával keletkező, meghatározott méretű és elhelyezkedésű terület.
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II. FEJEZET
SZŐLŐTERMESZTÉS
1. Szőlő termőhelyi kataszteri eljárás
2. §

(1) A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) a szőlő termőhelyi kataszterbe sorolt
földterületekről szőlő termőhelyi kataszter nyilvántartást vezet.
(2) A szőlő termőhelyi kataszter nyilvántartás tartalmazza a szőlő termőhelyi kataszterbe sorolt földterület
a)
fekvése szerinti település nevét,
b)
helyrajzi számát,
c)
szőlőtermesztésre való alkalmasságának minősítését,
d)
minősítés alapján meghatározott pontértékét, valamint
e)
hektárban kifejezett nagyságát.

3. §

(1) Földterület szőlő termőhelyi kataszterbe történő sorolása, a kataszteri besorolás módosítása, valamint a földterület
szőlő termőhelyi kataszterből történő törlése iránti kérelmet (a továbbiakban együtt: termőhelyi kataszteri eljárás
iránti kérelem) a NÉBIH bírálja el.
(2) A termőhelyi kataszteri eljárás iránti kérelmet a miniszteri rendeletben meghatározott tartalommal, elektronikus
ügyintézésre köteles ügyfél, valamint az elektronikus ügyintézést önkéntesen vállaló ügyfél esetében
az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény
(a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) és a végrehajtására kiadott kormányrendeletben szabályozott módon kell
benyújtani a NÉBIH részére.
(3) A termőhelyi kataszteri eljárás iránti kérelemhez mellékelni kell
a)
termőhelyi kataszterbe sorolás vagy kataszteri besorolás módosítása esetén az érintett földrajzi árujelzőt
kezelő hegyközségi szervezet véleményét,
b)
termőhelyi kataszterből történő törlés esetén a földterület fekvése szerint illetékes hegyközség
hozzájárulását,
c)
a földterület fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjének igazolását arról, hogy a termőhelyi
kataszterbe sorolás, módosítás vagy törlés a földterületet érintő országos, kiemelt térségi, megyei
területrendezési tervvel és településrendezési tervvel nem ellentétes, és
d)
a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Szőlészeti és Borászati Intézet (a továbbiakban: MATE SZBI)
szakvéleményét
da)
a földterület ökológiai szempontú minősítésének megadásával a földterület szőlő termőhelyi
kataszterbe történő sorolása,
db)
a kataszteri besorolás módosítása vagy
dc)
a földterület szőlő termőhelyi kataszterből történő törlése
tekintetében.
(4) Szőlő termőhelyi kataszterbe összefüggő, a meghatározó ökológiai jellemzők szempontjából egységesnek
tekinthető földterület sorolható be.
(5) Szőlő termőhelyi kataszterbe nem sorolható be olyan terület,
a)
amely a MATE SZBI által adott szakvélemény alapján a miniszteri rendelet szerinti ökológiai minősítés során
190 értékpontot nem ér el,
b)
amelynek kataszterbe sorolása a területet érintő országos, kiemelt térségi vagy megyei területrendezési
tervvel vagy településrendezési tervvel ellentétes,
c)
amely az ingatlan-nyilvántartásban nem szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő művelési ágban van
nyilvántartva, vagy
d)
amely tekintetében – az érintett földrajzi árujelzőt kezelő hegyközségi szervezet véleménye alapján –
a kataszterbe sorolás az adott földrajzi árujelző hírnevét veszélyeztetheti.

4. §

(1) A NÉBIH a termőhelyi kataszteri eljárás iránti kérelem tárgyában hozott döntését közli
a)
a földterület fekvése szerint illetékes
aa)
hegybíróval,
ab)
települési önkormányzat jegyzőjével,
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b)
a MATE SZBI-vel, valamint
c)
a Balaton Kiemelt Üdülőkörzethez tartozó település esetén az elsőfokú építésügyi hatósággal.
(2) A hegybíró az (1) bekezdés szerinti döntésről tájékoztatja a hegyközséget és az érintett földrajzi árujelzőt kezelő
hegyközségi szervezetet.
(3) A NÉBIH döntését, annak véglegessé válását követően, megküldi
a)
az ingatlanügyi hatóságnak, a szőlő termőhelyi kataszterbe sorolás jogi jellegnek az ingatlan-nyilvántartásról
szóló 1997. évi CXLI. törvény 5. § (8) bekezdésében foglaltak szerint történő bejegyzése vagy törlése, valamint
b)
a Nemzeti Földügyi Központnak (a továbbiakban: NFK), a termőhelyi fedvény módosítása
érdekében.
(4) Az NFK a NÉBIH döntésére figyelemmel módosított termőhelyi fedvényt átadja a Lechner Tudásközpontnak
(a továbbiakban: LTK), amely a módosított termőhelyi fedvényt a VINGIS-ben megjeleníti.

2. Szőlőfajták osztályba sorolása
5. §		
A termesztési alkalmassági vizsgálat engedélye (a továbbiakban: vizsgálati engedély) iránti kérelmet a miniszteri
rendeletben meghatározott tartalommal, elektronikus ügyintézésre köteles ügyfél, valamint az elektronikus
ügyintézést önkéntesen vállaló ügyfél esetében az E-ügyintézési tv. és a végrehajtására kiadott kormányrendeletben
szabályozott módon kell benyújtani a NÉBIH-hez.
6. §		
A NÉBIH a vizsgálati engedélyben a termesztési alkalmassági vizsgálatba vont szőlőfajta (a továbbiakban:
vizsgálatba vont szőlőfajta) nevének az abból készült, közfogyasztásra történő forgalomba hozatalra szánt borászati
terméken való feltüntetését akkor engedélyezi, ha a szőlőfajta
a)
engedélyezettként regisztrált az Európai Unió valamely tagállamában,
b)
neve részben sem azonos egy már osztályba sorolt szőlőfajta nevével, és
c)
neve sem részben, sem egészben nem tartalmaz földrajzi árujelzőt.
7. §

(1) A vizsgálati engedély egy példányát a NÉBIH megküldi a telepítés helye szerint illetékes hegybírónak.
(2) A NÉBIH a kiadott vizsgálati engedélyek adatairól nyilvántartást vezet. A hatályát vesztett vizsgálati engedélyeket
a NÉBIH törli a nyilvántartásból.
(3) A NÉBIH a vizsgálati engedély hatályának lejártáról 5 napon belül értesíti a vizsgálati engedély jogosultját,
az ültetvény helye szerint illetékes hegybírót és a Hegyközségek Nemzeti Tanácsát (a továbbiakban: HNT).

8. §

(1) A termesztési alkalmassági vizsgálatot a vizsgálati engedély kiadásától számított 10 éven belül le kell folytatni.
Ez az időtartam a vizsgálati engedély jogosultjának kérelmére, az abban megjelölt időtartamra, egy alkalommal,
legfeljebb 5 évvel a NÉBIH meghosszabbítja, ha az engedély megadásának feltételei továbbra is fennállnak.
(2) A termesztési alkalmassági vizsgálat eredményéről a vizsgálati engedély jogosultjának minden borpiaci év végéig
adatot kell szolgáltatnia a NÉBIH részére.
(3) A NÉBIH a szőlőfajta osztályba sorolására vonatkozó javaslatot 5 egymást követő termőév eredményeinek
rendelkezésre állása esetén készíti el. A NÉBIH az adott évben elkészült, osztályba sorolásra vonatkozó javaslatokat
december 31-ig küldi meg az agrárpolitikáért felelős miniszternek (a továbbiakban: miniszter).
(4) Az osztályba sorolásra vonatkozó javaslat tartalmazza, amennyiben releváns, a fajtanév szinonim nevét, valamint
a szőlőfajta borászati termék készítésétől eltérő célú felhasználási módját.
(5) A NÉBIH a vizsgálati engedélyek nyilvántartásából törli a vizsgálati engedélyt, és arról értesíti a hegybírót, ha
a)
a termesztési alkalmassági vizsgálat eredményei alapján a vizsgálatba vont szőlőfajta nem sorolható
osztályba,
b)
a (2) bekezdés szerinti adatszolgáltatást a kötelezett felszólítás ellenére elmulasztja.

9. §

(1) A miniszter a NÉBIH javaslata alapján
a)
a borkészítésre alkalmas szőlőfajtákat osztályba sorolja, és
b)
dönt a borkészítésre nem alkalmas szőlőfajták osztályba sorolásának megszüntetéséről.
(2) A borkészítésre alkalmas szőlőfajta osztályba sorolását meg kell szüntetni, ha a szőlőfajtát a Nemzeti Fajtajegyzékből
vagy az Európai Unió valamely tagállamának fajtajegyzékéből törölték.
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10. §
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(1) A miniszter nyilvántartást vezet az osztályba sorolt, borkészítésre alkalmas szőlőfajtákról (a továbbiakban: osztályba
sorolt szőlőfajták jegyzéke).
(2) A miniszter az adott évben osztályba sorolt szőlőfajtákat és a Nemzeti Fajtajegyzékbe felvett szőlőfajtákat, valamint
az osztályba sorolás megszüntetéséből eredő módosításokat átvezeti az osztályba sorolt szőlőfajták jegyzékén,
amelyet a módosításokkal együtt az általa vezetett minisztérium (a továbbiakban: Minisztérium) hivatalos lapjában
és honlapján közzétesz.

11. §		
A NÉBIH a termesztési alkalmassági vizsgálat alapján osztályba sorolt szőlőfajta kísérleti eredményeit a szőlőfajta
osztályba sorolását követően, személyes adatok nélkül, a honlapján közzéteszi.

3. Új telepítési engedély
12. §

(1) Az új telepítési engedély iránti kérelmet minden év április 1. és április 30. között lehet benyújtani a hegybíróhoz, aki
azt a HNT-hez továbbítja.
(2) A HNT a beérkezett kérelmeket összesíti, és az adott évben a miniszter által a HNT véleménye alapján
– az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 63. cikk (1)–(3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel –
a Minisztérium hivatalos lapjában és honlapján február 1-ig közzétett közlemény alapján az adott naptári évben
az új telepítések számára engedélyezhető terület nagyságát meghaladó mértékű területre beérkező új telepítési
engedély iránti kérelmek esetén, a (3) bekezdésre figyelemmel,
a)
a kérelmeket május 30-ig az elsőbbségi kritériumok alapján rangsorolja, vagy
b)
a kérelmekben szereplő területnagyságot arányosan visszaosztja.
(3) A miniszter a (2) bekezdés szerinti közleményben határozza meg, hogy a kérelmeket a (2) bekezdés a) vagy b) pontja
alapján kell elbírálni.
(4) A hegybíró a (2) bekezdésre figyelemmel adja ki az új telepítési engedélyeket.

4. Újratelepítési engedély
13. §

(1) Az újratelepítési engedély iránti kérelem benyújtásakor meg kell jelölni a szőlőültetvény kivágására figyelemmel
keletkezett, felhasználni kívánt újratelepítési jogosultságot.
(2) Az újratelepítési engedély iránti kérelem benyújtásakor az újratelepítési jogosultsággal rendelkező
a)
a gazdasági aktájában nyilvántartott bármely földterületet,
b)
a családi gazdaságokról szóló 2020. évi CXXIII. törvény szerinti őstermelők családi gazdasága (a továbbiakban:
családi gazdaság) esetén a családi gazdaság bármely tagjának gazdasági aktájában nyilvántartott
földterületet
megjelölhet újratelepítéssel érintett területként.
(3) Ha az újratelepítési engedély iránti kérelmet családi gazdaság tagja nyújtja be, és a kérelemben a családi gazdaság
másik tagjának gazdasági aktájában nyilvántartott földterületet jelöl meg újratelepítéssel érintett területként,
a családi gazdaság képviselőjének nyilatkoznia kell arról, hogy a megjelölt földterület a családi gazdaság
használatában van.

14. §		
A kérelem benyújtásakor telepítési jogosultságot nem kell igazolni
a)
a szőlőültetvény új fajtára történő cseréje és átoltása esetén, ha a szőlőültetvény mérete nem nő,
b)
ha az újratelepítést olyan földterületen kívánják megvalósítani, amelyen termőültetvény van, és
az újratelepítést követően a szőlőültetvény mérete nem nő.

5. Átváltott telepítési engedély
15. §

(1) A földterületnek az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 68. cikk (1) bekezdése szerinti telepítési
joggal (a továbbiakban: telepítési jog) rendelkező használója a telepítési jog fennállásáig, de legkésőbb
2022. december 31-ig kérelmezheti a telepítési jog átváltását telepítési engedélyre (a továbbiakban: átváltott
telepítési engedély).
(2) Az átváltott telepítési engedély iránti kérelemre az újratelepítési engedély iránti kérelemre vonatkozó
rendelkezéseket kell alkalmazni.
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(3) Az átváltott telepítési engedély iránti kérelem benyújtásakor meg kell jelölni a felhasználni kívánt telepítési jogot.
Az átváltott telepítési engedély a telepítési jog fennállásáig, de legfeljebb 2025. december 31-ig hatályos.

6. A telepítés engedélyezésének közös szabályai
16. §

(1) Új telepítési engedély, újratelepítési engedély és átváltott telepítési engedély (a továbbiakban együtt: telepítési
engedély) iránti kérelmet a kérelemben megjelölt földterület fekvése szerint illetékes hegybíró részére kell
benyújtani.
(2) Nem nyújthat be telepítési engedély iránti kérelmet az, aki
a)
az új telepítési engedélye visszavonását kezdeményezte, a visszavonásról szóló döntés véglegessé válásának,
b)
nem végzi el a telepítést a telepítési engedély hatályossági idején belül – kivéve vis maior esetét, az új fajtára
történő cserét, ha a szőlőültetvény mérete nem nő, valamint az átoltást – a telepítési engedély hatályának
lejárati
napjától számított két éven belül.

17. §

(1) A telepítési engedély iránti kérelemhez mellékelni kell
a)
közös tulajdonban álló ingatlan esetén valamennyi tulajdonostársnak,
b)
az özvegyi vagy haszonélvezeti joggal terhelt ingatlan esetén a haszonélvezőnek, valamint az özvegyi joggal
rendelkező személynek, továbbá
c)
használatot biztosító jogviszony fennállása esetén a használatba adónak
a telepítésre vonatkozó, teljes bizonyító erejű, magánokiratba vagy közokiratba foglalt hozzájáruló nyilatkozatát.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hozzájáruló nyilatkozatnak tartalmaznia kell
a)
valamennyi tulajdonos, haszonélvező, özvegyi joggal rendelkező és használatba adó
aa)
természetes személy nevét és születési nevét, születési helyét és idejét, anyja nevét, lakcímét,
ab)
jogi személy cégnevét, székhelyét, adószámát,
b)
a kérelmező nevét, címét és
c)
az érintett földterület fekvése szerinti település nevét és az ingatlan helyrajzi számát.

18. §

(1) A telepítési engedély iránti, hiányosan benyújtott kérelem esetén a hegybíró egy alkalommal, 15 napos határidő
megjelölésével hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt.
(2) Helyszíni szemle elrendeléséről a hegybíró értesíti a HNT főtitkárát.
(3) A helyszíni szemlét a HNT főtitkára által kijelölt hegybíró folytatja le. A helyszíni szemle jegyzőkönyvét
a HNT főtitkára a kérelmet elbíráló hegybírónak megküldi, ha a helyszíni szemlét nem ő folytatta le.
(4) A hegybíró a véglegessé vált telepítési engedélyt a gazdasági aktában rögzíti.

19. §

(1) A telepítési engedély – a szőlőfajtára irányuló módosítások kivételével – legfeljebb egy alkalommal módosítható.
(2) Új telepítési engedély módosítása nem vonatkozhat az engedélyben foglalt feltételek olyan megváltoztatására,
amelyekkel az új telepítés nem lett volna engedélyezhető az új telepítési engedély iránti kérelem elbírálásakor,
kivéve, ha a módosítási kérelem benyújtásakor hatályos jogszabály azt lehetővé teszi.

20. §		
A telepítési engedély módosítására és visszavonására egyebekben az engedély megadására vonatkozó szabályokat
kell megfelelően alkalmazni.

7. A telepítés és a kivágás bejelentése
21. §

(1) Szőlőültetvény telepítése és kivágása tényét az ültetvény használójának a szőlészetről és borászatról szóló 2020. évi
CLXIII. törvény (a továbbiakban: Btv.) 4. § (3) bekezdésében foglaltak szerint a szőlőültetvény fekvése szerint illetékes
hegybíró részére kell bejelenteni.
(2) Ha az újratelepítést részben vagy egészben olyan földterületen kívánják megvalósítani, amelyen termő
szőlőültetvény van, a szőlőültetvény kivágásának ténye bejelenthető a telepítés tényének bejelentésével együtt.
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22. §		
Ha a hegybíró a bejelentés ellenőrzése során megállapítja, hogy a bejelentés hiányos, a bejelentéstől számított
8 napon belül tájékoztatja a bejelentőt
a)
a bejelentés vagy melléklete hiányáról,
b)
arról, hogy a hiányos bejelentés nem minősül a 21. §-ban foglaltaknak megfelelő bejelentésnek, valamint
c)
a hiánytalan bejelentés megtételének elmulasztása esetén megállapítható jogkövetkezményekről.
23. §

(1) A telepítés megtörténtét a HNT főtitkára által kijelölt hegybíró, a kivágás megtörténtét a kivágással érintett
földterület fekvése szerint illetékes hegybíró ellenőrzi a helyszínen olyan időpontban, amikor a terület
megközelítése az időjárási viszonyok alapján lehetséges, az ellenőrzés tárgya jól látható, és telepítés esetén
a szőlőfajta azonosítható.
(2) Az (1) bekezdés szerinti helyszíni szemléről készült jegyzőkönyvet a HNT főtitkára a földterület fekvése szerint
illetékes hegybírónak megküldi, ha a helyszíni szemlét nem ő folytatta le.
(3) Ha a telepítés támogatás felhasználásával történik, a támogatás igénybevételével kapcsolatban eljáró hatóság
az általa végzett helyszíni ellenőrzések telepítésre vonatkozó adatait tartalmazó összesített kimutatást megküldi
a hegybíró részére. A hegybírónak a helyszíni szemlét nem szükséges lefolytatni, ha a helyszíni ellenőrzésre
vonatkozó adatszolgáltatás alapján a tényállás tisztázásához szükséges minden adat rendelkezésre áll.

24. §

(1) A földterület fekvése szerint illetékes hegybíró a telepítés vagy a kivágás tényét annak jogszerűsége megállapítása
esetén a bejelentés napjával a gazdasági aktában rögzíti.
(2) A telepített szőlőültetvényt a szőlőültetvényhez kapcsolódó első szüreti bejegyzés napjától, de legkésőbb
a telepítés napjának bejegyzésétől számított 5. naptári év első napjától termő szőlőültetvényként kell nyilvántartani.

8. Szőlőültetvények térinformatikai nyilvántartása
25. §

(1) A VINGIS-t az NFK és az LTK vezeti a (2) és (3) bekezdésben meghatározottak szerint.
(2) Az NFK térinformatikai eszközökkel a VINGIS-ben létrehozza azon adatok körét, amely alkalmas egy földterület
a)
termőhelyi kataszterbe tartozásának,
b)
helyrajzi számának,
c)
földrajzi árujelzők termékleírásában meghatározott termőhelybe tartozásának,
d)
lehatárolt termőhelynél kisebb földrajzi egységbe (a továbbiakban: kisebb földrajzi egység) tartozásának,
e)
Btv. 20. § (4) bekezdése szerinti adatainak
megjelenítésére.
(3) Az LTK lehetővé teszi a VINGIS internetes felületén az (1) bekezdés szerinti adatok miniszteri rendeletben
meghatározott fedvényeinek térinformatikai eszközökkel történő megjelenítését.

9. A szőlőültetvény művelésének ellenőrzése és a szüret elmaradását okozó káresemény bejelentése
26. §

(1) A hegybíró a Btv. 5. § (2) bekezdése szerinti esetben a szőlőültetvény rendeltetésszerű művelése megkezdésének
ellenőrzésére helyszíni szemlét rendel el.
(2) A helyszíni szemlét a HNT főtitkára által kijelölt hegybíró folytatja le. A helyszíni szemle jegyzőkönyvét
a HNT főtitkára megküldi
a)
a NÉBIH részére,
b)
a Magyar Államkincstár részére, valamint
c)
a helyszíni szemlét elrendelő hegybíró részére, amennyiben a helyszíni szemlét nem ő folytatta le.
(3) A NÉBIH értesíti a hegybírót a Btv. 5. § (4) bekezdése alapján végrehajtott kivágásról, amelyet követően a hegybíró
a szőlőültetvény kivágásának helyszíni ellenőrzésére vonatkozó szabályok alapján jár el.
(4) A hegybíró a kivágás tényének megállapítását követően vagy a NÉBIH kivágást megállapító jegyzőkönyve alapján
az újratelepítési jogosultságot a gazdasági aktába bejegyzi.

27. §

(1) Az ültetvényhasználó a szőlőültetvényben bekövetkezett, a szüret elmaradását okozó káreseményt legkésőbb
a káresemény bekövetkezését követő 15 napon belül bejelenti a hegybírónak a HNT honlapján közzétett
nyomtatvány alkalmazásával.
(2) A hegybíró az (1) bekezdés szerinti bejelentést nyilvántartásba veszi.
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10. A szüret
28. §

(1) Az ültetvény használója – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – november 30-ig, de legkésőbb a szüret befejezését
követő hetedik napig kérelmezi a szüret bejegyzését a HNT által rendszeresített és a HNT honlapján közzétett
nyomtatvány alkalmazásával. A határidő elmulasztását követően a szüret a hegyközségekről szóló 2012. évi
CCXIX. törvény (a továbbiakban: Hktv.) 41. §-ában foglaltak figyelembevételével legkésőbb a szüret évét követő év
január 15. napjáig jelenthető be.
(2) A Tokaji borvidéken az ültetvény használója a napi szüretet követő hetedik napig kérelmezi a szüret bejegyzését
a HNT által rendszeresített és a HNT honlapján közzétett nyomtatvány alkalmazásával.

29. §		
A hegybíró a szüret bejegyzéséről igazolást állít ki, amelynek eredeti példánya a feldolgozóé. A második példányt
abban az esetben kell kiadni a termelő részére, ha a termelő nem azonos a feldolgozóval.
30. §

(1) A szüreti bejegyzés igazolás elvesztését vagy megsemmisülését az azt kiállító hegybíró részére be kell jelenteni.
A bejelentésre figyelemmel a hegybíró a HEGYIR-ben rögzített adatok alapján a szüreti bejegyzés igazolás
másodpéldányát adja ki.
(2) A szüreti bejegyzés igazolás hiteles másolatát az eredeti szüreti bejegyzés igazolás kérelmezője kérheti.

31. §		
A szüreti bejegyzés igazolásával rendelkező szőlő további értékesítése esetén a 28. § szerint benyújtott kérelem
alapján a hegybíró a szüreti bejegyzés igazolásának bevonását követően új szüreti bejegyzés igazolást állít ki. Az új
szüreti bejegyzés igazolást a szőlőt felvásárlónak kell kiadni, a bevont vagy visszavont szüreti bejegyzés igazolás
számának a feltüntetésével. A szőlő további feldolgozása esetén az új szüreti bejegyzés igazolást – az előző szüreti
bejegyzés igazolás bevonásával vagy visszavonásával egyidejűleg – az ültetvény helye szerint illetékes hegybíró
adja ki, a kérelemtől függően papír alapon vagy elektronikusan.

III. FEJEZET
A BORÁSZATI TERMÉKEK ELŐÁLLÍTÁSA
11. Borászati üzemengedély
32. §

(1) A kormányhivatal borászati üzemengedélyt ad ki borászati termék
a)
előállítását,
b)
kiszerelését,
c)
nem kiszerelt vagy kiszerelt, de forgalombahozatali azonosítóval nem rendelkező, valamint kiszerelt és
forgalombahozatali azonosítóval rendelkező, de közfogyasztásra forgalomba még nem hozható borászati
termék tárolását
végző borászati üzem működésére.
(2) A kormányhivatal a mobilpalackozó üzem működésének engedélyezésére a miniszteri rendeletben meghatározott
feltételek teljesítése esetén borászati üzemengedélyt ad ki.
(3) A borászati termékek kiszerelését végző borászati üzem a borászati üzemengedély megadásával négy karakterből
álló kódot kap.

33. §

(1) A borászati üzemengedély – eltérő kérelem hiányában – határozatlan időre szól.
(2) Egy adott helyrajzi számú ingatlanon egy borászati üzem működtethető.
(3) A borászati üzem működése nem kezdhető meg mindaddig, amíg az adott ingatlanon korábban működő borászati
üzem tevékenységével összefüggő, adók módjára behajtandó köztartozás áll fenn.
(4) Azon borászati üzem részére, amelynek engedélyét a NÉBIH vagy a kormányhivatal véglegessé vált döntésével
felfüggesztette, nem adható új borászati üzemengedély a felfüggesztés időtartama alatt.
(5) A borászati üzemengedély visszavonásáról szóló döntés véglegessé válásáig az új borászati üzemengedély iránti
kérelem elbírálását fel kell függeszteni.
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34. §		
A borászati üzemengedélyes köteles a borászati üzem
a)
engedélyezett tevékenységében vagy az üzemengedély iránti kérelemben megadott adataiban
bekövetkezett változást, valamint
b)
működésének megszüntetését
a változást vagy a megszüntetést követő 8 napon belül bejelenteni a kormányhivatal és a gazdasági aktát vezető
hegybíró részére.
35. §

(1) Borászati üzemben – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – kizárólag borászati termék, szőlőlé, valamint szőlőalapú
alkoholos termék előállítása és kiszerelése végezhető.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott termékeken kívül más termék borászati üzemben akkor állítható elő, ha a NÉBIH
engedélyezi a borászati üzemben az ehhez szükséges, borászati termék előállításához nem engedélyezett anyagok
tárolását.
(3) Forgalombahozatali azonosítóval nem rendelkező borászati termék borászati üzemen kívül a NÉBIH Btv. 7. §
(2) bekezdése szerinti engedélyével szerelhető ki.
(4) A NÉBIH a (2) és (3) bekezdés szerinti engedélyt a borászati üzemengedélyes kérelme szerinti időtartamra, de
legfeljebb egy évre adja meg, ha biztosított a borászati termékek előállítására vonatkozó feltételek betartása.

36. §		
A borászati üzemengedély-nyilvántartás a Btv. 7. § (4) bekezdésében maghatározott adatokon túl tartalmazza
a)
a borászati üzemengedélyes
aa)
partnerazonosító számát,
ab)
gazdasági akta számát,
ac)
NÉBIH tevékenység-azonosítóját;
b)
a borászati üzem
ba)
címét,
bb)
nyilvántartásba vételének dátumát;
c)
a borászati üzemben
ca)
végezhető, 32. § (1) bekezdése szerinti tevékenységek felsorolását,
cb)
előállítható termékek megnevezését; valamint
d)
a kiszerelést végző borászati üzemek 32. § (3) bekezdése szerinti kódját.

12. Az első származási bizonyítvány, a must származási bizonyítvány és a termelési jelentés
37. §

(1) Az első származási bizonyítvány, a must származási bizonyítvány, a készletigazolás céljából kiadott származási
bizonyítvány, valamint a szállítás céljából kiadott származási bizonyítvány (a továbbiakban együtt: borászati
termék származási bizonyítvány) kiállítását a borászati üzemengedélyes kérelmezheti a HNT által rendszeresített és
a HNT honlapján közzétett nyomtatványon.
(2) A seprős újbor előállításának igazolására szolgáló első származási bizonyítvány kiállítása iránti kérelmet
legkésőbb a szüretet követő év január 10-ig kell benyújtani a borászati üzem fekvése szerint illetékes hegybírónál.
A kérelemhez mellékelni kell
a)
a szüreti bejegyzés igazolás egy példányát és
b)
a szakmai-jövedéki nyilvántartásnak a kérelemben szereplő borászati terméktételre vonatkozó része
másolatát.
(3) A must származási bizonyítvány iránti kérelmet legkésőbb a szüretet követő év január 10-ig kell benyújtani
a)
a kitárolásra vagy értékesítésre szánt, valamint
b)
a tokaji borkülönlegességek és a november 30-át követően szüretelt szőlőből készült borászati termékek
kivételével az előállítás borpiaci évében január 5-ig seprős újbor készítéséhez fel nem használt
szőlőmust, sűrített szőlőmust, finomított szőlőmustsűrítmény, részben erjedt szőlőmust és még erjedésben lévő
újbor vonatkozásában.
(4) A (2) bekezdés, valamint a (3) bekezdés szerinti határidő elmulasztását követően az első származási bizonyítvány
a Hktv. 41. §-ában foglaltak figyelembevételével kérelmezhető, legkésőbb a szüret évét követő év július 15. napjáig.
(5) Az első bor származási bizonyítvány, valamint a must származási bizonyítvány kiadásával egyidejűleg a kiadott
szüreti bejegyzés igazolását be kell vonni.
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(6) Borászati termék származási bizonyítvány kizárólag
a)
készletigazolás céljából, ideértve az első származási bizonyítvány és a must származási bizonyítvány
kiadását is, vagy
b)
másik borászati üzembe történő átszállítás céljából
benyújtott kérelemre adható ki, borászati terméktételenként.
(7) A borászati termék származási bizonyítvánnyal rendelkező borászati terméktétel további feldolgozása esetén
az (1) bekezdés szerint benyújtott kérelem alapján a feldolgozás helye szerint illetékes hegybíró a borászati termék
származási bizonyítványának bevonását – elektronikus úton kiadott borászati termék származási bizonyítvány
esetén annak visszavonását – követően a borászati termék további feldolgozásának megfelelően új borászati termék
származási bizonyítványt állít ki. A kiadott borászati termék származási bizonyítványokban rögzített bormennyiséget
a szakmai-jövedéki nyilvántartás érintett borászati terméktételre vonatkozó részének másolata alapján kell megadni.
A borászati termék származási bizonyítványt a hegybíró kizárólag akkor adja ki, ha a kérelemhez mellékelt szakmaijövedéki nyilvántartás másolata alkalmas a tétel azonosítására.
(8) A (7) bekezdés szerint kiadott borászati termék származási bizonyítványon akkor is fel kell tüntetni
az alkoholtartalom-növelés vagy az édesítés tényét, ha azt nem azon a tételen végezték, amelyre a borászati
származási bizonyítványt kérik, hanem egy vagy több résztételnél, amiből a végső borászati terméktétel áll.
(9) Ha a borászati termék származási bizonyítvánnyal rendelkező borászati terméktételt több borászati terméktételre
bontják meg, az (1) bekezdés szerint benyújtott kérelmek alapján a hegybíró a borászati termék származási
bizonyítványának bevonását – elektronikus úton kiadott borászati termék származási bizonyítvány esetén annak
visszavonását – követően borászati terméktételenként új borászati termék származási bizonyítványt állít ki, és azon
feltünteti a bevont vagy visszavont borászati termék származási bizonyítvány számát. A borászati terméktételenként
kiadott borászati termék származási bizonyítványok adattartalmának meg kell egyeznie a bevont vagy visszavont
származási bizonyítványon szereplő, a borászati terméket meghatározó adatokkal. A tételenként kiadott borászati
termék származási bizonyítványokban meghatározott összegzett mennyiség – a technológiai veszteségtől,
a keletkezett borseprőtől, valamint a felhasznált tirázs és expedíciós likőrtől eltekintve – nem térhet el a bevont vagy
visszavont származási bizonyítványon szereplő mennyiségtől.
(10) Borászati termék származási bizonyítvány elvesztését vagy megsemmisülését az azt kiállító hegybíró részére
kell bejelenteni. A bejelentés alapján a hegybíró a HEGYIR-ben rögzített adatok alapján új sorszámú borászati
termék származási bizonyítványt állít ki. Az új borászati termék származási bizonyítvány megjegyzés rovatában
kötelező feltüntetni a régi származási bizonyítvány számát és az új bizonyítvány kiállításának az okát. Az elveszett
vagy megsemmisült származási bizonyítványokat a hegybíró azonosító szám alapján érvényteleníti, és
az érvénytelenítésről a NÉBIH-et minden hónap 10-éig értesíti.
(11) Szőlő borászati célú felhasználása esetén a szüreti bejegyzés igazolást be kell vonni. Borászati célú felhasználásnak
minősül, és borászati termék származási bizonyítványt kell kiállítani must, sűrített szőlőmust, finomított
szőlőmustsűrítmény előállítása esetén, függetlenül a keletkezett termék végfelhasználásának irányától. A cefre és
a zúzott szőlő előállítása esetén szüreti bejegyzés igazolást kell kiállítani.
(12) A szüreti bejegyzés igazolást a hegybírónak, a szőlőt feldolgozó borászati üzemnek és az ültetvény használójának
a kiállítást követő 5. borpiaci év végéig meg kell őriznie.
(13) A borászati termék származási bizonyítványt a hegybírónak és a szőlőt feldolgozó borászati üzemnek
a forgalombahozatali azonosító kiadását követő 5. borpiaci év végéig meg kell őriznie.

13. Borászati melléktermékek kivonásának bejelentése
38. §

(1) A borászati üzemnek – a végzettséghez kötött borászati eljárás során keletkezett derítési alj kivételével –
a keletkezett borászati melléktermék kivonását minden borpiaci évben az adott borpiaci évre vonatkozóan egy
alkalommal, az első borászati melléktermék tétel kivonásának tényleges megkezdése előtt legalább 7 nappal be kell
jelentenie a kormányhivatal részére.
(2) A borászati üzem a végzettséghez kötött borászati eljárás során keletkezett derítési alj kivonására vonatkozó
bejelentési kötelezettségének a derítési alj elszállítására vonatkozó bejelentéssel tesz eleget.
(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti bejelentésben meg kell adni
a)
a kivonással érintett melléktermék megnevezését, valamint
b)
a melléktermék kivonásának eljárását.
(4) A (3) bekezdésben meghatározott adatokban történő változást az adott borászati melléktermék tétel kivonásának
megkezdése előtt legalább 7 nappal be kell jelenteni a hegybíró részére.
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(5) A végzettséghez kötött borászati eljárás során keletkezett derítési alj elszállítását legalább 5 nappal korábban be kell
jelenteni a NÉBIH részére.

14. Egyes borászati eljárások bejelentése
39. §

(1) A borászati üzemnek be kell jelentenie a borászati üzem helye szerint illetékes hegybíró részére
a)
a borpiaci évben első alkalommal elvégzendő műveletet megelőzően legalább 2 nappal a borászati termékek
aa)
természetes alkoholtartalmának növelését vagy
ab)
édesítését;
b)
legkésőbb a borpiaci évben első alkalommal elvégzett művelet elvégzését követő első munkanapon
a borászati termékek savtartalmának
ba)
növelését vagy
bb)
csökkentését.
(2) Az (EU) 2019/934 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet I. melléklet A. részében foglalt 2. táblázat 6.5., 6.6.
és 6.9. sorában meghatározott borászati eljárás végrehajtását legalább 5 nappal korábban be kell jelenteni
a NÉBIH részére.

15. Nem engedélyezett borászati eljárás kísérleti célú alkalmazása
40. §

(1) Nem engedélyezett borászati eljárás kísérleti célú alkalmazását (a továbbiakban: kísérlet) a NÉBIH engedélyezi
az (EU) 2019/934 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 4. cikk (1) bekezdésében foglalt feltételek fennállása
esetén, a kérelmező által meghatározott, de legfeljebb ötéves időtartamra.
(2) A kísérletet folytató engedélyes a kísérlet megkezdésének időpontjáról annak megkezdését megelőző 8. napig
értesíti a NÉBIH-et. A NÉBIH a kísérlet megkezdésének időpontjáról, valamint az engedély tartalmáról 8 napon belül
tájékoztatja a minisztert.
(3) A kutatási projektet dokumentálni kell. A kísérletet folytató engedélyes a kísérlet eredményéről annak befejezését
követő 8 napon belül jelentést küld a NÉBIH részére, amelyet a NÉBIH 8 napon belül továbbít a miniszter részére.

41. §

(1) A kísérletet folytató engedélyes a kísérlet befejezését megelőző 180. napig a kutatási projekt eredményeinek
bemutatása és új kutatási projekt beterjesztése mellett kérelmezheti a kísérlet folytatásának legfeljebb 3 évvel
történő meghosszabbítása, illetve a kísérlettel előállított termék mennyiségének növelése Európai Bizottság által
történő engedélyezését. A kérelemnek tartalmaznia kell a meghosszabbítás szükségességét alátámasztó indokokat.
(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelmet a NÉBIH részére kell benyújtani. A NÉBIH a kérelmet annak hiánytalan beérkezését
követően haladéktalanul, szakmai indokaival és javaslataival együtt megküldi a miniszter részére. Ha a kutatási
projekt eredményei alapján az új kutatási projekt szükségessége megalapozott, a miniszter az (EU) 2019/934
felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 4. cikk (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően kérelmezi az Európai
Bizottságtól a kísérlet folytatásának engedélyezését.
(3) A nem engedélyezett borászati eljárás kísérleti célú alkalmazásának NÉBIH vagy az Európai Bizottság által történő
engedélyezése esetén a borászati termék előállítására és forgalomba hozatalára – az engedélyben foglaltak
betartásával – a borászati termékek előállítására és forgalomba hozatalára vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

16. A szakmai-jövedéki nyilvántartás vezetése
42. §

(1) A Jöt. 134. §-a szerinti egyszerűsített adóraktár engedélyese a Jöt. 136. § (1) bekezdésében meghatározott szakmaijövedéki nyilvántartást
a)
általános bortermelői regiszterben vagy
b)
a 76. § (1) bekezdése szerinti, az ePincekönyv rendszerrel napi szintű adatkapcsolatot fenntartó
számítógépprogrammal vagy az ePincekönyv rendszert használó online bortermelői regiszterben
(a továbbiakban: online bortermelői regiszter)
vezeti.
(2) A Jöt. szerinti adóraktár engedélyes borászati üzemengedélyes olyan nyilvántartást köteles vezetni, amelyben
szerepel az általános bortermelői regiszter adattartalma.
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(3) A kisüzemi bortermelő a Jöt. 137. § (2) bekezdésében meghatározott szakmai-jövedéki nyilvántartást
a)
kisüzemi bortermelői regiszterben,
b)
általános bortermelői regiszterben vagy
c)
online bortermelői regiszterben
vezeti.
(4) A hegybíró a kisüzemi bortermelői regiszter vezetésének tényét a kisüzemi bortermelői regisztert vezető borászati
üzemengedélyes gazdasági aktájába bejegyzi.
(5) A szakmai-jövedéki nyilvántartást borászati üzemenként kell vezetni. Egy borászati üzemengedélyes csak egy típusú
szakmai-jövedéki nyilvántartást vezethet.
43. §

(1) A HNT a Btv. 8/A. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a papír alapon vezetett kisüzemi bortermelői regisztert és
általános bortermelői regisztert hitelesíti, és nyilvántartja a Btv. 8/A. § (2) bekezdésében foglaltak szerint.
(2) A kisüzemi bortermelői regiszter és az általános bortermelői regiszter számítógépprogram (a továbbiakban:
regiszter számítógépprogram) útján is vezethető. A regiszter számítógépprogramnak meg kell felelnie a 76. §
(2) bekezdés a), b), d), e) és g) pontjában meghatározott feltételeknek.
(3) A regiszter számítógépprogram útján vezetett kisüzemi bortermelői regiszter és általános bortermelői regiszter
tekintetében alkalmazni kell a 76. § (4) és (5) bekezdésében foglaltakat.

44. §

(1) A szakmai-jövedéki nyilvántartásba műveletenként kell bejegyezni
a)
legkésőbb a művelet elvégzésének napját követő első munkanapig a szacharóz, a savtartalom növelésére
használt termékek, valamint a savtompításra használt termékek ki- és betárolását;
b)
legkésőbb a művelet elvégzésének napját követő 7. napig
ba)
a borászati termékek ki- és betárolását,
bb)
a szőlő betárolását, amennyiben a szőlő nem azonos borgazdasági egységből származik, és
bc)
a melléktermékek (szőlőtörköly, borseprő) ki- és betárolását, kivonását;
c)
legkésőbb a művelet elvégzésének napját követő második hét első munkanapjáig
ca)
a tárolótartály-nyilvántartásban bekövetkezett változást,
cb)
az (EU) 2018/273 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 29. cikk (2) bekezdése szerinti,
a borászati terméken elvégzett borászati eljárásokat,
cc)
a lepárlásra szánt szeszezett bor előállítását,
cd)
az alkoholtartalom növelésére, az édesítésre, a savtartalom növelésére, valamint a savtompításra
használt termékek felhasználását,
ce)
az egy borgazdasági egységbe tartozó borászati üzemek közötti áttárolást;
d)
a szőlő betárolását legkésőbb november 30-ig, továbbá a november 30-át követő szüret esetén a művelet
elvégzésének napját követő 7. napig, amennyiben a szőlő azonos borgazdasági egységből származik;
e)
legkésőbb a művelet elvégzésének hónapját követő hónap 3. napjáig
ea)
a más borászati termékké történő feldolgozást,
eb)
az (EU) 2018/273 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 9. cikk (1) bekezdés e) pont i) alpontja
szerinti kitárolásokat havi összesítés formájában,
ec)
a melléktermék keletkezését,
ed)
a lepárlásra szánt szeszezett bor előállításán kívül az (EU) 2018/273 felhatalmazáson alapuló
bizottsági rendelet 29. cikk (3) bekezdése szerinti műveletek elvégzését,
ee)
az adómentes bor fogyasztását,
ef )
a borászati üzemen belüli áttárolást,
eg)
a veszteséget és annak pótlását és
f)
legkésőbb július 31-ig a borpiaci év során a hivatalos zárkészletben bekövetkezett változásokat.
(2) Az előállított seprős újbort a tételre vonatkozó első származási bizonyítvány igénylésének napjáig, de legkésőbb
a tételen végzett első művelet bejegyzésének napján kell nyilvántartásba venni.
(3) Az előállított szőlőmustot, részben erjedt szőlőmustot, valamint még erjedésben lévő újbort legkésőbb a tételen
végzett első művelet bejegyzésének napján kell nyilvántartásba venni, kizárólag abban az esetben, ha azon
az (1) bekezdésben meghatározott valamely műveletet végeznek.
(4) Az általános bortermelői regisztert vagy kisüzemi bortermelői regisztert vezető borászati üzemengedélyes
az (1) bekezdés e) pont eg) alponjától eltérően a borászati termék előállítása során keletkezett veszteséget
a forgalomba hozatalkor összesítve is bejegyezheti a szakmai-jövedéki nyilvántartásba.
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17. Kísérőokmányokkal kapcsolatos szabályok
45. §

(1) A kísérőokmányt legkésőbb a szállítás megkezdését megelőzően kell kitölteni.
(2) Borászati termék vonatkozásában kísérőokmány csak származási bizonyítvánnyal rendelkező borászati
terméktételre állítható ki.
(3) A minőségi kifogás miatt visszavett borászati termékekről kísérőokmányt kell kiállítani. A kísérőokmány megjegyzés
rovatában fel kell tüntetni a konkrét minőségi kifogást.
(4) A papíralapú kísérőokmány tömbjét a HNT hitelesíti a kísérőokmány kiállítására köteles személy kérésére.
A hitelesített kísérőokmány tömbökről a HNT nyilvántartást vezet.

18. Készletjelentés és értékesítési jelentés
46. §		
A borászati üzemengedélyes és a Jöt. 3. § (1) bekezdés 26. pontja szerinti jövedéki engedélyes kereskedő
szeptember 10-ig
a)
a július 31-én birtokában lévő borászati termék készletről készletjelentést és
b)
a megelőző borpiaci évben a borászati üzemből kitárolt borászati termékekről értékesítési jelentést
nyújt be a gazdasági aktát vezető hegybíró részére.

IV. FEJEZET
A BORÁSZATI TERMÉKEK FORGALOMBA HOZATALA, AZ ÉRZÉKSZERVI ÉS AZ ANALITIKAI VIZSGÁLATOK
RENDJE
19. A végső származási bizonyítvány és a forgalombahozatali azonosító
47. §

(1) A borászati üzemengedélyes a végső származási bizonyítványt megküldi a NÉBIH-nek, elektronikus ügyintézésre
köteles ügyfél, valamint az elektronikus ügyintézést önkéntesen vállaló ügyfél esetében az E-ügyintézési tv. és
a végrehajtására kiadott kormányrendeletben szabályozott módon, amelyet követően a NÉBIH kiadja a borászati
terméktétel forgalombahozatali azonosítóját.
(2) A NÉBIH a borászati terméktétel forgalombahozatali azonosítóját érvényteleníti, amennyiben a végső származási
bizonyítvány kiállítását követő 60 napon belül nem áll rendelkezésére az analitikai és az érzékszervi vizsgálat
megfelelő eredménye.
(3) A Btv. 9. § (2) bekezdés b) pontjára figyelemmel nem kell alkalmazni a (2) bekezdés rendelkezését az egy borászati
üzemengedélyes által egy borpiaci évben legfeljebb 10 hl mennyiségben forgalomba hozni vagy Magyarország
területéről kiszállítani kívánt, még erjedésben lévő újborra.
(4) A forgalombahozatali azonosító érvénytelenítéséről a NÉBIH értesíti a hegybírót, aki az adott borászati terméktétel
végső származási bizonyítványát visszavonja.

20. Az analitikai vizsgálat
48. §

(1) Az analitikai vizsgálatot a NÉBIH laboratóriuma vagy a NÉBIH által a nem állami laboratóriumok engedélyezéséről,
nyilvántartásba vételéről és működési feltételeinek részletes szabályozásáról szóló rendeletben foglaltak szerint
kiadott működési engedéllyel rendelkező, akkreditált nem állami laboratórium végzi.
(2) Az (1) bekezdés szerinti nem állami laboratóriumok tevékenységét a NÉBIH ellenőrzi.

49. §		
Az analitikai vizsgálat mérési eredményeit és a vizsgálati jegyzőkönyvet a laboratórium megküldi a borászati
üzemengedélyes és a NÉBIH részére.

21. Az érzékszervi vizsgálat
50. §

(1) Földrajzi árujelzővel ellátott borászati termék közfogyasztásra történő forgalomba hozatala vagy Magyarország
területéről történő kivitele – a Btv. 9. § (2) bekezdésében és 10. §-ában foglalt kivételtől eltekintve – esetén
a borászati terméktétel érzékszervi jellemzőinek meg kell felelnie a földrajzi árujelző termékleírásában foglaltaknak.
A földrajzi árujelzővel ellátott borászati termék érzékszervi jellemzői termékleírásban foglaltaknak történő
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megfelelését a közfogyasztásra történő forgalomba hozatalt megelőzően földrajzi árujelző borbíráló bizottság
(a továbbiakban: FBB) vizsgálja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti érzékszervi vizsgálat nem megfelelő minősítése esetén az adott borászati termék érzékszervi
vizsgálata legfeljebb két alkalommal, az érzékszervi vizsgálat nem megfelelő eredményének kézhezvételétől
számított 7 napon belül történő kérelmezése esetén megismételhető. A megismételt első érzékszervi vizsgálatot
az FBB, a másodikat az Országos Borszakértő Bizottság (a továbbiakban: OBB) végzi.
51. §		
Földrajzi jelzés nélküli borászati termék az általános érzékszervi jellemzőknek való megfelelés esetén hozható
közfogyasztásra forgalomba. Az érzékszervi jellemzők vizsgálatát, valamint, ha azt az érzékszervi vizsgálat nem
megfelelő eredményének kézhezvételét követő 7 napon belül kérelmezik, a megismételt érzékszervi vizsgálatot
az OBB végzi.
52. §		
Az 50. és 51. § szerinti érzékszervi vizsgálat eredményét és a vizsgálati jegyzőkönyvet a vizsgálatot végző FBB vagy
OBB a vizsgálatot követően haladéktalanul megküldi a megrendelő és a NÉBIH részére.

22. A földrajzi árujelző borbíráló bizottság
53. §

(1) FBB-t
a)
a földrajzi árujelzőt kezelő hegyközségi szervezet,
b)
a HNT, valamint
c)
a NÉBIH
hozhat létre és működtethet.
(2) A földrajzi árujelzőt kezelő hegyközségi szervezet és a HNT által létrehozott FBB működését a NÉBIH által történő
nyilvántartásba vételt követően kezdheti meg.

54. §

(1) Az 53. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti FBB esetében a miniszteri rendeletben meghatározott tárgyi és szakmai
követelmények teljesítésére való képességet a NÉBIH az FBB-t létrehozó földrajzi árujelzőt kezelő hegyközségi
szervezet vagy a HNT székhelye szerinti kormányhivatal bevonásával ellenőrzi az FBB nyilvántartásba vétele előtt és
a nyilvántartásba vételt követően.
(2) A nyilvántartásba vett FBB szakmai követelményének teljesítésére vonatkozó ellenőrzés kiterjed az FBB által
elvégzett érzékszervi vizsgálatok során megállapított vizsgálati eredmények helytállóságának ellenőrzésére.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott ellenőrzés az adott borpiaci évben forgalomba hozott, az FBB érzékszervi
vizsgálata során a termékleírásnak megfelelőnek minősített borászati terméktételek szúrópróbaszerűen kiválasztott
5%-ára, de legalább 10 borászati terméktételre terjed ki. Az ellenőrzéssel érintett minták érzékszervi vizsgálatát
az OBB végzi.

55. §		
A NÉBIH nyilvántartást vezet az OBB által az 50. § (2) bekezdése és az 54. § (3) bekezdése alapján végzett érzékszervi
vizsgálatokról. A nyilvántartás tartalmazza az érintett borászati terméktételek
a)
forgalombahozatali azonosítóját,
b)
érzékszervi vizsgálatát végző FBB megnevezését és
c)
OBB által végzett érzékszervi vizsgálatának eredményét.

23. Az Országos Borszakértő Bizottság
56. §

(1) Az OBB 25 tagból áll. Tagjait, elnökét és elnökhelyettesét a miniszter a szőlőtermesztés és a borászat elméleti és
gyakorlati szakemberei közül három évre kéri fel.
(2) Az OBB tagjait tevékenységükért díjazás és utazási költségtérítés illeti meg.
(3) Az OBB a miniszter által elfogadott és a Minisztérium honlapján közzétett ügyrend alapján működik.
(4) A NÉBIH biztosítja az OBB működési feltételeit és ellátja titkársági feladatait.
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24. Forgalombahozatali azonosítóval rendelkező borászati terméktétel további feldolgozása
57. §

(1) Forgalombahozatali azonosítóval rendelkező borászati terméktétel további feldolgozását a feldolgozást végző
borászati üzemengedélyes a feldolgozás megkezdése előtt legalább 5 nappal korábban a NÉBIH által rendszeresített
űrlapon bejelenti a NÉBIH részére. A bejelentés tartalmazza
a)
a további feldolgozással érintett terméktétel
aa)
forgalombahozatali azonosítóját,
ab)
tárolásának helyét;
b)
– amennyiben a borászati üzemengedélyes csak a terméktétel egy részét dolgozza fel – a további
feldolgozással nem érintett terméktétel rész mennyiségét.
(2) A NÉBIH az (1) bekezdésben meghatározott bejelentés adatairól a bejelentéstől számított 5 napon belül igazolást
állít ki a borászati üzemengedélyes részére.
(3) A borászati üzemengedélyes új készletigazolás céljából kiállított származási bizonyítvány, valamint – a további
feldolgozással nem érintett borászati terméktétel rész megadott mennyisége vonatkozásában – végső származási
bizonyítvány kiállítását a (2) bekezdés szerinti igazolás hegybíró részére történő megküldésével kérelmezheti.

25. Borászati termék harmadik országba történő kivitele és behozatala
58. §		
Az Európai Gazdasági Térség szerződő államain kívüli állam (a továbbiakban: harmadik ország) által megkövetelt,
borászati termék forgalomba hozatalához szükséges dokumentumot (a továbbiakban: forgalombahozatali
dokumentum) a NÉBIH állítja ki. A forgalombahozatali dokumentum kiállítását, elektronikus ügyintézésre
köteles ügyfél, valamint az elektronikus ügyintézést önkéntesen vállaló ügyfél esetében az E-ügyintézési tv.
és a végrehajtására kiadott kormányrendeletben szabályozott módon, a borászati termék forgalombahozatali
azonosítójának megadásával kell kérelmezni.
59. §

(1) A borászati termék – a borecet kivételével – Btv. 10. § (2) bekezdése szerinti, harmadik országból történő behozatala
esetén a NÉBIH a forgalombahozatali azonosítót az általa az importőr szállítmányonként beadott kérelmére
elvégzett analitikai és érzékszervi vizsgálat megfelelő eredménye esetén adja ki.
(2) Nemzetközi szerződés alapján akkor mellőzhető az (1) bekezdés szerinti analitikai és érzékszervi vizsgálat, ha
a)
az analitikai és érzékszervi vizsgálatot végző szervek jegyzékét a szerződő felek egymásnak átadták,
kölcsönösen közzétették, és
b)
az a) pont szerinti jegyzékben szereplő, a borászati termék származási helye szerinti analitikai és érzékszervi
vizsgálatot végző szerv a borászati terméktételt az analitikai és érzékszervi vizsgálat során megfelelőnek
minősítette.
(3) Az importőr a borászati termék (2) bekezdés szerinti analitikai és érzékszervi vizsgálatát tanúsító vizsgálati lap egy
példányát a borászati termék határon való átszállításától számított 7 napon belül megküldi a NÉBIH részére.

V. FEJEZET
A FÖLDRAJZI ÁRUJELZŐK ÉS HAGYOMÁNYOS KIFEJEZÉSEK OLTALMA ÉS HASZNÁLATA
26. A földrajzi árujelző oltalma iránti kérelem
60. §		
Borászati termék földrajzi árujelzőjének oltalma iránti kérelemhez mellékelni kell
a)
az (EU) 2019/34 bizottsági végrehajtási rendelet I. melléklete szerinti egységes dokumentumot;
b)
a Minisztérium honlapján közzétett minta szerint elkészített termékleírást;
c)
az NFK által készített térképet
ca)
a lehatárolt termőhelyről és
cb)
a feltüntethető kisebb földrajzi egységeknek az érintett településeket és azok szőlő termőhelyi
kataszterbe sorolt területeinek meghatározását tartalmazó lehatárolásáról;
d)
annak igazolását, hogy a kérelmet a hegyközségi tagok a hegyközség közgyűlésén, vagy több hegyközséget
érintő kérelem esetén valamennyi érintett hegyközség közgyűlésén megtárgyalták;
e)
a kérelemről tartott hegyközségi szavazás vagy több érintett hegyközség esetén a hegyközségi szavazások
eredményét;
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f)

a kérelemről a hegyközségi közgyűlésen kifejtett esetleges kisebbségi véleményt is tartalmazó közgyűlési
jegyzőkönyvet vagy több érintett hegyközség esetén valamennyi hegyközség közgyűlési jegyzőkönyvét.

27. A termékleírás
61. §		
A termékleírásnak az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 94. cikk (2) bekezdésében foglaltakon
kívül tartalmaznia kell
a)
a feltüntethető kisebb földrajzi egységek nevét a VINGIS-ben foglalt elnevezés szerint, továbbá azok
jelölésének szabályait;
b)
a földrajzi árujelzővel jelölhető, az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet VII. melléklet
II. részében felsorolt borászati termék kategóriákat (a továbbiakban: termékkategória);
c)
a bortípusok és termékkategóriák egyedi szabályait, legalább bortípusonként meghatározva a borászati
termékek
ca)
kémiai összetételére és érzékszervi jellemzőire,
cb)
előállítására,
cc)
fajtaösszetételére,
cd)
jelölésére és kiszerelésére
vonatkozó szabályokat;
d)
a szőlőfeldolgozás és a borászati termék előállítása földrajzi területének meghatározását, a szőlőtermesztésre
vonatkozó technológiai előírásokat;
e)
a termőhelyen kívüli szőlőfeldolgozás és borászati termék előállításának lehetővé tétele esetén
ea)
annak a szakigazgatási vagy közigazgatási egységnek a megnevezését, ahol erre lehetőség van,
eb)
– amennyiben szükséges – ellenőrzési és bejelentési többletfeltételek meghatározását;
f)
a borászati termék előállítására és forgalomba hozatalára vonatkozó, jogszabályban nem meghatározott
további korlátozásokat;
g)
az analitikai vizsgálatokat végző, 48. § (1) bekezdése szerinti laboratórium kijelölését;
h)
az érzékszervi jellemzők vizsgálatát végző FBB kijelölését;
i)
a jelölhető, a miniszteri rendeletben szabályozott kifejezések listáját;
j)
a termékleírás betartása ellenőrzésének elemeit és módszerét és
k)
a földrajzi árujelzővel ellátott borászati termékekkel kapcsolatos hegyközségi feladatok ellátásának rendjét.

28. A földrajzi árujelző oltalma iránti kérelem elbírálása
62. §

(1) A miniszter a kérelmet a benyújtását követően megvizsgálja abból a szempontból, hogy megfelel-e
az e rendeletben és az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusaiban meghatározott követelményeknek.
(2) A miniszter a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának (a továbbiakban: SZTNH) a védjegyek és a földrajzi árujelzők
oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény (a továbbiakban: Vt.) 116/A. § (9) bekezdése szerinti nyilatkozata kézhezvételét
követően haladéktalanul megküldi a kérelmet a Bor Eredetvédelmi Tanácsnak (a továbbiakban: BET).
(3) A BET a kérelem megalapozottságára vonatkozó véleményét a miniszter által megállapított határidőn belül
megküldi a miniszternek.

63. §

(1) A miniszter a Vt. 116/A. § (10) bekezdésének megfelelően a Minisztérium honlapján közzéteszi a kérelmet,
ha a részletes vizsgálat során megállapítást nyer, hogy azt az arra jogosult nyújtotta be, és a termékleírás, valamint
az egységes dokumentum megfelel az e rendeletben és az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusaiban
előírt feltételeknek.
(2) Az arra jogosult személyek által a kérelemmel szemben a Vt. 116/A. § (10) bekezdése alapján benyújtott felszólalás
vagy kifogás (a továbbiakban együtt: kifogás) elbírálása előtt a miniszter nyilatkozattételre hívja fel a kérelmezőt.
A miniszter a kifogást megküldi a BET részére, amely véleményt nyilvánít a kifogással kapcsolatban a miniszter által
megállapított határidőn belül.

29. A termékleírás módosítása és a földrajzi árujelző törlése
64. §

(1) A termékleírás módosítása és a földrajzi árujelző törlése iránti kérelem esetében – a (2) és (3) bekezdésben foglalt
kivétellel – a 62. és 63. §-ban foglalt rendelkezések megfelelő alkalmazásával kell eljárni.
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(2) A miniszter az SZTNH-nak nem küldi meg
a)
a termékleírás módosítása iránti kérelmet, kivéve, ha az a földrajzi árujelző elnevezésének módosítását vonja
maga után, valamint
b)
a földrajzi árujelző törlése iránt benyújtott kérelmet.
(3) A miniszter a 63. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a termékleírás módosítása és a földrajzi árujelző
törlése iránti kérelmet teszi közzé.
65. §

(1) A termékleírás módosításának jóváhagyása iránti kérelmet az (EU) 2019/33 felhatalmazáson alapuló bizottsági
rendelet 14–17. cikkében foglaltakra figyelemmel kell benyújtani.
(2) A termékleírás termőhelyet érintő módosítása esetén a kérelemhez mellékelni kell az NFK által készített, módosított
termőhelyi térképet.

66. §		
A földrajzi árujelzőt kezelő hegyközségi szervezet az oltalom alatt álló földrajzi árujelző törlése iránt kérelmet
nyújthat be a miniszterhez az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 106. cikkében, valamint
az (EU) 2019/33 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 19–21. cikkében foglaltak szerint.

30. A hagyományos kifejezés oltalma
67. §

(1) Az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 112. cikkében meghatározott hagyományos kifejezés
oltalma, az oltalom alatt álló hagyományos kifejezés módosítása és a hagyományos kifejezés oltalmának törlése
iránti kérelmet az Európai Bizottsághoz a miniszter nyújtja be.
(2) Az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 112. cikk a) pontjában meghatározott hagyományos
kifejezés oltalma, az ilyen hagyományos kifejezés módosítása és törlése iránti kérelem Európai Bizottsághoz való
benyújtását a HNT kérelmezheti a miniszternél.
(3) Az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 112. cikk b) pontjában meghatározott hagyományos
kifejezés (a továbbiakban: kiegészítő hagyományos kifejezés) oltalma, az oltalom alatt álló kiegészítő hagyományos
kifejezés módosítása és a kiegészítő hagyományos kifejezés oltalmának törlése iránti kérelem Európai Bizottsághoz
való benyújtását
a)
a HNT,
b)
az érintett földrajzi árujelzőt kezelő hegyközségi szervezet vagy
c)
több földrajzi árujelzőt érintő kiegészítő hagyományos kifejezés esetén az érintett földrajzi árujelzőt kezelő
hegyközségi szervezetek együttesen
kérelmezhetik a miniszternél.

68. §

(1) A hagyományos kifejezés
a)
oltalma iránti kérelem tartalmazza az (EU) 2019/33 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 26. cikk
(1) bekezdésében,
b)
oltalmának törlése iránti kérelem tartalmazza az (EU) 2019/34 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet
28. cikk (1) bekezdésében
foglalt adatokat.
(2) Az oltalom alatt álló hagyományos kifejezés módosítása iránti kérelemre az (EU) 2019/33 felhatalmazáson alapuló
bizottsági rendelet 34. cikkében foglaltakat kell alkalmazni.
(3) A hagyományos kifejezés oltalma iránti kérelem elbírálása esetében a 62. és 63. §-ban, az oltalom alatt álló
hagyományos kifejezés módosítása és a hagyományos kifejezés oltalmának törlése iránti kérelem elbírálása során
a 64. §-ban foglalt eljárásrendet kell alkalmazni.

31. A nemzeti jóváhagyó döntés meghozatalát követő eljárás
69. §

(1) Az e fejezetben foglalt eljárásokban a nemzeti jóváhagyó döntés meghozatalát követően a miniszter a kérelmet
továbbítja az Európai Bizottság részére.
(2) A kérelmek elbírálásának uniós szakaszában érkező kifogásokkal kapcsolatos eljárásban a 62. és 63. § szerinti eljárást
kell megfelelően alkalmazni.
(3) A miniszter értesíti az NFK-t
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a)

földrajzi árujelző oltalmának megszerzése iránti kérelem esetén az átmeneti nemzeti oltalom keletkezésének
napjáról, valamint
b)
földrajzi árujelző oltalmának megszerzése vagy a termékleírás termőhelyet érintő módosítása iránti
kérelem esetén az Európai Bizottság határozatának meghozatalát követően az oltalom keletkezésének vagy
a termékleírás módosításának napjáról.
(4) Az NFK a termékleírásban szereplő termőhelyet és a feltüntethető kisebb földrajzi egységet lehatároló térkép
szerint frissíti a vonatkozó fedvényeket, és a térképi melléklettel együtt átadja azokat az LTK-nak. Az LTK a földrajzi
árujelzőkhöz tartozó termőhely fedvényeket és a kisebb földrajzi egység fedvényeket frissíti, a termékleírások
térképi mellékletét pedig közzéteszi a VINGIS internetes felületén.

32. Borrégió nevével megegyező eredetmegjelölésre vonatkozó különös rendelkezés
70. §		
A Btv. 11. § (2) bekezdésében meghatározottaktól eltérően valamely borrégió nevével megegyező
eredetmegjelöléssel rendelkező borászati termék előállításához olyan szőlő is felhasználható, amely tőkénként
vörösbor készítése esetén legfeljebb 3,5 kilogramm, egyéb esetekben legfeljebb 4 kilogramm, de hektáronként
legfeljebb 16 tonna szőlő vagy 120 hektoliter seprős újbor hozamot adó szőlőültetvényről származik.

VI. FEJEZET
A FÖLDRAJZI ÁRUJELZŐT KEZELŐ HEGYKÖZSÉGI SZERVEZETEK JOGOSULTSÁGAIVAL KAPCSOLATOS
ELJÁRÁSOK
33. Egy földrajzi árujelző termékleírásban meghatározott termőterületén telepíthető fajták
meghatározása
71. §

(1) A Btv. 13. § (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulás iránti kérelmet a földrajzi árujelzőt kezelő hegyközségi
szervezet a Minisztérium honlapján közzétett formanyomtatvány alkalmazásával nyújtja be a miniszter részére.
(2) A kérelmező hegyközségi szervezetet a miniszter hiánypótlásra egy ízben, legfeljebb 30 napos határidő
megjelölésével hívhatja fel.
(3) A miniszter a kérelem elbírálása során figyelembe veszi az érintett földrajzi árujelző termőterületének
fajtaszerkezetét, a szőlővel való betelepítés mértékét, valamint azt, hogy a kérelem benyújtását megelőző utolsó
három borpiaci év során a termőterület átlagosan mekkora részén termelték meg az adott földrajzi árujelzővel
ellátott, közfogyasztásra forgalomba hozott borászati termékek alapanyagát.

34. A termékleírástól való eseti eltérés a szőlőültetvény maximális hozama és a szőlő minimális
cukortartalma tekintetében
72. §

(1) Az adott évi szüret vonatkozásában a Btv. 13. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, termékleírástól való eltéréshez
történő hozzájárulás iránti kérelmet a földrajzi árujelzőt kezelő hegyközségi szervezet a Minisztérium honlapján
közzétett formanyomtatvány alkalmazásával nyújtja be a miniszter részére.
(2) A kérelmező hegyközségi szervezetet a miniszter hiánypótlásra egy ízben, 7 napos határidő megjelölésével
hívhatja fel.
(3) A miniszter a kérelem elbírálása során a kérelemben jelzett indoklásnak megfelelően figyelembe veszi az adott év
időjárási viszonyait vagy az adott földrajzi árujelzővel jelölt borászati termékek piaci helyzetét.
(4) Ha a kérelem beérkezését követő 7 napon belül hiánypótlás elrendelésére vagy a hozzájárulás megtagadására
nem kerül sor, a hozzájárulást jogszerű hallgatás útján megadottnak kell tekinteni.

35. A földrajzi árujelző használatától való eltiltás
73. §

(1) A földrajzi árujelzőt kezelő hegyközségi szervezet a Btv. 14. §-a szerinti, a földrajzi árujelző használatától való
eltiltásra vonatkozó testületi döntésében meghatározza az eltiltás időtartama meghatározásának módját.
(2) Az (1) bekezdés szerinti eltiltásra akkor kerülhet sor, ha a hegyközségi tagot a földrajzi árujelzővel rendelkező
borászati termék hamisításáról vagy hamis termékjelölésről szóló hatósági döntés elmarasztalta. Az eltiltás
időtartamának arányosnak kell lennie a szabályszegés súlyával, esetleges ismételtségével.
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(3) A földrajzi árujelzőt kezelő hegyközségi szervezet értesíti a gazdasági aktát vezető hegybírót egy borászati
üzemengedélyes földrajzi árujelző használatától való eltiltásáról hozott döntéséről.

36. A termőhelyi elővásárlási jog alkalmazásának részletszabályai
74. §

(1) A Btv. 16. § (1) bekezdésében meghatározott borászati terméktételből a hegybíró mintát vesz.
(2) Az (1) bekezdés szerinti mintát a Btv. 16. § (3) bekezdésében meghatározott hegyközségi tagok rendelkezésére kell
bocsátani.

VII. FEJEZET
AZ EPINCEKÖNYV RENDSZER HASZNÁLATA
37. Az ePincekönyv rendszer használatára kötelezettek köre
75. §

(1) A szőlőültetvény telepítéssel, kivágással, a felvásárlási jeggyel, a szüreti bejegyzéssel, a borászati melléktermékek
kivonásával, a származási bizonyítványokkal, a borászati termékek borászati üzemek közötti áttárolásával,
közfogyasztásra történő forgalomba hozatalával és kísérőokmányaival kapcsolatos, továbbá a termelési, értékesítési
és készletjelentési kötelezettségének (a továbbiakban együtt: elektronikusan teljesítendő ágazati adminisztrációs
kötelezettség) közvetlenül vagy a 76. §-ban meghatározott számítógépprogram útján az ePincekönyv rendszeren
keresztül tesz eleget
a)
az utolsó három borpiaci év átlagában legalább 10 hektár szőlőültetvényt használó ültetvényhasználó és
b)
a nem kisüzemi bortermelő borászati üzemengedélyes.
(2) Az (1) bekezdés értelmében ePincekönyv rendszer használatára nem kötelezett adatszolgáltató a Btv. 18. §
(11) bekezdése szerinti ügyfélszolgálaton keresztül tehet eleget elektronikusan teljesítendő adminisztrációs
kötelezettségének, ha az ePincekönyv rendszert nem kívánja használni.
(3) Valamely elektronikusan teljesítendő ágazati adminisztrációs kötelezettség ügyfélszolgálaton keresztül történő
intézése esetén az ültetvény használója vagy a borászati üzemengedélyes az ePincekönyv rendszeren keresztül
megteendő bejelentést, átadandó adatot, dokumentumot, igazolást az adott dokumentum vagy másolati
példánya ügyfélszolgálat részére történő átadásával teljesíti. Az ügyfélszolgálat megkeresése a hegybírónál
kezdeményezhető.

38. Az ePincekönyv rendszer használata nyilvántartásba vett számítógépprogram útján
76. §

(1) Az ePincekönyv rendszerrel napi szintű adatkapcsolatot fenntartó, a miniszter által nyilvántartásba vett
számítógépprogram (a továbbiakban: EPK számítógépprogram) használatával is teljesíthető
a)
valamely elektronikusan teljesítendő ágazati adminisztrációs kötelezettség és
b)
az online bortermelői regiszter vezetése.
(2) Az EPK számítógépprogram
a)
nyilvántartja a felhasználókat és azok hozzáférési jogosultságát, nyomon követi a felhasználók körében,
jogosultságában beállt változásokat;
b)
biztosítja az elektronikusan teljesítendő ágazati adminisztrációs kötelezettség teljesítése során
az adattartalom rögzítését;
c)
az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségek teljesítése keretében rögzített adatokat legkésőbb
az eseményt követő munkanap 9:00 óráig továbbítja az ePincekönyv rendszerbe;
d)
naplózza a felhasználó által végzett munkafolyamatokat és az elektronikusan teljesítendő ágazati
adminisztrációs kötelezettség teljesítése keretében rögzített vagy továbbított adatok utólagos módosítását;
e)
mentett adatainak visszatöltése bármikor ellenőrizhető és kinyomtatható a következő adattartalommal:
ea)
a visszatöltés időpontja és indoka,
eb)
a visszatöltést végző felhasználó neve, jogosultsága,
ec)
a visszatöltött adatok archiválásának időpontja;
f)
lehetővé teszi az általa az ePincekönyv rendszerbe továbbított adatoknak az ellenőrző hatóság részéről
történő online lekérdezését;
g)
nem engedélyezi az általa adott sorszám – ideértve a sztornózott sorszámot is – ismételt felhasználását.
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(3) Az EPK számítógépprogram által az elektronikusan teljesítendő ágazati adminisztrációs kötelezettségek teljesítése
keretében rögzített adatokat az ePincekönyv rendszer tárolja.
(4) Az adatszolgáltatónak az EPK számítógépprogram használatára vonatkozó szándékát legkésőbb a használat
megkezdését megelőző munkanapon írásban be kell jelentenie a hegybírónak. A hegybíró a bejelentést
haladéktalanul továbbítja a NÉBIH és a kormányhivatal részére.
(5) Az EPK számítógépprogram használatával kapcsolatban bekövetkezett adatvesztést az adatszolgáltató 72 órán belül
bejelenti a NÉBIH részére az ePincekönyv rendszeren keresztül.
(6) A NÉBIH vagy a kormányhivatal megtiltja az EPK számítógépprogram használatát, ha megállapítja, hogy
az nem felel meg a (2) bekezdésben foglalt feltételeknek, és egyidejűleg kezdeményezi a miniszternél
az EPK számítógépprogram (1) bekezdés szerinti nyilvántartásból való törlését.
(7) Az (5) és a (6) bekezdésben foglalt esetben az adatszolgáltató köteles az esetlegesen elveszett adatok pótlásáról
haladéktalanul gondoskodni.

VIII. FEJEZET
A GAZDASÁGI AKTA
77. §		
A gazdasági akta a Btv. 20. §-ában meghatározottakon túl tartalmazza
a)
az adatszolgáltató
aa)
termelői integrációs szervezetekről szóló rendeletben foglaltak szerint elismert termelői integrációs
szervezetben (a továbbiakban: TISZ) fennálló tagsági jogviszonyára,
ab)
által használt szőlőültetvények tekintetében a TISZ általi adatszolgáltatásra és termékértékesítésre,
ac)
által használt szakmai-jövedéki nyilvántartási formára, valamint
b)
a művelésmódra
vonatkozó adatokat.
78. §

(1) Az ültetvény használója a szőlőültetvény fekvése, a borászati üzemengedély jogosultja a borászati üzem helye,
a szőlészeti és borászati felvásárló pedig a felvásárlási tevékenységével érintett hegyközség helye szerint illetékes
hegybíró számára a gazdasági aktában való nyilvántartásba vétel céljából bejelenti a Btv. 20. §-ában és a 77. §-ban
meghatározott adatokat. A hegybíró a nyilvántartásba vételről kiadott határozatban tájékoztatja az adatszolgáltatót
az egyedi azonosítását lehetővé tevő gazdasági akta számáról.
(2) Szőlőültetvény a gazdasági aktába akkor jegyezhető be, ha az adatszolgáltató az ültetvény használója.
(3) Ha az adatszolgáltató több hegybíró részére teljesít adatszolgáltatást, meg kell jelölnie a gazdasági aktáját vezető
hegybírót. A gazdasági akta vezetésére jogosult hegybíró helyett az adatszolgáltató a következő borpiaci évtől
kezdve másik hegybírót választhat. A gazdasági akta vezetése áttételének tényét az új gazdasági aktát vezető
hegybíró a gazdasági aktában rögzíti.
(4) Az (1) bekezdés alapján bejelentett adatokban bekövetkezett változást az adatszolgáltató köteles adott borpiaci év
végéig a gazdasági akta vezetésére jogosult hegybírónak bejelenteni.

79. §

(1) A gazdasági aktát vezető hegybíró a gazdasági aktában nyilvántartott adatok valódiságát a szőlőültetvény vagy
a borászati üzem helye szerint illetékes hegybíró, a borászati üzemre vonatkozó adatok esetében a NÉBIH vagy
a kormányhivatal bevonásával, legalább 5 évente ellenőrzi.
(2) Ha az ellenőrzés eredménye alapján a hegybíró megállapítja, hogy a gazdasági aktában szereplő adatok
nem felelnek meg a valóságnak, a nyilvántartást az ellenőrzésről készített jegyzőkönyv alapján módosítja.
A nyilvántartás módosításáról a hegybíró értesíti az adatszolgáltatót.
(3) Ha a NÉBIH vagy a kormányhivatal ellenőrzése során megállapítja, hogy a borászati üzemre vonatkozó adatok
nem egyeznek meg a gazdasági aktában nyilvántartott adatokkal, a borászati üzemet határidő megjelölésével
felszólítja a hegybíró részére történő adatszolgáltatásra. Az adatszolgáltatásra felszólító határozatot a NÉBIH vagy
a kormányhivatal megküldi a hegybírónak.

80. §		
Az adatszolgáltató az adatszolgáltatási kötelezettség alá eső tevékenységének megszűnéséről a gazdasági aktát
vezető hegybírót az adott borpiaci év végéig tájékoztatja. A hegybíró a tájékoztatást követő 15 napon belül
– az adatszolgáltatási kötelezettség alá eső tevékenység megszűnésének feltüntetésével – a gazdasági aktát lezárja.
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IX. FEJEZET
HATÓSÁGI ELLENŐRZÉS, JOGKÖVETKEZMÉNYEK
39. Hatósági ellenőrzés
81. §

(1) A NÉBIH az 54. §-ban foglaltak figyelembevételével
a)
megvizsgálja az FBB által az érzékszervi vizsgálatok során jelzett hiányosságokat és az FBB-re vonatkozó
szakmai és tárgyi követelmények teljesítését,
b)
ellenőrzi a nyilvántartásba vett FBB-k jogszerű működését,
c)
az a) és a b) pontban meghatározott vizsgálat és ellenőrzés eredményéről minden év március 31-ig
tájékoztatja a minisztert és a HNT-t.
(2) Az OBB, valamint a NÉBIH által létrehozott és működtetett FBB esetében a szakmai és tárgyi követelmények
teljesítését, valamint a jogszerű működést a miniszter ellenőrzi.
(3) A NÉBIH és a kormányhivatal ellenőrzi
a)
a származási bizonyítványok valóságtartalmát,
b)
a szakmai-jövedéki nyilvántartást, a tényleges és a nyilvántartott készletek mennyiségi és minőségi
azonosságát,
c)
a borászati eljárások szabályszerű végrehajtását,
d)
a bejelentésköteles borászati eljárásokat,
e)
a borászati üzem tárolótartály-nyilvántartását,
f)
a szüreti bejegyzést és annak módosítását,
g)
az adatszolgáltatásra vonatkozó előírások és a bejelentési kötelezettség betartását,
h)
a közfogyasztásra forgalomba hozott borászati termék előírásoknak, földrajzi árujelzővel ellátott borászati
termék termékleírásnak való megfelelését,
i)
a borászati termékek származását, eredetét, minőségét,
j)
a borászati üzemek működésének jogszerűségét, a tárolás körülményeit,
k)
a borászati terméket szállító jármű rakományát,
l)
a segéd- és adalékanyagok eredetét és minőségét,
m)
a borászati termékek csomagolása során felhasznált csomagolóanyagok megfelelőségét,
n)
a borászati termékek kísérőokmányait, továbbá
o)
a szőlőfeldolgozás és a borkészítés során keletkező melléktermékek kivonására vonatkozó rendelkezések
betartását, valamint a lepárlásra átadott borászati melléktermékek minőségét.
(4) A termékleírásnak való megfelelés (3) bekezdés h) pontja szerinti ellenőrzése kockázatelemzésen alapuló,
szúrópróbaszerű vizsgálat alapján, éves ellenőrzési tervnek megfelelően, az adott földrajzi árujelzővel ellátott
borászati terméket előállító borászati üzemek legalább 10%-ára kiterjedően történik.

40. Jogkövetkezmények
82. §

(1) A hegybíró az ültetvény használóját a szőlőültetvény kivágására kötelezi
a)
engedély nélküli telepítés esetén,
b)
engedélytől eltérő telepítés esetén, ha a telepítés a szőlőültetvény átalakításával és az engedély
módosításával sem felelne meg az engedély megadására vonatkozó követelményeknek,
c)
a kísérleti célú ültetvényt kivéve, ha a telepítést nem osztályba sorolt szőlőfajtával vagy telepítésre
fel nem használható szaporítóanyaggal végezték,
d)
ha a szőlőültetvény a hegyközségi vagy a borvidéki rendtartásnak nem felel meg, és átalakítással sem lenne
annak megfeleltethető.
(2) A NÉBIH vagy a kormányhivatal
a)
a Btv. 22. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott felfüggesztés jogkövetkezményt
aa)
borászati termék hamisítása, illetve az így előállított termék borászati üzemben való tárolása,
ab)
az adminisztrációs kötelezettségek nagyfokú megsértése,
ac)
a szakmai-jövedéki nyilvántartásban nyilvántartott és a készletek közötti nagyfokú eltérés,
ad)
a melléktermék kivonására vonatkozó előírások megsértése,
ae)
nem nyomon követhető tételek birtokban tartása,
af )
nagyfokú élelmiszer-higiéniai hiányosságok,
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hatósággal együtt nem működő, hatóság munkáját akadályozó, a hatóság üzembe történő
bejutását akadályozó tevékenység végzése;
b)
a Btv. 22. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott jogkövetkezményeket
ba)
nagyfokú élelmiszer-higiéniai hiányosságok,
bb)
emberi életet, egészséget közvetlenül veszélyeztető műszaki állapot, körülmény fennállása;
c)
a Btv. 22. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározott jogkövetkezményeket
ca)
borászati termék előállításához szükséges alapanyag nem megfelelő körülmények között történő
tárolása,
cb)
lejárt minőségmegőrzési idejű alapanyag, kiegészítő anyag, segédanyag, adalékanyag tárolása,
cc)
borászati termék előállításához meg nem engedett anyag tárolása,
cd)
nem nyomon követhető alapanyag, kiegészítő anyag, segédanyag, adalékanyag felhasználása és
tárolása,
ce)
szennyeződés jelenléte, élelmiszer-biztonsági kockázatot jelentő higiéniai hiányosság megállapítása;
d)
a Btv. 22. § (2) bekezdés e) pontjában meghatározott jogkövetkezményeket
da)
laboratóriumi eredmények alapján kifogásolt termék forgalmazása,
db)
az adminisztrációs kötelezettségek nagyfokú megsértése,
dc)
a szakmai-jövedéki nyilvántartásban nyilvántartott és a készletek közötti nagyfokú eltérés,
dd)
nem nyomon követhető tételek birtokban tartása,
de)
nagyfokú élelmiszer-higiéniai hiányosságok;
e)
a Btv. 22. § (2) bekezdés f ) pontjában meghatározott jogkövetkezményeket
ea)
borászati termék hamisítása, illetve az így előállított termék borászati üzemben való tárolása,
eb)
laboratóriumi eredmények alapján kifogásolt, nem javítható hibában szenvedő termék,
ec)
az adminisztrációs kötelezettségek nagyfokú megsértése,
ed)
a szakmai-jövedéki nyilvántartásban nyilvántartott és a készletek közötti nagyfokú eltérés,
ee)
nem nyomon követhető tételek tárolása,
ef )
nagyfokú élelmiszer-higiéniai hiányosságok;
f)
a Btv. 22. § (2) bekezdés g) pontjában meghatározott jogkövetkezményt a származási helyre utaló elnevezés
jogosulatlan használata;
g)
a Btv. 22. § (2) bekezdés h) pontjában meghatározott jogkövetkezményeket az érzékszervi jellemzők
vizsgálatára vonatkozó feltételek hiánya
esetén alkalmazza.
(3) A NÉBIH vagy a kormányhivatal a (2) bekezdés szerinti jogkövetkezmények közül azt választja, amely
a szabályszegés súlyával arányos, és a legalkalmasabb a jogszerű állapot helyreállításának kikényszerítésére.
(4) A kormányhivatal a (2) bekezdésben meghatározott valamely jogkövetkezmény alapjául szolgáló jogsértés
három éven belül történő ismételt megvalósítása esetén a borászati üzemengedélyt visszavonja.
(5) Amennyiben törvény vagy e rendelet alapján bírság kiszabásának van helye, azt az eljáró hatóság a (2) bekezdés
alapján megállapított jogkövetkezmény alkalmazásával egyidejűleg szabja ki.
83. §

(1) Telepítési engedély nélkül telepített ültetvény esetén a mulasztási bírság összege
a)
hektáronként 6000 eurónak megfelelő forintösszeg, ha az ültetvény használója a telepítési engedély nélkül
telepített szőlőültetvény teljes egészét kivágja, a kivágásra kötelezéstől számított négy hónapos időszakon
belül,
b)
hektáronként 12 000 eurónak megfelelő forintösszeg, ha az ültetvény használója a telepítési engedély nélkül
telepített szőlőültetvény teljes egészének kivágását az a) pontban meghatározott négy hónapos időszak
lejártától számított első évben,
c)
hektáronként 20 000 eurónak megfelelő forintösszeg, ha az ültetvény használója a telepítési engedély nélkül
telepített szőlőültetvény teljes egészének kivágását az a) pontban meghatározott négy hónapos időszak
lejártától számított első év végét követően
végzi el.
(2) A bírság összegének forintban történő meghatározásakor a döntéshozatal hónapjának első napján érvényes,
az Európai Központi Bank által közzétett forint/euró árfolyamot kell használni.
(3) A mulasztási bírság összege 50 000 forinttól 500 000 forintig terjed, ha
a)
a szőlőültetvényt a telepítési engedélyben foglaltaktól eltérően telepítették, vagy a bejelentésben
foglaltaktól eltérően vágták ki,
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b)
c)

(4)

(5)
(6)

(7)

a telepítés, kivágás tényét nem jelentették be, vagy
a telepítés, kivágás tényét bejelentették, de a telepítést vagy a kivágást nem hajtották végre, vagy
nem fejezték be.
A (3) bekezdésben meghatározott mulasztási bírságot az érintett terület mérete, a mulasztás időtartamának hossza,
a megelőző 5 borpiaci évben kiszabott mulasztási bírságok száma és a mulasztási bírsággal érintett szőlőültetvény
használója által használt szőlőültetvények összesített területnagyságának figyelembevételével kell kiszabni.
A mulasztási bírság összege hektáronként 500 000 forint a szőlőültetvény rendeltetésszerű művelése
megkezdésének a hegybíró felszólítása ellenére történő elmulasztása esetén.
A mulasztási bírság összege 50 000 forinttól 500 000 forintig terjed
a)
a gazdasági aktára vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása,
b)
az adatszolgáltatás, a nyilvántartási kötelezettség hiányos vagy valótlan adattartalommal való teljesítése,
c)
a bejelentési vagy adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása,
d)
a bejelentésköteles tevékenység bejelentés nélkül történő végzése vagy
e)
kísérőokmány nélküli vagy nem megfelelő adattartalmú kísérőokmánnyal való szállítása
esetén.
A (6) bekezdésben meghatározott mulasztási bírságot a mulasztási bírság kiszabásának alapjául szolgáló
adatszolgáltatási kötelezettséggel érintett szőlőültetvény területe, a borászati terméktétel mennyisége, a mulasztás
időtartama és a megelőző 5 borpiaci évben kiszabott mulasztási bírságok számának figyelembevételével kell
kiszabni.

84. §		
A Btv. 22. § (5) bekezdés a) pontjában meghatározott minőségvédelmi bírságot a NÉBIH vagy a kormányhivatal
a)
borászati termék hamisítása,
b)
laboratóriumi eredmények alapján kifogásolt termék előállítása, illetve forgalomba hozatala,
c)
élelmiszer-higiéniai hiányosságok,
d)
a jogszabályokban meghatározott, illetve a borászati termék jelölésében foglalt jellemzőktől való eltérés,
e)
a származási bizonyítványban foglaltaktól eltérő jelölés
esetén szabja ki.
85. §

(1) A Btv. 22. § (5) bekezdése szerinti minőségvédelmi bírság mértéke – a kifogásolt tétel mennyiségétől, minőségétől,
a hiba súlyától függően – legalább 50 000 forint, de legfeljebb a borászati terméktétel végső származási
bizonyítványban szereplő mennyiségének literenként 5 000 forinttal számított értéke.
(2) A minőségvédelmi bírság mértéke a borászati terméktétel végső származási bizonyítványban szereplő mennyisége
nagykereskedelmi árának
a)
40%-a, ha nem éri el a 100 hl-t,
b)
50%-a, ha 100 és 250 hl közötti,
c)
60%-a, ha meghaladja a 250 hl-t, de nem éri el az 500 hl-t,
d)
70%-a, ha 500 és 1000 hl közötti,
e)
80%-a, ha 1000 hl fölötti
a borászati üzem által az előző borpiaci évben értékesített és az értékesítési jelentésben megadott borászati termék
mennyisége.
(3) Amennyiben a (2) bekezdésben foglaltak szerint a minőségvédelmi bírság mértéke a bortétel nagykereskedelmi
ára alapján nem állapítható meg, a minőségvédelmi bírság összege a borászati terméktétel végső származási
bizonyítványában szereplő mennyiségének literenként 5000 forinttal számított értéke.
(4) A (2) és (3) bekezdésben foglaltaktól eltérően borászati termék hamisítása esetén, továbbá azokban az esetekben,
ahol a jogsértés jelentős súlyú, vagy nagyfokú eltérés vagy hiányosság kerül megállapításra, a minőségvédelmi
bírság mértéke az ugyanazon forgalombahozatali azonosítóval rendelkező borászati terméktétel teljes
mennyiségének literenként 5000 forinttal számított értéke.

86. §

(1) A NÉBIH a földterület használóját a hegyközség szőlő termőhelyi kataszterben nyilvántartott terület hasznosításához
való hozzájárulásának 180 napon belül történő beszerzésére kötelezi, ha a földterületen végrehajtott
– a csemegeszőlő-telepítést kivéve – gyümölcsös, erdő vagy fásítás telepítéséhez, faiskola, halastó és nádas
létesítéséhez, valamint a termőföld más célú hasznosításához a földterület használója elmulasztotta a hegyközség
hozzájárulásának beszerzését.
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(2) Amennyiben a földterület használója az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségét az (1) bekezdésben
meghatározott határidőn belül nem teljesíti, a NÉBIH a földterület használóját a szőlő termőhelyi kataszterben
nyilvántartott területen az eredeti állapot helyreállítására kötelezi.
87. §		
Borászati termék hamisítása esetén
a)
a minőségvédelmi bírság kiszabása mellett el kell rendelni az ugyanazon forgalombahozatali azonosítóval
rendelkező borászati terméktétel teljes mennyiségének megsemmisítését,
b)
a hatósági ellenőrzést a jogsértő valamennyi, a 32. § (1) bekezdése szerinti borászati tevékenységére ki kell
terjeszteni.
88. §

(1) Amennyiben az engedély nélkül telepített szőlőültetvényen termés található, a termés megsemmisítéséről
az ültetvény használójának saját költségén kell gondoskodnia.
(2) Amennyiben az engedély nélkül telepített szőlőültetvény terméséből borászati terméket készítettek, az ültetvény
használója a kivágás elrendeléséről szóló határozat véglegessé válásától számított 30 napon belül köteles
az ültetvényről származó termésből készített borászati terméket lepárlásra átadni.
(3) A lepárlásról a kötelezettnek szerződést kell kötni olyan lepárlóüzemmel, amely 80 térfogatszázalékot meghaladó
alkohol készítését végzi. A szerződés eredeti példányát a megkötésétől számított 15 napon belül a hegybíró részére
meg kell küldeni.
(4) A lepárlóüzem a lepárlásra vonatkozó szerződés alapján beszállított termék lepárlását követő második hónap végéig
köteles a lepárlást elvégezni, és a hegybíró részére a szerződésbe foglalt termés átvételi bizonylatainak másolatát
benyújtani.
(5) A lepárlással kapcsolatban felmerült összes költség az ültetvény használóját terheli.

89. §

(1) Az a borászati üzemengedélyes, aki három egymást követő borpiaci éven belül legalább két alkalommal
a)
nem engedélyezett borászati eljárást alkalmaz,
b)
az e rendeletben meghatározott bejelentési és adatszolgáltatási kötelezettségének felhívás ellenére sem
tesz eleget,
c)
a must, sűrített szőlőmust, finomított szőlőmustsűrítmény és borecet kivételével borászati terméket érvényes
forgalombahozatali azonosító nélkül értékesít nem borászati üzemengedélyes részére,
d)
a miniszteri rendeletben meghatározott fajtajelölési szabályokat megsérti, vagy
e)
egy földrajzi árujelző használatától a Btv. 14. §-a alapján eltiltásra kerül,
az a), c)–e) pontban meghatározott esetben a döntés közlését, a b) pontban meghatározott esetben az elmulasztott
cselekmény pótlásának határidejét követő első borpiaci év végéig e rendelet által meghatározott kötelezettségeit
a kockázatos üzemengedélyesre előírt szabályok szerint teljesíti.
(2) A 92. § (4) bekezdése szerinti értesítés alapján a gazdasági aktát vezető hegybíró a gazdasági aktába bejegyzi
az (1) bekezdés a)–e) pontjában meghatározott cselekmények elkövetését, és az (1) bekezdésben foglalt feltétel
megvalósulása esetén tájékoztatja a borászati üzemengedélyest
a)
arról, hogy kockázatos borászati üzemengedélyesnek minősül, valamint
b)
a kockázatos borászati üzemengedélyesre vonatkozó kötelezettségekről.
(3) A kockázatos borászati üzemengedélyes
a)
az általa kiállított felvásárlási jegyet legkésőbb a szüret utolsó napját követő munkanapon megküldi
a hegybíró részére,
b)
a szakmai-jövedéki nyilvántartásába a 44. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott műveleteket legkésőbb
a művelet elvégzését követő munkanapon bejegyzi,
c)
a NÉBIH által létrehozott és működtetett FBB által elvégzett érzékszervi és a NÉBIH laboratóriuma által
elvégzett analitikai vizsgálatok megfelelő eredménye esetén hozhat közfogyasztásra forgalomba vagy
szállíthat Magyarország területén kívülre borászati terméket,
d)
az elektronikusan teljesítendő ágazati adminisztrációs kötelezettségének közvetlenül az ePincekönyv
rendszer használatával tesz eleget, és
e)
online bortermelői regisztert vezet.

90. §

(1) A NÉBIH az FBB-t a nyilvántartásból törli, ha az adott borpiaci évben az OBB az 50. § (2) bekezdése és az 54. §
(3) bekezdése alapján végzett érzékszervi vizsgálata eredményeként az FBB által elvégzett érzékszervi vizsgálatokkal
érintett bortételek több mint 50%-ának minősítését megváltoztatja.
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(2) Ha a NÉBIH egy földrajzi árujelző termékleírásában az érzékszervi vizsgálatok elvégzésére kijelölt FBB-t törli
az 53. § (2) bekezdése szerinti nyilvántartásból, az érzékszervi vizsgálatot az FBB ismételt nyilvántartásba vételéig,
de legfeljebb 6 hónapig a termékleírás külön módosítása nélkül a NÉBIH által létrehozott és működtetett FBB végzi.
(3) A nyilvántartásból a (2) bekezdés alapján törölt FBB az egyéb feltételek változatlan fennállása esetén a törléstől
számított 6 hónapon belül kérelmezheti a nyilvántartásba történő újbóli felvételét, ha igazolja, hogy a borbíráló
szakvizsgával rendelkező tagjainak száma legalább 10%-kal növekedett, és meghaladja a borbíráló szakvizsgával
nem rendelkező tagok számát.

41. A borászati termékek referencia-adatbázisa
91. §		
A NÉBIH a borászati termékek földrajzi eredet-, fajta- és évjárat-azonossági vizsgálatainak alapját képező referenciaadatbázist hoz létre és üzemeltet, amely tartalmazza
a)
a Btv. 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti és a hatósági ellenőrzés során végzett analitikai vizsgálatok
eredményeit, valamint
b)
a vizsgált borászati terméktételek forgalombahozatali azonosítóját.

42. Tájékoztatás a hatósági ellenőrzés eredményéről
92. §

(1) Ha a NÉBIH vagy a kormányhivatal megállapítja, hogy a földrajzi árujelzőt viselő borászati termék nem felel
meg a termékleírásnak, az erről szóló döntését egyidejűleg megküldi a földrajzi árujelzőt kezelő hegyközségi
szervezetnek is.
(2) A NÉBIH a Btv. 22. § (3) bekezdése szerinti intézkedésről, valamint az intézkedést elrendelő NÉBIH, Pest Megyei
Kormányhivatal vagy kormányhivatal a Btv. 22. § (2) bekezdés f ) és g) pontja szerinti intézkedéséről szóló döntését
egyidejűleg megküldi a HNT, a földrajzi árujelzőt kezelő hegyközségi szervezet és a borászati üzem fekvése szerint
illetékes hegyközség részére is.
(3) A NÉBIH értesíti a HNT-t a borászati üzemengedélyes egyszerűsített adóraktári engedélyének visszavonásáról.
(4) A NÉBIH, valamint a kormányhivatal értesíti a gazdasági aktát vezető hegybírót a 89. § (1) bekezdés a)–d) pontjában
meghatározott cselekmények elkövetését megállapító, véglegessé vált döntéséről.

X. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
43. Hatályba léptető rendelkezések
93. §

(1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésekben foglalt kivétellel – 2021. augusztus 1-jén lép hatályba.
(2) A 75. §, a 96. §, a 100. § és a 104. § 2022. január 29-én lép hatályba.
(3) A 90. § 2023. augusztus 1-jén lép hatályba.

44. Átmeneti rendelkezések
94. §

(1) Az e rendelet hatálybalépésének napján azonos helyrajzi számon nyilvántartott borászati üzemek az engedély
időbeli hatálya alatt továbbra is működhetnek, ha biztosított a borászati üzemek egymástól való fizikai elválasztása.
(2) A kormányhivatal ellenőrzi az (1) bekezdésben foglaltak megvalósulását.

95. §

(1) A borászati üzemengedélyes a 2021/2022. borpiaci év során
a)
a szakmai-jövedéki nyilvántartását papír alapon vagy az e rendelet hatálybalépését megelőzően használt
regiszter számítógépprogram használatával vezetheti a miniszteri rendeletben foglaltaknak megfelelően,
vagy
b)
alkalmazhatja a szakmai-jövedéki nyilvántartások vezetésére vonatkozó, 2021. július 31-én hatályos
előírásokat.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szakmai-jövedéki nyilvántartásokat legkésőbb 2022. július 31-én le kell zárni.
Ezeket a szakmai-jövedéki nyilvántartásokat 2030. július 31-ig meg kell őrizni.
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96. §		
A 2021/2022. borpiaci év végéig a nem kisüzemi bortermelő borászati üzemengedélyes a betárolást követően
7 napon belül megküldi a hegybíró részére a kísérőokmány másolatát.
97. §		
Amennyiben egy földrajzi árujelző termékleírása
a)
az analitikai vizsgálatok elvégzésére nem jelöl ki egy szervezetet sem, az analitikai vizsgálatot a termékleírás
külön módosítása nélkül a NÉBIH laboratóriuma,
b)
az érzékszervi vizsgálatok elvégzésére a borászati hatóságot jelöli ki, az érzékszervi vizsgálatot a termékleírás
külön módosítása nélkül a NÉBIH által létrehozott és működtetett FBB
végzi.
98. §

(1) A 2021. július 31-én a Pest Megyei Kormányhivatal által nyilvántartott Helyi Borbíráló Bizottságok (a továbbiakban:
HBB-k) e rendelet hatálybalépésének napjától FBB-ként működnek tovább.
(2) Az (1) bekezdés szerint nyilvántartott HBB-knek az FBB-kre vonatkozó, e rendeletben, valamint a miniszteri
rendeletben meghatározott feltételeknek való megfelelését 2022. augusztus 1-jétől kell biztosítani, amit
a NÉBIH ellenőriz.

99. §		
Az OBB e rendelet hatálybalépését megelőzően kinevezett tagjainak tagsági jogviszonya a kinevezésükről szóló
okiratban meghatározott ideig fennáll.
100. §		
A 75. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően a 2021/2022. borpiaci év során az elektronikusan teljesítendő ágazati
adminisztrációs kötelezettségnek a 75. § (3) bekezdése alkalmazásával ügyfélszolgálaton keresztül is eleget lehet
tenni.

45. Az Európai Unió jogának való megfelelés
101. §		
Ez a rendelet
a)
a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról és a 922/72/EGK, a 234/79/EGK,
az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i
1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,
b)
az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szőlőtelepítésekre vonatkozó engedélyezési
rendszer, a szőlőkataszter, a kísérőokmányok és a kapcsolódó tanúsítás, a bevételezési és kiadási
nyilvántartás, a kötelező bejelentések, az értesítések és a bejelentett információk közzététele tekintetében
történő kiegészítéséről, valamint az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a releváns
ellenőrzések és szankciók tekintetében történő kiegészítéséről, az 555/2008/EK, a 606/2009/EK
és a 607/2009/EK bizottsági rendelet módosításáról, továbbá a 436/2009/EK bizottsági rendelet
és az (EU) 2015/560 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló,
2017. december 11-i (EU) 2018/273 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet,
c)
az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szőlőtelepítésekre vonatkozó engedélyezési
rendszer, a tanúsítás, a bevételezési és kiadási nyilvántartás, a kötelező bejelentések és értesítések
tekintetében, valamint az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a releváns ellenőrzések
tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról, továbbá az (EU) 2015/561
bizottsági végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. december 11-i (EU) 2018/274
bizottsági végrehajtási rendelet,
d)
az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a borágazati eredetmegjelölésekre, földrajzi
jelzésekre és hagyományos kifejezésekre vonatkozó oltalom iránti kérelmek, a kifogásolási eljárás,
a használatra vonatkozó korlátozások, a termékleírások módosítása, az oltalom törlése, valamint a címkézés
és a kiszerelés tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2018. október 17-i (EU) 2019/33 felhatalmazáson
alapuló bizottsági rendelet,
e)
az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a borágazati eredetmegjelölések, földrajzi
jelzések és hagyományos kifejezések oltalma iránti kérelmek, a kifogásolási eljárás, a termékleírások
módosításai, az oltalom alatt álló elnevezések nyilvántartása, az oltalom törlése és a szimbólumok használata
tekintetében, valamint az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a megfelelő ellenőrzési
rendszer tekintetében történő alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2018. október 17-i
(EU) 2019/34 bizottsági végrehajtási rendelet,
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f)

az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az alkoholtartalom-növelés engedélyezésére
vonatkozó lehetőség által érintett szőlőtermő területek, az engedélyezett borászati eljárások és a szőlőből
készült termékek előállítására és tartósítására alkalmazandó korlátozások, a melléktermékek százalékos
arányban megadott minimális alkoholtartalma és a melléktermékek kivonása, valamint az OIV adatlapjainak
közzététele tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2019. március 12-i (EU) 2019/934 felhatalmazáson
alapuló bizottsági rendelet,
g)
az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szőlőből készült termékek fizikai, kémiai
és érzékszervi jellemzőinek meghatározására szolgáló analitikai módszerek, valamint a természetes
alkoholtartalom növelésére vonatkozó tagállami határozatokról szóló értesítések tekintetében történő
alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2019. április 16-i (EU) 2019/935 bizottsági
végrehajtási rendelet
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

46. Módosító és hatályon kívül helyező rendelkezések
102. § (1) A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.)
Korm. rendelet [a továbbiakban: 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet] 9. § (1) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(1) A szőlészetről és borászatról szóló 2020. évi CLXIII. törvény (a továbbiakban: Btv.)
a) 8. §-ában, 9. § (1) bekezdés d) pontjában, (4) és (5) bekezdésében, 14. §-ában, 18. § (5) és (6) bekezdésében
foglaltak tekintetében a NÉBIH,
b) 21. § (2) és (3) bekezdésében, 22. § (2) bekezdésében, (4) bekezdés b) és c) pontjában, (5) bekezdésében foglaltak
tekintetében a NÉBIH, a Pest Megyei Kormányhivatal és a borászati hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal,
c) 7. § (4) és (5) bekezdésében foglaltak tekintetében a Pest Megyei Kormányhivatal,
d) 7. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak tekintetében a borászati hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal
a kijelölt borászati hatóság.”
(2) A 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
(A NÉBIH)
„c) a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény 136. § (5) bekezdésében”
(meghatározott borászati hatóság.)
(3) A 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a következő 6/A. alcímmel egészül ki:

„6/A. A földrajzi árujelzőket ellenőrző szerv kijelölése
27/A. § A Kormány a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 121. § (1) bekezdés
b) pontjában meghatározott ellenőrző hatóságként a NÉBIH-et és a megyei kormányhivatalt jelöli ki.”
(4) A 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 48. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Növénytermesztési hatóság)
„b) a Btv. 3. § (2) bekezdésében, 5. § (4) bekezdésében és 22. § (3) bekezdésében foglaltak tekintetében a NÉBIH,”
(5) A 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 58. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány termőhelyi katasztert vezető szervként)
„a) a Btv. 2. § (2) bekezdésében,”
(foglaltak tekintetében a NÉBIH-et jelöli ki.)
(6) Hatályát veszti a 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése.
103. §		
A Nemzeti Földügyi Központ feladatairól szóló 158/2019. (VI. 28.) Korm. rendelet 4/A. § d) pontjában
az „a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvényben” szövegrész helyébe
az „a szőlészetről és borászatról szóló 2020. évi CLXIII. törvényben” szöveg lép.
104. § (1) A 27. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„27. § (1) Az ültetvényhasználó a szőlőültetvényben bekövetkezett, a várható szőlőtermés legalább 30%-át érintő
káreseményt legkésőbb a káresemény bekövetkezését követő 15 napon belül bejelenti a hegybírónak.
(2) A hegybíró az (1) bekezdés szerinti bejelentést nyilvántartásba veszi.
(3) A hegybíró a nyilvántartott bejelentésekkel összefüggő ültetvények legalább 5%-át a helyszínen ellenőrzi.”
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(2) A 28–31. § helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„28. § (1) Az ültetvény használója a szüretet megelőző borpiaci év július 1-jéig megküldi a gazdasági aktát vezető
hegybíró részére az általa a szőlőültetvénye vagy ültetvényrésze vonatkozásában megkötött szőlőfelvásárlási
szerződést.
(2) A több borpiaci évre kötött szőlőfelvásárlási szerződést elegendő a szerződésben megadott első borpiaci évet
megelőzően megküldeni az (1) bekezdésben foglaltak szerint.
(3) A hegybíró az ültetvény használója részére legkésőbb július 15-ig szüret bejelentő lapot küld minden
olyan szőlőültetvény és ültetvényrész vonatkozásában, amelynek termésére szóló szőlőfelvásárlási szerződést
az (1) bekezdésben megadott határidőig nem küldték meg a hegybírónak.
(4) A hegybíró a felvásárló részére legkésőbb július 15-ig felvásárlási űrlapot küld minden olyan szőlőültetvény
és ültetvényrész vonatkozásában, amely termésének felvásárlójaként az (1) bekezdés szerinti szerződésben
megjelölték. A felvásárlási űrlap másolatát a hegybíró megküldi az ültetvény használója részére.
(5) Ha az (1) bekezdés szerint bejelentett szőlőfelvásárlási szerződésben megjelölt szőlőültetvény és ültetvényrész
vonatkozásában módosul a szőlőfelvásárlási szerződés, azt az ültetvény használója haladéktalanul bejelenti
a hegybírónak. Ha a szőlőfelvásárlási szerződés módosítására július 1-jét követően kerül sor, a hegybíró a módosult
szőlőfelvásárlási szerződéssel le nem fedett szőlőültetvény és ültetvényrész vonatkozásában haladéktalanul szüret
bejelentő lapot küld a szőlőültetvény és ültetvényrész használója részére.
(6) Az ültetvény használója legkésőbb a szüret utolsó napjáig nyilatkozik a hegybíró részére, ha szőlőültetvényét,
ültetvényrészét több részre kívánja felosztani, vagy a felosztást meg kívánja változtatni. A változtatással
kialakított ültetvényrészek vonatkozásában a (3) és (4) bekezdés alapján már kiadott, de a 31. § (1) bekezdése
szerinti adatszolgáltatáshoz még be nem nyújtott szüret bejelentő lapokat és felvásárlási űrlapokat a hegybíró
érvényteleníti, és új szüret bejelentő lapokat vagy felvásárlási űrlapokat küld meg a (3) és (4) bekezdésben
foglaltaknak megfelelően.
29. § (1) Ha a szőlőtermést nem az ültetvény használója vagy vele azonos borgazdasági egységbe tartozó személy
dolgozza fel, az ültetvény használója a szőlőfelvásárlási szerződésben megjelölt határidőig, de legkésőbb a szüret
utolsó napjáig megküldi a szüret bejelentő lapot a szőlőtermés felvásárlója részére.
(2) A felvásárló a felvásárlási űrlap alapján, vagy ha a felvásárlásról a hegybíró részére benyújtott nyilatkozattal
nyilatkozott, a szüret bejelentő lap alapján a Btv. 6. § (1) bekezdésében meghatározott felvásárlási jegyet állít ki.
(3) Ha a szőlőfelvásárlási szerződés árképletet vagy értékmegosztási záradékot alkalmaz, a felvásárlási jegyen
szereplő árat legkésőbb a képletben vagy az értékmegosztási záradékban szereplő összes tényező ismertté válását
követő hetedik munkanapig kell megadni.
(4) Az augusztus 1-jét megelőzően
a) megkezdett szüret kezdőnapjának, valamint
b) befejezett szüret befejezési napjának
az e rendeletben foglalt kötelezettségek teljesítése szempontjából augusztus 1-jét kell tekinteni.
30. § (1) A szőlőültetvény vagy ültetvényrész további szüretének bejegyzése érdekében az ültetvény használója
legkésőbb az új szüretet megelőző napig tájékoztatja a hegybírót a további szüretről. A hegybíró a tájékoztatást
haladéktalanul továbbítja a felvásárló részére.
(2) A hegybíró az (1) bekezdés szerinti tájékoztatás alapján új szüret bejelentő lapot ad ki a szőlőültetvény vagy
ültetvényrész vonatkozásában.
(3) A felvásárló legkésőbb az (1) bekezdés szerinti tájékoztatást követő 7. napig a hegybíró részére kifogást nyújthat
be a további szüret bejegyzése ellen, ha az a részére átadott szőlőtermésből előállítható borászati terméken
jelölhető földrajzi árujelzők, klasszifikációs szintek, bortípusok, illetve a miniszteri rendeletben meghatározott
szabályozott kifejezések körét a szőlőfelvásárlási szerződésben meghatározottakkal összeegyeztethetetlenné tenné.
A kifogás elmulasztása a szüret bejegyzéséhez való hozzájárulásnak minősül. A kifogást a kifogást tevő a hegybíró
részére benyújtott nyilatkozattal visszavonhatja.
(4) A (3) bekezdés alapján benyújtott kifogás esetén a hegybíró megvizsgálja a kifogás elfogadhatóságát
a (3) bekezdés szerinti összeegyeztethetetlenség fennállása szempontjából. A kifogás elfogadhatósága esetén
a hegybíró tájékoztatja az ültetvény használóját a kifogásról.
(5) A felvásárlással érintett szőlőültetvény vagy ültetvényrész vonatkozásában további szüretről csak abban
az esetben jegyezhető be szüreti bejegyzés, ha
a) a hegybíró megállapítja, hogy a szőlőültetvény vagy ültetvényrész vonatkozásában korábban kiadott valamennyi
szüret bejelentő lap és felvásárlási űrlap a 31. § (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatás keretében benyújtásra
került, és ha
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aa) a 28. § (1) bekezdése alapján megküldött vagy a (3) bekezdés szerinti kifogáshoz mellékelt felvásárlási
szerződésben megjelölt értékű vagy megjelölt földrajzi árujelző alapján megállapítható hozamkorlátot az addigi és
a további szürettel szüretelt mennyiség összességében nem haladja meg, vagy
ab) ahhoz a korábbi szürettel érintett felvásárló a (3) bekezdés alapján hozzájárul, vagy
b) a szőlőültetvényről vagy ültetvényrészről származó termést az ültetvényhasználó vagy vele azonos borgazdasági
egységbe tartozó személy dolgozza fel.
31. § (1) A szüretről a szőlőtermés
a) felvásárlása esetén a felvásárló a felvásárlási jeggyel legkésőbb a szüret utolsó napját követő 7. napig,
b) saját feldolgozása esetén az ültetvény használója a szüret bejelentésével legkésőbb
ba) november 30-ig vagy
bb) november 30-át követő szüret esetén a szüret utolsó napját követő 7. napig
adatot szolgáltat a hegybíró részére.
(2) Az (1) bekezdés a) pontjában foglaltaktól eltérően a felvásárló a felvásárlási űrlap vagy szüret bejelentő lap
alapján kiállított felvásárlási jeggyel legkésőbb november 30-ig szolgáltat adatot, ha a felvásárló a borászati üzembe
betárolt szőlőt a 44. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontjában foglalt határidőtől eltérően legkésőbb az átvételt követő
munkanapon, a betárolt szőlő fajtájának, cukortartalmának és a szőlőültetvény vagy ültetvényrész azonosítójának
megadásával bejegyzi a szakmai-jövedéki nyilvántartásba.
(3) A hegybíró az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatás alapján szüreti bejegyzést jegyez be az ePincekönyv
rendszerbe. A hegybíró a szüret bejegyzésekor a szőlő mennyiségét a 28. § (1) bekezdése alapján megküldött vagy
a 30. § (3) bekezdése szerint benyújtott és a 30. § (4) bekezdése alapján elfogadható kifogáshoz mellékelt felvásárlási
szerződésben megjelölt értékű vagy megjelölt földrajzi árujelző alapján megállapítható hozamkorlát alapján
megállapított értékkel jegyzi be.
(4) Ha a szüreti bejegyzés nem teszi lehetővé azon földrajzi árujelző, illetve bortípus nevének használatát, amely
a) feltüntethető lenne a kiállított első származási bizonyítvány alapján a borászati terméken annak közfogyasztásra
történő forgalomba hozatalakor, az első származási bizonyítványt be kell vonni, és kérelemre új első származási
bizonyítványt kell kiállítani;
b) a végső származási bizonyítványon szerepel, a végső származási bizonyítványt be kell vonni, és az érintett
borászati terméktétel forgalombahozatali azonosítóját érvényteleníteni kell.
(5) Az ültetvény használója legkésőbb a szüret első napján a hegybírónak nyilatkozhat arról, hogy a gazdasági
aktával rendelkező elismert termelői integrációs szervezet, termelői csoport vagy szövetkezet
a) a szüret adminisztrációjával összefüggő adataihoz hozzáférjen, valamint
b) nevében és képviseletében
ba) eljárhat a 28–30. § szerint;
bb) az (1) bekezdés szerint adatot szolgáltathat.
(6) Az (5) bekezdés szerinti nyilatkozatot az ültetvény használója több évre vagy határozatlan időre is megteheti.”
(3) A 37. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„37. (1) A borászati üzemengedélyes a borászati üzem helye szerint illetékes hegybíró részére
a) a seprős újbor előállításának igazolására első származási bizonyítvány iránti kérelmet nyújt be legkésőbb
az előállítás borpiaci évében január 10-ig, a tokaji borkülönlegességek és a november 30-át követően szüretelt
szőlőből készült borászati termékek előállítása esetében február 20-ig,
b) must származási bizonyítvány iránti kérelmet nyújt be
ba) a kitárolásra vagy értékesítésre szánt, valamint
bb) a tokaji borkülönlegességek és a november 30-át követően szüretelt szőlőből készült borászati termékek
kivételével az előállítás borpiaci évében január 5-ig seprős újbor készítéséhez fel nem használt
szőlőmust, sűrített szőlőmust, finomított szőlőmustsűrítmény, részben erjedt szőlőmust és még erjedésben lévő
újbor vonatkozásában az előállítás borpiaci évében január 10-ig, valamint
c) termelési jelentést nyújt be legkésőbb az előállítás borpiaci évében január 15-ig, a tokaji borkülönlegességek és
a november 30-át követően szüretelt szőlőből készült borászati termékek előállítása esetében március 1-ig.
(2) Az első származási bizonyítvány kiállításakor a hegybíró az első származási bizonyítvánnyal érintett borászati
termékre vonatkozó must származási bizonyítványt
a) módosítja az első származási bizonyítvánnyal összefüggően még fel nem használt mennyiségre, vagy
b) érvényteleníti és bevonja, ha az első származási bizonyítvánnyal összefüggően a teljes mennyiség felhasználásra
került.
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(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott határidő elmulasztása esetén az első származási bizonyítvány, valamint
a must származási bizonyítvány a Hktv. 41. §-ában foglaltak alkalmazása mellett legkésőbb a borpiaci év július 15.
napjáig kérelmezhető.
(4) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően az első származási bizonyítvány, valamint a must származási
bizonyítvány kiállítása iránt a Btv. 9. § (4) bekezdése szerinti igazoláson alapuló kérelem legkésőbb az igazolás
kiállítását követő 7. napig nyújtható be. Az ilyen módon benyújtott kérelem nem képezi a termelési jelentés részét.
(5) A termelési jelentés elkészítése során nem kell figyelembe venni a borászati termék előállításához felhasznált,
első származási bizonyítvánnyal rendelkező borászati terméktétel mennyiségét.”
A 38. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A borászati üzemnek – a végzettséghez kötött borászati eljárás során keletkezett derítési alj kivételével –
a keletkezett borászati melléktermék kivonását minden borpiaci évben az adott borpiaci évre vonatkozóan egy
alkalommal, az első borászati melléktermék tétel kivonásának tényleges megkezdése előtt legalább 7 nappal be kell
jelentenie a hegybíró részére. A bejelentést a hegybíró haladéktalanul továbbítja a NÉBIH részére.”
A 47. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„47. § (1) A NÉBIH a végső származási bizonyítvány kiállítását követően automatikusan kiadja a borászati terméktétel
forgalombahozatali azonosítóját.
(2) A borászati üzemengedélyes a vizsgálati eredmény kézbesítését követő 7 napon belül a közfogyasztásra történő
forgalomba hozatal feltételeként előírt érzékszervi, illetve analitikai vizsgálat megismétlése nélkül kérelmezheti
a végső származási bizonyítvány visszavonását és új végső származási bizonyítvány kiállítását a földrajzi árujelző,
a bortípus, illetve az édességi kategória megváltoztatásával, ha
a) az érzékszervi, illetve az analitikai vizsgálat eredménye alapján nem jelölhető a borászati terméktételen az eredeti
végső származási bizonyítványon megadott földrajzi árujelző, bortípus, illetve édességi kategória, és
b) rendelkezésre áll valamely más földrajzi árujelző, bortípus, illetve édességi kategória használatát lehetővé tevő
érzékszervi, illetve analitikai vizsgálati eredmény.
(3) A hegybíró a (2) bekezdésben foglaltak alapján kiállított új végső származási bizonyítványt a visszavont
származási bizonyítvány számának megjelölésével megküldi a NÉBIH részére. A (2) bekezdés szerinti új végső
származási bizonyítvány kiállítása nem vonja maga után új forgalombahozatali azonosító kiadását.
(4) A NÉBIH a borászati terméktétel forgalombahozatali azonosítóját érvényteleníti
a) a (2) bekezdésben meghatározott határidő leteltét követő 7 napon belül, ha a borászati üzemengedélyes nem
kérelmezi a (2) bekezdésben foglalt esetben a végső származási bizonyítvány visszavonását és új végső származási
bizonyítvány kiadását,
b) a vizsgálati eredmények kézhezvételétől számított 7 napon belül, ha a végső származási bizonyítvány, analitikai
vizsgálati jegyzőkönyv, az érzékszervi vizsgálat, vagy amennyiben erre sor került, a megismételt érzékszervi vizsgálat
eredménye vagy a tétellel kapcsolatban lefolytatott egyéb ellenőrzési eljárás alapján a borászati terméktétel
– a (2) bekezdésben foglalt esetek kivételével – nem felel meg a követelményeknek,
c) ha az analitikai vizsgálat jegyzőkönyve, illetve az érzékszervi vizsgálat eredménye a végső származási bizonyítvány
kiállítását követő 60 napon belül nem áll rendelkezésére.
(5) A forgalombahozatali azonosító érvénytelenítéséről a NÉBIH értesíti a hegybírót, aki az adott borászati
terméktétel végső származási bizonyítványát visszavonja.
(6) A Btv. 9. § (2) bekezdés b) pontjára figyelemmel nem kell alkalmazni a (4) bekezdés c) pontját a borászati
üzemengedélyes által egy borpiaci évben legfeljebb 10 hl mennyiségben forgalomba hozni vagy Magyarország
területéről kiszállítani kívánt, még erjedésben lévő újbor tekintetében.”
A 49. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„49. § Az analitikai vizsgálat mérési eredményeit és a vizsgálati jegyzőkönyvet a laboratórium a vizsgálat lezárásának
napján elektronikusan átadja a NÉBIH részére, aki azt megküldi a borászati üzem és a hegybíró részére.”
Az 52. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„52. § Az 50. és 51. § szerinti érzékszervi vizsgálat eredményét és a vizsgálati jegyzőkönyvet az FBB és
az OBB a vizsgálatot követő 3 napon belül átadja a NÉBIH részére.”
Az 57. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„57. § (1) Forgalombahozatali azonosítóval rendelkező borászati terméktétel további feldolgozását a feldolgozást
végző borászati üzemengedélyes a feldolgozás megkezdése előtt legalább 5 nappal korábban bejelenti a hegybíró
részére. A hegybíró a forgalombahozatali azonosítóval rendelkező borászati termék végső származási bizonyítványát
a bejelentés adatai alapján visszavonja.
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(2) Ha az (1) bekezdésben foglalt esetben a borászati terméktétel egy része forgalomban marad, a borászati
üzemengedélyes a hegybírótól a bejelentéssel egyidejűleg kérelmezi a végső származási bizonyítvány visszavonása
mellett új végső származási bizonyítvány kiadását a forgalomban maradó borászati terméktétel mennyiségének
megadásával.
(3) A hegybíró a végső származási bizonyítvány (1) és (2) bekezdés szerinti visszavonásáról, valamint a (2) bekezdés
szerinti új végső származási bizonyítvány kiállításáról a visszavont, valamint a kiállított végső származási
bizonyítvány számának megjelölésével haladéktalanul értesíti a NÉBIH-et.
(4) A NÉBIH érvényteleníti az érintett forgalombahozatali azonosítót, ha az (1) bekezdés szerinti bejelentés alapján
a végső származási bizonyítványban szereplő borászati terméktétel teljes mennyiségét feldolgozzák. A (2) bekezdés
szerinti eset nem vonja maga után új forgalombahozatali azonosító kiadását.
(5) A NÉBIH az (1) bekezdés szerinti bejelentésben foglaltakat kockázatelemzésen alapuló szúrópróbaszerű vizsgálat
alapján ellenőrzi.
(6) Az (1) bekezdés szerinti feldolgozást végző borászati üzemengedélyes a további feldolgozással érintett borászati
terméktétel adataiban bekövetkezett változást, valamint a további feldolgozással létrejött borászati terméktételt
bevezeti a szakmai-jövedéki nyilvántartásba.”
105. §		
Hatályát veszti a borászati termékek eredetmegjelöléseinek és földrajzi jelzéseinek közösségi oltalmára irányuló
eljárásról, valamint ezen termékek ellenőrzéséről szóló 178/2009. (IX. 4.) Korm. rendelet.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 436/2021. (VII. 16.) Korm. rendelete
az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint
egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek
módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló
2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b), d) és f ) pontjában, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi
LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 5., 6. és 27. pontjában,
a 4. § a) pontja tekintetében a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés c) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. §		
Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) a következő 6/R. §-sal egészül ki:
„6/R. § (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 32. sora szerinti beruházás esetében a 2. mellékletben foglalt táblázat
B:32 mezőjében megjelölt telkekre és az azokból telekalakítással kialakításra kerülő telkekre a sajátos beépítési
szabályokat és az egyedi építési követelményeket a (2)–(10) bekezdés állapítja meg azzal, hogy
a) a hatályos OTÉK előírásait a (2)–(10) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni,
b) ha a hatályos településrendezési eszköz vagy az OTÉK a beépítés (2)–(10) bekezdésben meghatározott sajátos
szabályaival ellentétes vagy azzal össze nem egyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési eszközt és
az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.
(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat B:32 mezőjében megjelölt telkekre és az azokból telekalakítással kialakításra
kerülő telkekre meghatározott sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények:
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1. a kialakítható telek legkisebb területe 5000 m2, kivéve az önálló helyrajzi számon útként nyilvántartott magánút
területet, amely az OTÉK vagy a településrendezési eszköz szerinti ilyen területre meghatározott legkisebb terület
mérettől eltérhet,
2. a terepszint alatti és a terepszint feletti építési hely az érintett ingatlanok teljes területe,
3. a meglévő és újonnan megvalósuló épületekhez – akár szomszédos ingatlanon lévő épületekhez is – lehet
zártsorúan csatlakozni,
4. a beruházással összefüggésben megvalósuló építmények között nem kell telepítési távolságot tartani, azok
a telekhatárokon is csatlakozhatnak egymáshoz,
5. az ingatlanokon nyitott gépkocsilehajtó létesíthető,
6. ha az ingatlan több közterülettel vagy magánúttal is határos, a gépjárművel való kiszolgálást egyidejűleg az erre
alkalmas összes közterületről és magánútról is lehet biztosítani,
7. az épületek a felszín alatt és a földszinten összenyithatók,
8. a közterület fölé nyúló épületrész-kiugrás legfeljebb 1,5 m, az előtető legfeljebb 2,5 m kinyúlású lehet,
9. a külön helyrajzi számú ingatlanon lévő épület terepszint alatt az önálló helyrajzi számon útként nyilvántartott
magánút alá kinyúlhat, abban az esetben is, ha a magánút közforgalom céljára megnyitott, a magánút alá kinyúló
terepszint alatti épület kinyúlás a magán út teljes területére kiterjedhet, és azt nem kell az épülettől szerkezetileg
leválasztott módon kialakítani,
10. a telkeken kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, kulturális,
közösségi szórakoztató, szállás jellegű, igazgatási, iroda, sport és lakó rendeltetésű épületek, illetve ezek kiszolgáló
építményei elhelyezhetőek,
11. a telken elhelyezhető épületek és rendeltetési egységek száma, illetve az egyes rendeltetési egységek területe
nem korlátozott,
12. P+R rendszerű személygépkocsi-várakozóhelyet nem kell kialakítani,
13. a parkolóhelyek kialakításánál az építmények és önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához
előírt – az OTÉK 4. számú melléklete szerint meghatározott számú – személygépkocsi-várakozóhely legalább
55%-ának elhelyezését kell biztosítani, azzal, hogy
a) az OTÉK 42. § (11) bekezdése ezen követelmények érvényesítése esetében is alkalmazható,
b) az önálló rendeltetési egységek számától függetlenül, egy személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani minden
lakás önálló rendeltetési egysége után,
14. új épület építése esetén a zöldfelület minden 200 m2-e után legalább 1 környezettűrő, nagy lombkoronát növelő
fát kell telepíteni, kivéve, ha az 5. mellékletben megjelölt földrészletek terepszint alatti beépítésének megengedett
legnagyobb mértéke 100%. A telepítendő fa az érintett földrészleten kívül is elhelyezhető a 2. mellékletben foglalt
táblázat B:32 mezőjében megjelölt telkek és az azokból telekalakítással kialakításra kerülő telkek bármelyikén,
15. zöldtető kialakítása nem kötelező,
16. a vízfelület az OTÉK 5. számú melléklete szerint számítandó be a zöldfelületbe,
17. a kialakításra kerülő zöldfelület a földrészleteken belül korlátozás nélkül elhelyezhető,
18. az épületben kialakítható legfelső, huzamos emberi tartózkodásra szolgáló szint burkolt padlószintjének
magassága – az épületmagasság előírt mértékének betartása mellett – nem korlátozott,
19. zártsorú beépítés esetén egy vagy több épületrész magassága tetszőleges mértékben meghaladhatja
a párkánymagasságot az előírt épületmagasság megtartása mellett,
20. közhasználat céljára szolgáló területet nem kell kialakítani.
(3) Az 5. mellékletben foglalt 1. táblázatban megjelölt földrészletre meghatározott sajátos beépítési szabályok és
egyedi építési követelmények:
a) a terepszint feletti beépítés legnagyobb mértéke 70%,
b) a terepszint alatti beépítés legnagyobb mértéke 95%,
c) a parkolási szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 1,5 m2/m2,
d) az általános szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 3,5 m2/m2,
e) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 15%,
f ) az épületmagasság megengedett legkisebb mértéke 7 m,
g) az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 25 m.
(4) Az 5. mellékletben foglalt 2. táblázatban megjelölt földrészletre meghatározott sajátos beépítési szabályok és
egyedi építési követelmények:
a) a terepszint feletti beépítés legnagyobb mértéke 70%,
b) a terepszint alatti beépítés legnagyobb mértéke 100%,
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c) a parkolási szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 3,5 m2/m2,
d) az általános szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 4,5 m2/m2,
e) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 10%,
f ) az épületmagasság megengedett legkisebb mértéke 7 m,
g) az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 35 m.
(5) Az 5. mellékletben foglalt 3. táblázatban megjelölt földrészletre meghatározott sajátos beépítési szabályok
egyedi építési követelmények:
a) a terepszint feletti beépítés legnagyobb mértéke 50%,
b) a terepszint alatti beépítés legnagyobb mértéke 95%,
c) a parkolási szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 3,5 m2/m2,
d) az általános szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 4,5 m2/m2,
e) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 15%,
f ) az épületmagasság megengedett legkisebb mértéke 7 m,
g) az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 35 m.
(6) Az 5. mellékletben foglalt 4. táblázatban megjelölt földrészletre meghatározott sajátos beépítési szabályok
egyedi építési követelmények:
a) a terepszint feletti beépítés legnagyobb mértéke 65%,
b) a terepszint alatti beépítés legnagyobb mértéke 95%,
c) a parkolási szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 1,5 m2/m2,
d) az általános szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 3,5 m2/m2,
e) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 20%,
f ) az épületmagasság megengedett legkisebb mértéke 7 m,
g) az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 25 m.
(7) Az 5. mellékletben foglalt 5. táblázatban megjelölt földrészletre meghatározott sajátos beépítési szabályok
egyedi építési követelmények:
a) a terepszint feletti beépítés legnagyobb mértéke 65%,
b) a terepszint alatti beépítés legnagyobb mértéke 95%,
c) a parkolási szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 1,5 m2/m2,
d) az általános szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 3,5 m2/m2,
e) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 20%,
f ) az épületmagasság megengedett legkisebb mértéke 7 m,
g) az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 25 m.
(8) Az 5. mellékletben foglalt 6. táblázatban megjelölt földrészletre meghatározott sajátos beépítési szabályok
egyedi építési követelmények:
a) a terepszint feletti beépítés legnagyobb mértéke 50%,
b) a terepszint alatti beépítés legnagyobb mértéke 95%,
c) a parkolási szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 3,5 m2/m2,
d) az általános szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 4,5 m2/m2,
e) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 15%,
f ) az épületmagasság megengedett legkisebb mértéke 7 m,
g) az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 35 m.
(9) Az 5. mellékletben foglalt 7. táblázatban megjelölt földrészletre meghatározott sajátos beépítési szabályok
egyedi építési követelmények:
a) a terepszint feletti beépítés legnagyobb mértéke 50%,
b) a terepszint alatti beépítés legnagyobb mértéke 85%,
c) a parkolási szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 3,0 m2/m2,
d) az általános szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 4,5 m2/m2,
e) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 25%,
f ) az épületmagasság megengedett legkisebb mértéke 2 m,
g) az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 35 m.
(10) Az 5. mellékletben foglalt 8. táblázatban megjelölt földrészletre meghatározott sajátos beépítési szabályok
egyedi építési követelmények:
a) a terepszint feletti beépítés legnagyobb mértéke 65%,
b) a terepszint alatti beépítés legnagyobb mértéke 85%,
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c) a parkolási szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 1,5 m2/m2,
d) az általános szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 3,5 m2/m2,
e) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 25%,
f ) az épületmagasság megengedett legkisebb mértéke 2 m,
g) az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 21 m.”
2. §		
Az R. a következő 65. §-sal egészül ki:
„65. § E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint
egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek
módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 436/2021. (VII. 16.) Korm. rendelettel
(a továbbiakban: Módr57.) megállapított 6/R. §-át, módosított 3. § (4) bekezdését, 4. § (1) és (2) bekezdését,
2. mellékletét és 5. mellékletét a Módr57. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is
alkalmazni kell.”
3. §		
Az R. az 1. melléklet szerinti 5. melléklettel egészül ki.
4. §		
Az R.
a)
b)
c)
d)

3. § (4) bekezdésében a „49., 58., 59.” szövegrész helyébe a „32., 49., 58., 59.” szöveg,
4. § (1) bekezdésében a „33., 37.,” szövegrész helyébe a „32., 33., 37.,” szöveg,
4. § (2) bekezdésében a „33., 37.” szövegrész helyébe a „32., 33., 37.,” szöveg,
2. mellékletében foglalt táblázat B:32 mezőjében a „Bosnyák utca 46. szám, illetve Bosnyák tér alatti,
a Budapest, XIV. kerület belterület 31267/132, 31267/133, 31267/134, 31267/135, 31267/95, 31267/96,
31265 és 31262/4 helyrajzi számokon” szövegrész helyébe az „a Budapest, XIV. kerület belterület 31267/132,
31267/133, 31267/134 és 31267/135 helyrajzi számokon” szöveg

lép.
5. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 436/2021. (VII. 16.) Korm. rendelethez
„5. melléklet a 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelethez
Budapest, XIV. kerület 31267/132, 31267/133, 31267/134 és 31267/135 helyrajzi számú telkek
területén ingatlanrészek területi lehatárolása a területek határpontjainak Egységes Országos Vetületi
Rendszerben megadott koordinátáival
1.

1.

A

B

Y

X

2.

655217.38

241833.97

3.

655211.7

241840.64

4.

655198.12

241848.98

5.

655164.4

241878.51

6.

655222.06

241944.32

7.

655269.87

241876.15

8.

655267.574

241874.367

9.

655229.69

241845.05
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2.

1.

A

B

Y

X

2.

655164.4

241878.51

3.

655143.6

241896.73

4.

655136.62

241888.76

5.

655078.35

241934.77

6.

655082.83

241939.88

7.

655130.687

241994.393

8.

655149.27

242015.56

9.

655150.98

242017.47

10.

655206.04

241969.26

11.

655213.97

241978.3

12.

655231.27

241963.08

13.

655235.35

241959.5

14.

655222.06

241944.32

3.
A
1.

Y

B
X

2.

655213.97

241978.3

3.

655231.27

241963.08

4.

655164.21

242021.83

5.

655195.572

242057.598

6.

655215.16

242079.94

7.

655242.13

242056.31

8.

655236.8

242050.22

9.

655276.88

242015.15

10.

655275.15

242013.17

4.
A
1.

Y

B
X

2.

655231.27

241963.08

3.

655235.35

241959.5

4.

655222.06

241944.32

5.

655269.87

241876.15

6.

655275.15

242013.17

7.

655336.453

241925.764

8.

655320.69

241915.08

9.

655318.521

241913.469

10.

655317.46

241912.68

11.

655307.52

241905.28
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5.
A
1.

Y

B
X

2.

655276.88

242015.15

3.

655275.15

242013.17

4.

655336.453

241925.764

5.

655324.75

242069.79

6.

655331.83

242060.33

7.

655340.04

242066.03

8.

655385.968

242001.552

9.

655407.011

241973.468

10.

655398.37

241967.73

11.

655367.204

241946.606

6.

1.

A

B

Y

X

2.

655215.16

242079.94

3.

655242.13

242056.31

4.

655236.8

242050.22

5.

655276.88

242015.15

6.

655258.268

242129.102

7.

655261.54

242132.83

8.

655306.9

242092.92

9.

655312.32

242086.41

10.

655324.75

242069.79

7.

1.

A

B

Y

X

2.

655269.45

242141.85

3.

655272.746

242145.613

4.

655320.74

242200.35

5.

655392.74

242147.41

6.

655331.48

242077.48

7.

655320.53

242092.11

8.

655322.96

242094.89
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8.
A
1.

Y

B
X

2.

655340.04

242066.03

3.

655385.968

242001.552

4.

655392.74

242147.41

5.

655331.48

242077.48

6.

655460.178

242097.821

7.

655406.34

242027.98

8.

655393.129

242010.841
”

A Kormány 437/2021. (VII. 16.) Korm. rendelete
a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló
350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló
2011. évi CLXXV. törvény 73. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
Hatályát veszti a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló
350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 12/A. §-a és 14. §-a.
2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány tagjainak rendeletei

A honvédelmi miniszter 14/2021. (VII. 16.) HM rendelete
a NATO országok által használt nemzeti menetparancs alkalmazásával kapcsolatos szabályokról
A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 41. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak
feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 107. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 17. pontjában meghatározott
feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:
1. §

(1) E rendelet hatálya
a)
a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről
szóló 2011. évi CXIII. törvény 80. § 13. pontja szerinti honvédelmi szervezet (a továbbiakban: honvédelmi
szervezet) személyi állományának és
b)
a Közép-európai Többnemzeti Hadosztály-parancsnokság (a továbbiakban: HQ MND-C) magyar személyi
állományának
az 1999. évi CXVII. törvénnyel kihirdetett, az Észak-atlanti Szerződés tagállamai közötti, fegyveres erőik jogállásáról
szóló, 1951. június 19-én, Londonban kelt Megállapodás (a továbbiakban: NATO-SOFA Megállapodás) szerinti
utazására vagy csapatmozgására terjed ki.
(2) E rendelet hatálya
a)
a honvédelmi szervezet hivatásos, szerződéses, valamint önkéntes tartalékos tagjainak az Észak-atlanti
Szerződés Szervezete (a továbbiakban: NATO) tagállamaiba és a Békepartnerségben részt vevő államok
területére, valamint – nemzetközi szerződés vagy egyoldalú kötelezettségvállalás alapján – más államok
területére szolgálati céllal történő utazására és
b)
a honvédelmi szervezet állományából és az HQ MND-C magyar személyi állományából polgári személy
szolgálati kiküldetésére
is kiterjed.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben a honvédelmi szervezet vezetőjének, illetve az HQ MND-C magyar nemzeti
rangidősének a menetparancs igénylését indokolnia kell.

2. §		
E rendelet alkalmazásában
a)
csoportos menetparancs: tíznél több fő együttes határátlépése esetén a csoportparancsnok részére kiadható
menetparancs,
b)
egyéni menetparancs: egyéni, személyre szólóan kiadott menetparancs,
c)
igazolvány: személyazonosító igazolvány, szolgálati igazolvány, valamint a külföldre utazásról szóló törvény
szerinti magánútlevél és hivatalos útlevél,
d)
kiadmányozó: a kiadmányozó szerv vezetője vagy parancsnoka, az HQ MND-C magyar nemzeti rangidőse,
valamint az általuk a kiadmányozási feladatok ellátására kijelölt személyek, kiadmányozó szervenként
összesen legfeljebb 3-3 fő,
e)
kiadmányozó szerv:
ea)
a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) központi protokoll és rendezvényszervezésért felelős
szervezete,
eb)
az MH Parancsnoksága (a továbbiakban: MHP) szervezeti és működési szabályzatában kijelölt önálló
szervezeti egységei, ha a kiutazást az MH parancsnoka hagyja jóvá vagy engedélyezi, valamint
a missziós feladatok esetében,
ec)
a honvédelmi szervezet külföldi képviseletét ellátó szervezet vagy a külföldi magyar katonai
képviselet,
ed)
az MH parancsnoka külön felhatalmazása alapján az MH tartósan külföldön állomásozó, az MHP
válságkezelő és béketámogató műveletekben részt vevő, területileg elkülönült szervezeti egysége
az állományába tartozó személyek határátlépése esetén,
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ee)

f)

g)

az MH Pápa Bázisrepülőtér, a Nehéz Légiszállító Ezred állományában szolgálatot teljesítő magyar
személyi állomány vonatkozásában, a Nehéz Légiszállító Ezred feladatainak végrehajtása esetén,
ef )
az HQ MND-C a hadosztály-parancsnokság állományában szolgálatot teljesítő magyar személyi
állomány vonatkozásában, feladatainak végrehajtása során,
menetparancs: a NATO-SOFA Megállapodás I. Cikk 1. pont a) alpontja szerinti fegyveres erők tagjai számára
az erre feljogosított szervek által meghatározott formában és tartalommal kiadmányozott, a NATO-SOFA
Megállapodás III. Cikk 2. pont b) alpontjában meghatározott, határátlépést segítő okmány, amely igazolja
az egyén vagy csoport fegyveres erőkhöz való tartozását és az elrendelt utazást vagy csapatmozgást,
programfelelős szerv: a külföldre utazással járó feladat végrehajtásáért felelős szerv, kétség esetén az a szerv,
amelynek állományába tartozik a menetparancsban birtokosként megjelölt személy.

3. §

(1) A menetparancs-formanyomtatvány magyar, angol és francia nyelvű szöveget, hátoldalán magyar, angol és francia
nyelvű tájékoztatószöveget tartalmaz. A menetparancshoz tartozó állományjegyzék magyar, angol és francia
nyelvű szöveget tartalmaz. Ha csoportos menetparancs kerül kiállításra, a menetparancs csak a hozzá tartozó
állományjegyzékkel együtt érvényes.
(2) A menetparancs-nyomtatványok hitelesítésére a címeres nagy méretű, szám nélküli, illetve az 1. számú címeres
nagy méretű körbélyegzőt kell használni, melynek előállításáról, nyilvántartásba vételéről és a kiadmányozó
szerv részére a hozzáférhetőség biztosításáról a honvédelmi szervezetek bélyegzőkészítésért felelős szervezete
gondoskodik, valamint saját költségvetésében éves szinten tervezi az előállítási költségeket.
(3) A menetparancs-nyomtatványok előállításáról, nyilvántartásba vételéről és a kiadmányozó szerv részére történő
átadás-átvételről az MH központi protokoll és rendezvényszervezésért felelős szervezete gondoskodik.

4. §

(1) A kiadmányozó szerv haladéktalanul megküldi a kiadmányozó aláírásmintáit és a személyekhez kijelölt
sorszámozott parancsnoki körbélyegzők lenyomatmintáit 4 példányban az MH központi protokoll
és rendezvényszervezésért felelős szervezetének, amely az aláírásmintákat továbbítja az Országos
Rendőr-főkapitányság (a továbbiakban: ORFK) határrendészeti feladatokért felelős szervének. A kiadmányozó
az irattári példányt irattárba helyezi.
(2) A kiadmányozó személyében bekövetkezett változást a kiadmányozó szerv az első okmány kiadmányozását
megelőzően, az (1) bekezdésben meghatározott minták megküldésével bejelenti az MH központi protokoll és
rendezvényszervezésért felelős szervezetének, amely tájékoztatja az ORFK határrendészeti feladatokért felelős
szervezeti elemét.
(3) A kiadmányozó a menetparancs kiadmányozása és kezelése során a szigorú számadás szabályai szerint köteles
eljárni.
(4) A kiadmányozó köteles megtenni a szükséges intézkedéseket a menetparancs jogszerű kiadmányozásáért, valamint
a menetparancs és a sorszámos körbélyegző megfelelő tárolásáért, kezeléséért és elszámolásáért.
(5) A kiadmányozó szerv köteles elkészíteni
a)
a kiadmányozók és aláírásmintáik jegyzékét és
b)
a kiadmányozó részére kiadott sorszámos körbélyegző nyilvántartását.

5. §

(1) A programfelelős szerv a jóváhagyott kiutazási engedély alapján, a tervezett útba indítást megelőzően legalább
14 nappal kérheti a menetparancs kiadmányozását a kiadmányozó szervtől. Ettől a határidőtől csak kivételes és
indokolt esetben, a kiadmányozó szerv jóváhagyása esetén lehet eltekinteni.
(2) A programfelelős szerv vezetője által aláírt menetparancs iránti kérelemnek az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
a)
a programfelelős szerv megnevezése, címe, ügyintéző neve, telefonszáma,
b)
a határátlépést elrendelő vagy jóváhagyó szerv vagy személy megnevezése, az elrendelő parancs száma,
c)
ha a határátlépéshez szükséges, az engedélyező országgyűlési határozat vagy kormányhatározat megjelölése
és
d)
a menetparancs részletes kitöltéséhez szükséges pontos adatok.

6. §

(1) A kiadmányozó szerv a kérelem beérkezését követően haladéktalanul megvizsgálja a kérelem adattartalmát,
valamint a kiutazás jogalapját képező engedélyeket, és intézkedik a menetparancs kiadására.
(2) A jogszerűtlen kérelmet a kiadmányozó szerv elutasítja, a hiányos adattartalmú kérelmek esetében hiánypótlásra
hívja fel a programfelelős szervet, amelyet az 4 munkanapon belül köteles pótolni. A hiányzó adatok beérkezését
követően a kiadmányozó szerv intézkedik a menetparancs kiállítására és kiadmányozására.
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7. §

(1) A kiadmányozó szerv a menetparancsot magyar és angol nyelven, számítógéppel vagy kézzel írt nyomtatott
nagybetűkkel kitöltve, 2 példányban állítja ki.
(2) Csoportos menetparancs esetén az útba indított személyi állomány jegyzékét a menetparancshoz csatolni kell.
A menetparancsban feltüntetett személyekben történő változás esetén a programfelelős szerv a szükséges adatok
egyidejű megküldésével haladéktalanul tájékoztatja a kiadmányozó szervet.
(3) Ha a menetparancs adatainak javítására nincs lehetőség, új menetparancsot kell kiadni.
(4) A menetparancsot a kiadmányozó saját kezűleg írja alá, és sorszámos körbélyegzőjével hitelesíti.
(5) A menetparancs 1. számú példánya
a)
egyéni menetparancs esetén a menetparancsban birtokosként megjelölt személy, a vele utazó személy vagy
a kérelemben megjelölt ügyintéző,
b)
csoportos menetparancs esetén a csapat, egység, alegység, kontingens parancsnok vagy az általuk
meghatalmazott személy
aláírása ellenében kerül kiadásra.

8. §

(1) A kiadmányozó szerv a menetparancs 2. számú példányát irattárazza vagy – a 12. § (1) bekezdésében
meghatározott esetben, erre irányuló kérelem alapján – kiadja.
(2) A csoportos menetparancs átvételére vonatkozó meghatalmazás bevonásra és a menetparancs 2. számú
példányával irattárazásra kerül.

9. §

(1) A menetparancs érvényességi ideje a szolgálati út tervezett időtartamára kerül megállapításra, azzal, hogy szükség
esetén a szolgálati út tervezett utolsó napját követő legfeljebb harmadik napig tarthat, de maximum egy év.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezéstől eltérően
a)
a menetparancs a missziós szolgálati feladat végrehajtása esetén a szükséges időre, de legfeljebb tizenhárom
hónapra adható ki egy dokumentumon, és
b)
a tartós, nem fegyveres külszolgálatot teljesítő állomány esetében a menetparancs kiadható a vezénylés
teljes időtartamára, de legfeljebb negyvenkilenc hónapra, évenkénti bontásban.
(3) Ha Magyarország és a menetparancsban célországként megjelölt másik ország között többszöri határátlépésre
van szükség, egy menetparancsot kell kiadni, amelynek érvényességi ideje ebben az esetben sem haladhatja meg
az egy évet.
(4) Az egy éven túli szolgálati feladatok ellátása érdekében az (1) bekezdés szerinti érvényességi idő lejárta előtt
legalább 14 nappal az 5. § (2) bekezdésében meghatározott tartalmú kérelemmel új menetparancs kiadmányozását
kell kérni.

10. §		
A honvédelmi szervezet külföldi képviseletét ellátó szervezet tagjának, külföldi magyar katonai képviselet tagjának,
illetve az MHP válságkezelő és béketámogató műveletekben részt vevő, területileg elkülönült szervezeti egységének
vagy tagjának szolgálati érdekből más célországba történő vezénylése, valamint szabadságoltatás, egészségügyi
okokból vagy más indokolt esetben történő hazautazás vagy végleges hazarendelés esetén az útba indítást
megelőzően intézkedni kell
a)
az egyéni menetparanccsal rendelkező személy részére, illetve csoportos menetparanccsal rendelkező
személyek esetén – ha a határátlépéssel érintett személyek köre azonos a csoportos menetparancsban
feltüntetett személyekkel – a leadott menetparancs 1. számú példányának a menetparancsban birtokosként
megjelölt személy részére történő kiadására, és
b)
egyéni menetparanccsal nem rendelkező személy, illetve csoportos menetparanccsal rendelkező személyek
esetén – ha a határátlépéssel érintett személyek köre nem azonos a csoportos menetparancsban feltüntetett
személyekkel – új menetparancs kiadmányozására.
11. §

(1) A menetparancsban birtokosként meghatározott személy a kiküldetés lejártát követő 5 munkanapon belül
köteles a menetparancs 1. számú példányát, illetve a 8. § (1) bekezdése alapján kiadmányozott 2. számú példányát
a kiadmányozó szervnél leadni.
(2) A kiadmányozó szerv a menetparancs 1. számú példányát a 2. számú példánnyal, valamint az ahhoz kapcsolódó
okmányokkal együtt a szigorú számadási kötelezettség alá eső bizonylatokra vonatkozó előírások szerint őrzi meg
a saját irattárában, majd a hatályos jogszabályok szerint, jegyzőkönyv felvétele mellett megsemmisíti.
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(3) Ha a menetparancsban birtokosként megjelölt személy ismételt külföldre utazására nincs szükség, e személy
a menetparancs 1. számú példányát az (1) bekezdésben meghatározott határidőn belül köteles a kiadmányozó szerv
részére eljuttatni.
(4) A menetparancs érvényességi idejének lejártát a kiadmányozó szerv hivatalból figyelemmel kíséri.
Ha a menetparancsot a rajta feltüntetett birtokos az (1) bekezdésben meghatározott határidőn belül nem adja le,
a kiadmányozó szerv soron kívül intézkedést kezdeményez a programfelelős szerv vezetőjénél annak haladéktalan
visszaadására, és – indokolt esetben – a mulasztó személy felelősségre vonására. A programfelelős szerv vezetője
a megtett intézkedésekről a kiadmányozó szervet 5 munkanapon belül tájékoztatja.
(5) A külföldi magyar katonai képviselet megszüntetését vagy az MHP válságkezelő és béketámogató műveletekben
részt vevő, területileg elkülönült szervezeti egységei végleges hazarendelését követően a kiadmányozó szerv
haladéktalanul köteles eljuttatni az MH központi protokoll és rendezvényszervezésért felelős szervezetének az általa
kiadmányozott és irattárazott menetparancsokat, a fel nem használt menetparancs-nyomtatványokat, valamint
a honvédelmi szervezetek bélyegzővel való ellátásának szakmai felügyeletét ellátó szervezet részére a kiadmányozó
sorszámos körbélyegzőjét.
12. §

(1) A menetparancs, valamint – menetparanccsal történő kiküldetés ideje alatt – az igazolvány megrongálódását,
megsemmisülését, elvesztését vagy egyéb okból eltűnését a menetparancs birtokosa haladéktalanul, de legkésőbb
a tudomásszerzést követő 3 munkanapon belül írásban köteles jelenteni a programfelelős szervnek.
(2) A jelentésnek tartalmaznia kell az (1) bekezdésben megjelölt esemény leírását, valamint ha készült, csatolni kell
a hatósági jegyzőkönyvet vagy az eseménnyel kapcsolatos egyéb jelentést.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott jelentés alapján a programfelelős szerv haladéktalanul tájékoztatja
a kiadmányozó szervet, valamint – indokolt esetben – kezdeményezi a menetparancs pótlását.
(4) A (3) bekezdésben meghatározott esetben a programfelelős szerv tájékoztatása alapján a kiadmányozó
szerv köteles a kiadományozott menetparancsok, illetve formanyomtatványok eltűnését haladéktalanul
az MH központi protokoll és rendezvényszervezésért felelős szervezetének, és bármelyik sorszámos körbélyegző
eltűnését haladéktalanul – a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat (a továbbiakban: KNBSZ) kivételével –
az MH információvédelmi tevékenységének stratégiai szintű szakmai irányító és felügyelő szervének és
a honvédelmi szervezetek bélyegzővel való ellátásának szakmai felügyeletét ellátó szervének jelenteni. A jelentés
alapján az MH központi protokoll és rendezvényszervezésért felelős szervezete az (1) bekezdés szerinti okmányokra,
a honvédelmi szervezetek bélyegzővel való ellátásának szakmai felügyeletét ellátó szerve pedig a körbélyegzőre
vonatkozóan megteszi a szükséges intézkedéseket az okmányok és a körbélyegző pótlására.

13. §

(1) A menetparancs kiadmányozását, tárolását, elszámolását – a KNBSZ kivételével – az MH információvédelmi
tevékenységének stratégiai szintű szakmai irányító és felügyelő szerve, előzetesen egyeztetve az ellenőrzési terv
szerint – szükség esetén az ellenőrzési terven kívül is –, egy vagy több meghatalmazott képviselője útján ellenőrzi.
(2) Az ellenőrzést végző személy az ellenőrzésről, valamint az ellenőrzés során megállapított hibákról, hiányosságokról
jegyzőkönyvet vesz fel, amelynek egy példányát az ellenőrzött kiadmányozó szerv részére át kell adni. Az ellenőrzött
kiadmányozó szerv a jegyzőkönyv átvételét követő 30 napon belül tájékoztatja az ellenőrzést végző szervet
a megállapított hiányosságokkal kapcsolatban tett intézkedéseiről. Ha az ellenőrzést végző szerv a megtett
intézkedéseket nem tartja megfelelőnek, erről a tájékoztatás kézhezvételét követő 15 napon belül tájékoztatja
az ellenőrzött kiadmányozó szerv felettes szervét.

14. §

(1) A menetparancs birtokosa igazolvánnyal, a személyi poggyászaival, a menetparancsban feltüntetett szolgálati
fegyverrel és a hozzá tartozó lőszer-javadalmazással, valamint hivatalos pecséttel ellátott küldeményekkel jogosult
a határátlépésre. A szolgálati kézi lőfegyverrel és a hozzá tartozó lőszer-javadalmazással, egyéni védőfelszereléssel
– különösen védősisak, egyéni vegyvédelmi felszerelés, golyóálló mellény – és más uniós, valamint nem uniós áruval
történő határátlépéskor rendelkezni kell a menetparancs mellett a vámeljárás során alkalmazandó NATO okmányok
köréről, alkalmazásuk és kibocsátásuk eljárási szabályairól, valamint a katonai csapat- és árumozgásokra vonatkozó
vámeljárás különös szabályairól szóló 13/2016. (IV. 29.) NGM rendeletben meghatározott NATO okmánnyal,
illetve EU katonai okmánnyal is a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Uniós Vámkódex
egyes rendelkezéseire vonatkozó részletes szabályok tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2015. július 28-i
(EU) 2015/2446 EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 141. cikk (6)–(7) bekezdései szerinti esetekben.
(2) A menetparancs birtokosa a menetparancsot és a határátlépésre feljogosító okmányát köteles a határforgalomellenőrzést végző rendőr részére ellenőrzésre átadni.
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(3) Menetparanccsal rendelkező futárok esetében az (1) és (2) bekezdésben foglaltakat megfelelően alkalmazni kell,
azzal, hogy biztosítani kell a hivatalos pecséttel ellátott küldemények sértetlenségét is.
15. §		
A kiadmányozó szerv a menetparanccsal történő határátlépés szabályainak megsértéséről, illetve a szabálysértés
miatt tett intézkedéseiről az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv értesítése alapján
– indokolt esetben – felelősségre vonást kezdeményez, illetve megteszi a szükséges intézkedéseket a jövőbeni
szabálysértések elkerülése érdekében.
16. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
17. §

(1) Az e rendelet hatálybalépését megelőzően kiadott menetparancsok az érvényességi idejük végéig, bevonásig
vagy az e rendeletben meghatározott és rendszeresítésre került okmányra történő kicserélésig érvényesek és
használhatóak.
(2) A korábbi adattartalommal rendszeresített menetparancs a rendszeresítési eljárás befejezéséig használható.

18. §		
Hatályát veszti a NATO menetparancs alkalmazásával kapcsolatos szabályokról szóló 32/2007. (VIII. 15.) HM rendelet.
		
		

Dr. Benkő Tibor s. k.,
honvédelmi miniszter
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1481/2021. (VII. 16.) Korm. határozata
egészségügyi eszközök Mongólia számára történő biztosításáról
A Kormány
1. a koronavírus-járvány okozta nemzetközi helyzetre tekintettel a veszélyhelyzet ideje alatt az állam tulajdonában
álló gyógyszerek, orvostechnikai eszközök, valamint egyéni védőeszközök járvány megelőzéséhez, terjedésének
megakadályozásához szükséges hasznosításáról, továbbá az állami, egyes önkormányzati fenntartású egészségügyi
intézmények kötelezettségvállalásának egyes szabályairól szóló 692/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. §-a alapján
az állam tulajdonában álló, az 1. melléklet szerinti lélegeztetőgépek tulajdonjogának ingyenes átruházásáról dönt
a mongol Egészségügyi Minisztérium (a továbbiakban: kedvezményezett) számára;
2. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy az átadás-átvétel megvalósításának céljából vegye
fel a kapcsolatot a kedvezményezettel, és működjön közre az átadás-átvétel megvalósítása kapcsán
a belügyminiszterrel a 3. pont szerint;
Felelős:
külgazdasági és külügyminiszter
belügyminiszter
Határidő:
e kormányhatározat közzétételét követő 30 napon belül
3. felhívja a belügyminisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az 1. pont szerinti állami vagyonelemek
tulajdonosi joggyakorlója, az Országos Kórházi Főigazgatóság felé az átadás végrehajtása érdekében.
Felelős:
belügyminiszter
Határidő:
a 2. pont szerinti kapcsolatfelvétel megtörténtét követő 30 napon belül
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet az 1481/2021. (VII. 16.) Korm. határozathoz
Lélegeztetőgépek
A

B

Sorszám

Gyári szám

1.

2013B006

2.

2011B009

3.

2011B012

4.

2010B007

5.

2012B011

6.

2010B014

7.

2013B005

8.

2011B011

9.

2064B013

10.

2007B010

11.

2072B002

12.

2060B005

13.

2007B002

14.

2036B007

15.

2046B005
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16.

2065B005

17.

2065B003

18.

2007B005

19.

2070B014

20.

2017B003

21.

2083B002

22.

2086B001

23.

2017B006

24.

2083B019

25.

2008B005

26.

2055B006

27.

2010B013

28.

2074B001

29.

2064B005

30.

2074B008

31.

2088B002

32.

2011B016

33.

2075B009

A Kormány 1482/2021. (VII. 16.) Korm. határozata
az Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő gyermek- és ifjúságpszichiátriai
rehabilitációs kapacitásainak fejlesztését célzó beruházás előkészítéséről
A Kormány
1. egyetért az Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő gyermek- és ifjúságpszichiátriai
rehabilitációs kapacitásainak fejlesztésére irányuló beruházás (a továbbiakban: Beruházás) koncepciójával, és
a Beruházás ennek megfelelő előkészítésével az ingatlan-nyilvántartás szerinti Budapest belterület 15433/11,
15434/9, 15434/10 és 15434/11 helyrajzi számú ingatlanokon;
2. a Beruházás előkészítésének kormányzati felelőseként a nemzeti vagyon kezelésért felelős tárca nélküli minisztert
jelöli ki, a családokért felelős tárca nélküli miniszter és az emberi erőforrások minisztere bevonásával;
3. a Beruházás előkészítésére és megvalósítására a Beruházási Ügynökséget jelöli ki;
4. a Beruházásnak az állami magasépítési beruházásokról szóló 299/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 4. § c), d), f ), h) és
l)–p) pontja szerinti előkészítési fázisai 2021. december 31. napjáig történő teljesítése érdekében, a Beruházási
Ügynökség által vállalható kötelezettségek felső korlátjáról szóló 1776/2018. (XII. 21.) Korm. határozat 1. pontja
szerinti kötelezettségvállalási keret terhére a Beruházási Ügynökség által vállalható kötelezettség összegét
74 899 571 forintban határozza meg;
5. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli
a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1. melléklet XLVII. Gazdaságújraindítási Alap fejezet, 3. Gazdaság-újraindítási Alap – Kiemelt Kormányzati Magasépítési Beruházások cím,
1. Egyedi magasépítési beruházások alcímének az 52. Új Szent János Kórház és Szakrendelő ifjúságpszichiátriai
beruházásának előkészítése jogcímcsoporttal történő kiegészítését;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
6. felhívja a pénzügyminisztert, hogy a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter kezdeményezése
alapján gondoskodjon 74 899 571 forint forrás biztosításáról az 5. pont szerinti előirányzaton;
Felelős:
pénzügyminiszter
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:
a felmerülés ütemében
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7. egyetért azzal, hogy a Beruházás során létrejövő vagyonelemek vagyonkezelője az Észak-Közép-budai Centrum,
Új Szent János Kórház és Szakrendelő legyen;
8. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – a 4. pont szerinti előkészítési fázisok lezárását követően – gondoskodjon
1 189 117 120 forint biztosításáról.
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
a felmerülés ütemében
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1483/2021. (VII. 16.) Korm. határozata
a Széchenyi Mikrohitel Konstrukcióról
A Kormány
1. a gazdaság újraindítása és élénkítése, valamint a hazai mikrovállalkozások versenyképességének növelése
érdekében egyetért a Széchenyi Kártya Program keretében a Széchenyi Mikrohitel Konstrukció 2021. szeptemberi
bevezetésével;
2. egyetért a Széchenyi Mikrohitel Konstrukció keretében nyújtott hitelekhez kamattámogatás biztosításával, azzal,
hogy a vállalkozók által fizetett nettó ügyleti kamat éves szinten nem haladhatja meg a fennálló tőketartozásra
vetítve a 0,5%-os mértéket;
3. egyetért azzal, hogy a Széchenyi Mikrohitel Konstrukció keretében nyújtott hitelek kamattámogatása éves szinten
nem haladhatja meg a fennálló tőketartozásra vetítve a 9,5%-os mértéket;
4. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy gondoskodjon a Széchenyi Mikrohitel Konstrukció
mindenkor hatályos kamattámogatás mértékének a hatályos Üzletszabályzatában történő rögzítéséről;
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
a Széchenyi Mikrohitel Konstrukció bevezetését követően folyamatosan
5. egyetért a Széchenyi Mikrohitel Konstrukcióhoz kapcsolódóan évi legfeljebb 0,7 százalékpont kezelési költség
támogatás biztosításával;
6. egyetért a Széchenyi Mikrohitel Konstrukció keretében nyújtott hitelekhez opcionálisan igénybe vehető
garantőrintézményi készfizető kezességvállalás díjához évi legfeljebb 1%-os kezességi díjtámogatás biztosításával;
7. felhívja a pénzügyminisztert, hogy a Széchenyi Mikrohitel Konstrukció támogatásának finanszírozásához
– az innovációért és technológiáért felelős miniszter kezdeményezésére – gondoskodjon 2 412 000 000 forint
többletforrás biztosításáról a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény
1. melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 6. Gazdaság újraindítását
szolgáló innovációs és technológiai fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 2. Gazdaságfejlesztési feladatok
jogcímcsoport, 2. Gazdaságfejlesztési programok jogcím javára;
Felelős:
pénzügyminiszter
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
a felmerülés ütemében
8. felhívja a pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon a Széchenyi Mikrohitel Konstrukció támogatásának
finanszírozásához szükséges költségvetési források rendelkezésre állásáról a 2023–2032. közötti időszakban;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
a 2023–2032. évi központi költségvetés tervezése során
9. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy – a Miniszterelnökséget vezető miniszter
bevonásával – az 1. pont szerinti programot jelentse be az Európai Bizottságnak az Európai Unió működéséről szóló
szerződés 108. cikk (3) bekezdése alapján a Támogatásokat Vizsgáló Irodán keresztül.
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
e határozat közzétételét követően azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1484/2021. (VII. 16.) Korm. határozata
a Termőföld Magántőkealap létrehozásáról
A Kormány
1. egyetért a Magyar Állam nevében a Termőföld Magántőkealap (a továbbiakban: Tőkealap) létrehozásával, amelynek
célja a kelet-közép-európai régióban termőföld vásárlása, megteremtve ezáltal a hazai mezőgazdasági vállalkozások
nemzetközi terjeszkedésének alapjait;
2. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő
Részvénytársaság (a továbbiakban: Eximbank Zrt.) útján, alapítói határozat kibocsátásával gondoskodjon a Tőkealap
működéséhez és nyilvántartásához szükséges feltételek és követelmények biztosításáról;
Felelős:
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
2021. szeptember 30.
3. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy – az Eximbank Zrt. szakmai támogatása mellett – az 1. pontban
foglaltak megvalósítása érdekében gondoskodjon az alapkezelő kiválasztásáról, és az alapkezelőn keresztül hozza
létre a Tőkealapot 400 000 000 euró keretösszeggel, azzal, hogy annak 70%-át – 280 000 000 eurónak megfelelő
forintösszeget – a Magyar Állam biztosítja a központi költségvetés terhére, az 5. pontban foglalt módon;
Felelős:
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
2021. november 15.
4. a 3. pontban foglalt feladat végrehajtása érdekében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. §
(1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi
XC. törvény 1. melléklet XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 8. Központi kezelésű előirányzatok cím,
2. Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások alcím, 2. Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos
kiadások jogcímcsoportot az 1. A KKM egyéb tulajdonosi részesedéseivel kapcsolatos kiadások jogcímmel
egészíti ki;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
2021. szeptember 30.
5. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – a külgazdasági és külügyminiszter kezdeményezése alapján – gondoskodjon
a Tőkealap finanszírozásához szükséges 280 000 000 eurónak megfelelő forintösszeg biztosításáról a 4. pont szerinti
előirányzat javára;
Felelős:
pénzügyminiszter
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
a felmerülés ütemében
6. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy készítsen jelentést a Kormány részére a Tőkealap tárgyévet
megelőző évi működéséről és aktuális helyzetéről.
Felelős:
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
minden év június 30.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1485/2021. (VII. 16.) Korm. határozata
a Külpiaci Növekedési Támogatási Program létrehozásáról
A Kormány
1. egyetért a Külpiaci Növekedési Támogatási Program (a továbbiakban: KNTP) létrehozásával;
2. felhívja a pénzügyminisztert, hogy az 1. pont szerinti cél megvalósítása érdekében gondoskodjon
a)
a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.)
1. melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 7. Gazdaság
újraindítását szolgáló külügyi fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 2. Regionális határon túli és egyéb
nemzetközi fejlesztési és kutatási programok jogcímcsoport javára 10 000 000 000 forint többletforrás
biztosításáról, továbbá
b)
az Országgyűlés részére olyan javaslat kidolgozásáról, amely alapján a Magyarország
2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.2)
1. melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 7. Gazdaság
újraindítását szolgáló külügyi fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 2. Regionális határon túli és
egyéb nemzetközi fejlesztési és kutatási programok jogcímcsoport vonatkozásában tegyen javaslatot
az Országgyűlés részére, hogy a Kormány jóváhagyásával túlléphetővé válik;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
az a) alpont tekintetében 2021. augusztus 15.
a b) alpont tekintetében 2022. május 31.
3. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a 2. pont a) alpontjában biztosított többletforrás terhére, annak
rendelkezésre állását követően tegye meg a szükséges lépéseket a KNTP előkészítése érdekében, és indítsa el
a KNTP-t;
Felelős:
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
2021. augusztus 31.
4. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a 2. pont b) alpontjában foglaltak megvalósulásával egyidejűleg
tegye meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a Kvtv.2 1. melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási
Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 7. Gazdaság újraindítását szolgáló külügyi fejezeti kezelésű
előirányzatok alcím, 2. Regionális határon túli és egyéb nemzetközi fejlesztési és kutatási programok jogcímcsoport
forrásairól a Kormány egyedi döntésével rendelkezhessen.
Felelős:
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
2022. május 31.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1486/2021. (VII. 16.) Korm. határozata
a Gazdaság Újraindítási Akcióterv keretében a koronavírus világjárvány mikro-, kis- és középvállalkozásokra,
valamint a közepes piaci tőkeértékű vállalatokra gyakorolt gazdasági hatásainak mérséklése érdekében
a Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság által módosításra kerülő
hitelkonstrukciókkal kapcsolatos intézkedésekről
A Kormány, egyetértve a Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Magyar Exporthitel Biztosító
Zártkörűen Működő Részvénytársaság által – a COVID–19-járvány negatív gazdasági hatásainak mérséklése érdekében a hazai
mikro-, kis- és középvállalkozások, valamint a hazai közepes piaci tőkeértékű vállalatok likviditási nehézségeinek enyhítése,
valamint beruházásaik megvalósítása érdekében – meghirdetett EXIM Kárenyhítő Hitelprogram keretösszegének emelésével,
annak végrehajtása érdekében
1. a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 17. §-a,
valamint 4. mellékletében foglalt táblázat 2. pont 108. sorában biztosított jogkörében eljárva jóváhagyja
a Kvtv. 1. melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 1. Központi kezelésű előirányzatok cím, 3. Eximbank Zrt.
kamatkiegyenlítése alcím kiadási előirányzatának legfeljebb 2 500 000 000 forinttal történő túllépését;
Felelős:
pénzügyminiszter
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
azonnal
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2. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva
a Kvtv. 1. melléklet XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 8. Központi kezelésű előirányzatok cím,
2. Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások alcímet a 2. Tulajdonosi joggyakorlással
kapcsolatos kiadások jogcímcsoporttal és azon belül az 1. Eximbank Zrt. tőkeemelése jogcímmel egészíti ki;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
3. felhívja a pénzügyminisztert, hogy a külgazdasági és külügyminiszter kezdeményezése alapján – a Magyar
Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság tőkeemelése érdekében – gondoskodjon
15 000 000 000 forint biztosításáról a 2. pont szerinti előirányzat javára;
Felelős:
pénzügyminiszter
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
a felmerülés ütemében
4. felhívja a pénzügyminisztert, hogy a külgazdasági és külügyminiszter kezdeményezése alapján gondoskodjon
az 1. pont szerinti program kamatkiegyenlítési keretemelésének 2022. évben szükséges fedezete biztosítása
érdekében arról, hogy a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 4. melléklet
2. pont XLVII. Gazdaság-Újraindítási Alap fejezet, 116. Eximbank Zrt. kamatkiegyenlítése jogcímen, az előirányzaton
felül 5 100 000 000 forint többletforrás álljon a Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
rendelkezésére.
Felelős:
pénzügyminiszter
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
a felmerülés ütemében
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1487/2021. (VII. 16.) Korm. határozata
a Nemzeti Ingatlanberuházás Helyszínkereső térinformatikai rendszer alkalmazása kiterjesztése, integrálása
érdekében szükséges együttműködési megállapodás megkötéséről
A Kormány a Nemzeti Ingatlanberuházás Helyszínkereső térinformatikai rendszer alkalmazása kiterjesztése,
integrálása érdekében felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, valamint a külgazdasági és külügyminisztert,
hogy gondoskodjanak a Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlása alatt álló Lechner Tudásközpont Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság, valamint a Külgazdasági és Külügyminisztérium tulajdonosi joggyakorlása alatt
álló HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság között kötendő
együttműködési megállapodás aláírásáról.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1488/2021. (VII. 16.) Korm. határozata
az uniós forrásból megvalósuló közbeszerzések ellenőrzésének egyszerűsítését szolgáló
egyes intézkedésekről
A Kormány – összhangban a közbeszerzések hatékonyságának javítása érdekében szükséges intézkedésekről szóló
1027/2021. (II. 5.) Korm. határozatban megfogalmazott célokkal –
1. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy dolgozzon ki és tegyen közzé az uniós alapokból származó
támogatások felhasználásával megvalósuló közbeszerzésekre alkalmazható olyan útmutatásokat, amelyek
elősegítik e beszerzések előkészítésének és ellenőrzésének egyszerűsítését;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
2021. augusztus 31.
2. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az 1. pont szerinti útmutatások alkalmazásával előkészített
közbeszerzési dokumentumok esetén biztosítsa a feladatkörébe tartozó közbeszerzési ellenőrzések soron kívüli
lefolytatását.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
2021. augusztus 31-ét követően folyamatos
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1489/2021. (VII. 16.) Korm. határozata
a Központi Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból történő és
fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, a 2019. évi kötelezettségvállalással terhelt költségvetési
maradványok felhasználásának engedélyezéséről, valamint kormányhatározatok módosításáról
1. A Kormány
a)
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (2) bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva 2 442 141 215 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Magyarország 2021. évi
központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XLVII. Gazdaságújraindítási Alap fejezet, 1. Központi kezelésű előirányzatok cím, 1. Központi tartalékok alcím, 1. Gazdaságújraindítási programok jogcímcsoport (a továbbiakban: GÚP) terhére, az 1. melléklet szerint;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
b)
a Kvtv. 17. §-ában biztosított jogkörében eljárva jóváhagyja a GÚP előirányzatnak az a) alpont szerinti
átcsoportosítás alapján az eredeti előirányzaton felül – az eddig jóváhagyott összegen túl további –
2 442 141 215 forinttal történő túlteljesülését;
c)
az Áht. 33. § (2) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 153. §-ában biztosított jogkörében eljárva
2 898 603 262 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet XLII. A költségvetés közvetlen
bevételei és kiadásai fejezet, 43. Központi Maradványelszámolási Alap cím terhére, a 2. melléklet szerint;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
d)
az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 8 601 259 891 forint egyszeri átcsoportosítását
rendeli el, a 3. melléklet szerint;
Felelős:
pénzügyminiszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
azonnal
e)
az Ávr. 152. § (3) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva engedélyezi a 2019. évi kötelezettségvállalással
terhelt, de 2020. december 31. napjáig pénzügyileg nem teljesült költségvetési maradványok felhasználását;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
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f)

2.

3.

4.

5.
6.

egyetért azzal, hogy a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi
Maradványelszámolási Alapból, a Gazdaságvédelmi programok, a Járvány Elleni Védekezés Központi
Tartaléka előirányzatból történő, valamint fejezeten belüli és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
szóló 1100/2021. (III. 5.) Korm. határozat 1. melléklete szerint – az egyszeri jellegű előirányzat-átcsoportosítás
összesen összegének változatlanul hagyása mellett – a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások
Minisztériuma fejezet, 1. Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása cím javára átcsoportosított
64 000 000 forintból 14 714 500 forint a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet,
11. Közgyűjtemények címen a K3. Dologi kiadások kiemelt előirányzaton, 25 668 500 forint a Kvtv. 1. melléklet
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 13. Művészeti
tevékenységek alcím, 1. Művészeti tevékenységek és egyéb feladatok támogatása jogcímcsoporton
a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzaton kerüljön felhasználásra és elszámolásra;
g)
az Áht. 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a Központi Maradványelszámolási
Alapból történő, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, kormányhatározat
végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésről, valamint kormányhatározat módosításáról szóló
1377/2021. (VI. 11.) Korm. határozat 1. pont a) alpont ab) pontjában és 1. mellékletében meghatározottaktól
eltérően úgy dönt, hogy a Kvtv. 1. melléklet XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 8. Központi
kezelésű előirányzatok címnek az „Egyes Kárpát-medencei gazdaságélénkítő programok és összehangolt
fejlesztési feladatok, valamint turisztikai fejlesztések koordinációjáért felelős kormánybiztos tulajdonosi
joggyakorlásával kapcsolatos kiadások és bevételek” című alcímmel történő kiegészítésekor az új alcím
sorszáma 4.
Az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre
szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról
szóló 1276/2017. (V. 31.) Korm. határozat 1. pont a) alpontjában a „2021. június 30.” szövegrész helyébe
a „2021. december 31.” szöveg lép.
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes
kormányhatározatok módosításáról szóló 1447/2017. (VII. 7.) Korm. határozat 1. pont b) alpontjában az „az Országos
Széchényi Könyvtár részére biztosított 250 000 000 forint tekintetében 2021. június 30.” szövegrész helyébe
az „az Országos Széchényi Könyvtár részére biztosított 250 000 000 forint tekintetében 2021. december 31.” szöveg
lép.
A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, tárgyéven
túli kötelezettségvállalás engedélyezéséről és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1707/2017. (IX. 25.)
Korm. határozat 1. pontjában a „2021. június 30.” szövegrész helyébe a „2021. december 31.” szöveg lép.
A Makovecz Imre-életmű gondozásának folytatásával összefüggő további intézkedésekről szóló 1815/2019. (XII. 30.)
Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) 1. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
A Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati
intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából történő, fejezetek közötti
és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, továbbá a migrációs nyomás és a terrorellenes intézkedések
kezeléséhez szükséges további források biztosításáról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról
szóló 1574/2020. (IX. 9.) Korm. határozat 1. pont k) alpontjában a „2021. március 31.” szövegrész helyébe
a „2021. december 31.” szöveg lép.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

XI. Miniszterelnökség
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap

Államháztartási egyedi
azonosító
304191

Fejezet
szám

XI.

Cím
szám

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2021.
Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

14

XLVII.

1

385484

Kiemelt
előir.
szám

K3
K6
1

1

K5

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

forintban
A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Miniszterelnökség
Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Dologi kiadások
Beruházások
Gazdaság-újraindítási Alap
Központi kezelésű előirányzatok
Központi tartalékok
Gazdaság-újraindítási programok
Egyéb működési célú kiadások

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

171 659 842
2 270 481 373

-2 442 141 215

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
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1. melléklet az 1489/2021. (VII. 16.) Korm. határozathoz

forintban
Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

BEVÉTEL
Kiemelt előirányzat
neve

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
Államháztartási egyedi
azonosító
304191

Fejezet
szám

XI.

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

14

Magyar Államkincstár 1 példány

Kiemelt előirányzat
neve

Miniszterelnökség
Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

A módosítás jogcíme

TÁMOGATÁS

2 442 141 215
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
időarányos
teljesítésarányos
egyéb:
azonnal

Összesen

I. n. év
2 442 141 215

II. n. év

III. n. év

IV. n. év

2 442 141 215

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

6403

6404

2. melléklet az 1489/2021. (VII. 16.) Korm. határozathoz
XI. Miniszterelnökség
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai

Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

XI.

Cím
szám

30

385551

Alcím
szám

1

385562

Jogcím
szám

15

20

391840

Kiemelt
előir.
szám

K3
K8

16

348573

K3
K8
2

K3
K5

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

376562
XX.
343306

334484

6

2

K8

1

K1
K2
K3

18
20

K3
19

385595

12
23

386417

386428

K5
8

K1
K2
K3
K6

23
XLII.

Jogcím
név

KIADÁSOK

forintban
A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

224 000
447 066 000
212 000
423 672 000
249 875
499 750 125

Közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány létesítéséhez, valamint részére pénzbeli vagyoni
juttatás nyújtásához szükséges forrás biztosítása
K5

7

Jogcím
csop.
név

Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Kulturális örökségvédelmi, világörökségi törvényből adódó és nemzeti emlékhelyekkel kapcsolatos feladatok
Dologi kiadások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Nonprofit, társadalmi, civil szervezetek és köztestületek támogatása
Dologi kiadások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Család- és ifjúságügyi célú központi költségvetési hozzájárulások
Erzsébet gyermek- és ifjúsági táborok támogatása
Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások

69
32

374873

Jogcím
csop.
szám

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2021.

K5

43

K5

Egyéb működési célú kiadások
Központi kezelésű előirányzatok
A Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások
Miniszterelnökség tulajdonosi joggyakorlásába tartozó gazdasági társaságok működéséhez szükséges hozzájárulás
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Egyéb oktatási intézmények
Oktatási Hivatal
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Klebelsberg Központ
Dologi kiadások
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti és fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő célelőirányzatok
Egyes szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti és fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő
ágazati szakmai programok támogatása
Egyéb működési célú kiadások
Sporttevékenység támogatása
Sportegészségügy, sporttudomány támogatása
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Beruházások
Sport népszerűsítésével, diák- és szabadidősporttal kapcsolatos támogatások
Egyéb működési célú kiadások
A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
Központi Maradványelszámolási Alap
Egyéb működési célú kiadások

970 000 000

388 800 000

19 941 553
4 280 205
38 778 242
70 329 262

10 400 000
8 000 000
1 250 000
7 750 000
3 000 000
4 900 000
-2 898 603 262

Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

forintban

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

XI.

Cím
szám

30

385551
385562

Alcím
szám

1

348573
391840

15
16
20
69

XX.
343306
334484

Jogcím
csop.
szám

6
18
20

1
19

385595

12
23

Jogcím
szám

2

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat
neve

Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Kulturális örökségvédelmi, világörökségi törvényből adódó és nemzeti emlékhelyekkel kapcsolatos feladatok
Nonprofit, társadalmi, civil szervezetek és köztestületek támogatása
Család- és ifjúságügyi célú központi költségvetési hozzájárulások
Erzsébet gyermek- és ifjúsági táborok támogatása
Közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány létesítéséhez, valamint részére pénzbeli vagyoni
juttatás nyújtásához szükséges forrás biztosítása
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Egyéb oktatási intézmények
Oktatási Hivatal
Klebelsberg Központ
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti és fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő célelőirányzatok
Egyes szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti és fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő
ágazati szakmai programok támogatása
Sporttevékenység támogatása

A módosítás jogcíme

447 290 000
423 884 000
500 000 000
970 000 000

63 000 000
70 329 262

10 400 000
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Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

386428
374873

K1
K2
K3
K6

23
XLII.

K5

43

K5

8 000 000
1 250 000
7 750 000
3 000 000

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Beruházások
Sport népszerűsítésével, diák- és szabadidősporttal kapcsolatos támogatások
Egyéb működési célú kiadások
A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
Központi Maradványelszámolási Alap
Egyéb működési célú kiadások

4 900 000
-2 898 603 262

Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

BEVÉTEL
Kiemelt előirányzat
neve

forintban

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

XI.

Cím
szám

30

385551
385562

Alcím
szám

1

348573
391840
6
18
20

2

1
19

385595
386417
386428

15
16
20

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

12
23

8
23

Magyar Államkincstár 1 példány

Kiemelt előirányzat
neve

Közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány létesítéséhez, valamint részére pénzbeli vagyoni
juttatás nyújtásához szükséges forrás biztosítása
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Egyéb oktatási intézmények
Oktatási Hivatal
Klebelsberg Központ
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti és fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő célelőirányzatok
Egyes szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti és fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő
ágazati szakmai programok támogatása
Sporttevékenység támogatása
Sportegészségügy, sporttudomány támogatása
Sport népszerűsítésével, diák- és szabadidősporttal kapcsolatos támogatások

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

A módosítás jogcíme

TÁMOGATÁS

Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Kulturális örökségvédelmi, világörökségi törvényből adódó és nemzeti emlékhelyekkel kapcsolatos feladatok
Nonprofit, társadalmi, civil szervezetek és köztestületek támogatása
Család- és ifjúságügyi célú központi költségvetési hozzájárulások
Erzsébet gyermek- és ifjúsági táborok támogatása

69
XX.

343306
334484

Jogcím
csop.
szám

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
időarányos
teljesítésarányos
egyéb:
azonnal

447 290 000
423 884 000
500 000 000
970 000 000
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Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

63 000 000
70 329 262

10 400 000
20 000 000
4 900 000

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Összesen

I. n. év
2 898 603 262

II. n. év

III. n. év

IV. n. év

2 898 603 262

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

6405

6406

3. melléklet az 1489/2021. (VII. 16.) Korm. határozathoz
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap

Államháztartási egyedi
azonosító
334484

Fejezet
szám

XX.

XLVII.

Cím
szám

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2021.

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

18

2

379395

Kiemelt
előir.
szám

K3
K6
K7
8

2

K5

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Klebelsberg Központ

forintban
A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Dologi kiadások
Beruházások
Felújítások

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

896 715 791
1 905 776 473
5 798 767 627

Gazdaság-újraindítási Alap
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Gazdaság újraindítását szolgáló emberi erőforrások fejezeti kezelésű előirányzatok
2019-2027 közötti idegen nyelvi stratégia megvalósítása
Egyéb működési célú kiadások

-8 601 259 891

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

BEVÉTEL
Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
Államháztartási
egyedi
azonosító

334484

379395

Fejezet
szám

XX.
XLVII.

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

18
2

8

2

Kiemelt
előir.
szám

Magyar Államkincstár 1 példány

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Klebelsberg Központ
Gazdaság-újraindítási Alap
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Gazdaság újraindítását szolgáló emberi erőforrások fejezeti kezelésű előirányzatok
2019-2027 közötti idegen nyelvi stratégia megvalósítása

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

TÁMOGATÁS

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
időarányos
teljesítésarányos
egyéb:
azonnal

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

8 601 259 891

-8 601 259 891

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Összesen

I.n.év
8 601 259 891

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

8 601 259 891

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.
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4. melléklet az 1489/2021. (VII. 16.) Korm. határozathoz
1. A Korm. határozat 1. melléklet 6. sora helyébe a következő sor lép:
[A
1.

6.

Település

Budapest

B
Projekt

Díszlet Bartók Béla három
színpadi művéhez

C
Támogatott

Magyar Állami
Operaház

D

E

F

Összeg (Ft)

Összeg (Ft)

Összeg (Ft)

(a 2016–2019. évi

(a 2020. évi

(a 2021. évi forrás

forrás terhére)

forrás terhére)

terhére)]

1 000 000

2. A Korm. határozat 1. melléklet 21. sora helyébe a következő sor lép:
[A
1.

21.

Település

Sárospatak

B
Projekt

Árpád Vezér Gimnázium
és Kollégium felújítása és
bővítése (I. és II. ütem)

C
Támogatott

Önkormányzat

D

E

F

Összeg (Ft)

Összeg (Ft)

Összeg (Ft)

(a 2016–2019. évi

(a 2020. évi

(a 2021. évi forrás

forrás terhére)

forrás terhére)

terhére)]

400 000 000

620 000 000

A Kormány 1490/2021. (VII. 16.) Korm. határozata
az Úszónemzet Program részeként megvalósuló, „Minden gyermek tanuljon meg úszni!” alprogram
bevezetéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1661/2020. (X. 15.) Korm. határozat
módosításáról
1. Az Úszónemzet Program részeként megvalósuló, „Minden gyermek tanuljon meg úszni!” alprogram bevezetéséhez
szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1661/2020. (X. 15.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat)
2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány)
„2. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy – a Szövetség bevonásával és az illetékes köznevelési
intézmények fenntartóinak közreműködésével – gondoskodjon a 2021/2022. tanévben az alprogram bevezetéséről
Budapest XXII. kerülete, Debrecen, Mór, Tokaj településeken, azzal, hogy a lebonyolítást 2021. szeptember 13. és
2021. december 17. között kell megvalósítani;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2021. december 17.”
2. A Korm. határozat 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány)
„5. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a Szövetség bevonásával tegyen javaslatot a Kormány részére
a „Minden gyermek tanuljon meg úszni!” alprogram
a) I. ütemének 2022. február 1-jétől történő megvalósításához szükséges intézkedésekre,
b) teljes körű bevezetésére és megvalósítására (2022–2027).
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
az a) alpont tekintetében 2021. október 31.
a b) alpont tekintetében 2022. március 31.”
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1491/2021. (VII. 16.) Korm. határozata
az illegális hulladéklerakók felszámolása érdekében a „Tisztítsuk meg az Országot!” projekt
2020. évben megvalósítandó I. üteméről szóló 1598/2020. (IX. 21.) Korm. határozat módosításáról
1. Az illegális hulladéklerakók felszámolása érdekében a „Tisztítsuk meg az Országot!” projekt 2020. évben
megvalósítandó I. üteméről szóló 1598/2020. (IX. 21.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) 9. pontja
helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány a Klíma- és Természetvédelmi Akciótervben foglaltak alapján, az ország területén elhagyott vagy
jogellenesen elhelyezett hulladékok felszámolása céljából)
„9. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a Projekt I. ütemére biztosított pályázati
forrás felhasználását követően haladéktalanul készítsen előterjesztést a Kormány részére a következő ütemben
elvégzendő feladatokról és azok forrásigényéről;
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
a pályázati forrás felhasználását követően azonnal”
2. A Korm. határozat
a)
1. pont 1.2. alpontjában az „április 30-ig” szövegrész helyébe a „december 31-ig” szöveg,
b)
1. pont 1.5. alpontjában az „április 30.” szövegrész helyébe a „december 31.” szöveg,
c)
8. pont 8.5. alpontjában az „önkormányzatok támogatása” szövegrész helyébe az „önkormányzatok
belügyminiszter által történő támogatása” szöveg
lép.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1492/2021. (VII. 16.) Korm. határozata
a Magyarország Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje között a végzettséget és tudományos fokozatokat
tanúsító okiratok kölcsönös elismeréséről szóló Egyezmény szövegének végleges megállapítására adott
felhatalmazásról
A Kormány
1. egyetért a Magyarország Kormánya és Ukrajna Miniszteri Kabinetje között a végzettséget és tudományos
fokozatokat tanúsító okiratok kölcsönös elismeréséről szóló Egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) bemutatott
szövegével;
2. felhatalmazza az innovációért és technológiáért felelős minisztert vagy az általa kijelölt személyt az Egyezmény
bemutatott szövegének – a megerősítés fenntartásával történő – végleges megállapítására;
3. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy az Egyezmény szövege végleges megállapításához szükséges
meghatalmazási okiratot adja ki;
4. elfogadja az Egyezmény kihirdetéséről szóló törvénytervezetet, és elrendeli az Egyezmény szövegének végleges
megállapítását követően annak az Országgyűléshez történő benyújtását. A törvényjavaslat előadójának a Kormány
az innovációért és technológiáért felelős minisztert jelöli ki.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: 1051 Budapest, Nádor utca 22.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu
honlapon érhető el.

