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Kitöltési útmutató „A” lap 

Szüret idején a nyilvántartó lapot a szőlőfeldolgozással vagy must- (törkölymust-) előállítással kell 

megnyitni. 

Házasítás esetén a házasított borászati termék mennyiségét tételcsökkenésként kell a nyilvántartó lapon 

vezetni. A házasított tétel(ek)hez minden esetben új nyilvántartó lapot kell nyitni. Az új nyilvántartó lapon 

az új tételre kiadott származási bizonyítvány számát szükséges feltüntetni. A házasítás miatt keletkezett új 

nyilvántartó lapot a házasítás alapjául szolgáló tételek megjelölésével kell megnyitni, azok nyilvántartási 

lapon szereplő mennyiségével együtt. 

Amennyiben a tételt ugyanazon borászati üzemen belül egy másik tárolóedénybe tárolják át, abban az 

esetben a művelet megnevezésben az „Áttárolás tárolóedénybe” megnevezést kell feltüntetni a 

dokumentumban az új tárlóedény azonosítójának megjelölésével. 

Szőlő származási vagy Összevont szőlő és első borászati termék származási bizonyítvány száma: a tétel a 

hegybíró által kiadott szőlő származási bizonyítvány(ok) vonalkód sorszáma, vagy Összevont szőlő és első 

borászati termék származási bizonyítványok(ok) vonalkód sorszámából áll. Must, illetve első borászati 

termék esetén kell kitölteni.   

Megnevezés: A vonatkozó jogszabályoknak és eredetmegjelölés vagy földrajzi jelzés használata esetén a 

termékleírásnak megfelelően kell megadni, ami tartalmazza a bortétel földrajzi árujelzőjét, feltüntethető 

fajtajelölést, feltüntethető évjáratot, bortétel színét (fehér, rozé, vörös) esetleg édességi típusát. Földrajzi 

jelzés nélküli bortétel esetén a feltüntetni kívánt nevet. 

Borászati termék származási bizonyítvány száma és típusa: a borászati üzem helye szerint illetékes 

hegybíró által kiadott származási bizonyítvány vonalkódjának sorszáma. Bor származási 

bizonyítványoknak három típusát különböztetjük meg: „A” típus készletigazolás (ideértve az első borászati 

termék származási bizonyítvány kiadását is), ,,B” típus másik borászati üzembe történő átszállítás, vagy  

,,C” típus forgalomba hozatali engedély igénylése. Csak az adott lapon szereplő tételre kért első 

borszármazási bizonyítvány számát kell itt feltüntetni, a többit elegendő a bizonylatszám mezőben a 

kézhezvételt követően.   

Forgalomba hozatali engedély azonosítója (rövidítése FHE): a NÉBIH által kiállított forgalomba hozatali 

engedély négy karakterből álló azonosítója. 

Dátum: ezen oszlopba a művelet megkezdésének idejét vagy a készletváltozás dátumát (év, hó, nap) kell 

beírni. 

Művelet megnevezése: ezen oszlopba a készletváltozás jogcímét (pinceművelet, vásárlás, értékesítés, 

adómentes fogyasztás, megsemmisülés, megsemmisítés, mintavétel, veszteségelszámolás, áttárolás másik 

borászati üzembe) kell beírni.  

Szőlőbor előállítása esetén a művelet megnevezéseként itt kell feltüntetni a mustelőállítást, mustjavítást, 

fejtést, derítést, szeparálást, szűrést, feltöltést, édesítést, házasítást, palackozást, kannába töltést 

(kiszerelést), alkoholtartalom növelést; savtartalom növelést; savtompítást;lepárlást; a pezsgő valamennyi 

kategóriájának, a gyöngyöző bornak és a szénsav hozzáadásával készült gyöngyöző bornak az előállítását; 

likőrbor előállítása; sűrített szőlőmust előállítását (akár finomított akár nem); kezelést borászati célokat 

szolgáló aktív szénnel; kezelés kálium-ferrocianiddal; bor avinálását lepárlás céljából; egyéb, alkohol 

hozzáadásával történő eljárásokat; a bármely más kategóriába tartozó termékké, különösen ízesített borrá 

történő feldolgozást; elektrodialízises kezelést vagy kationcserélőkkel történő kezelés a borkőkiválás 

megakadályozása céljából, illetve kationcserélőkkel történő kezelés a savtartalom növelése céljából;  

dimetil-dikarbonát (DMDC) hozzáadását a borhoz; tölgyfadarabok felhasználását a borkészítés során;  a 

bor alkoholtartalmának kiigazítását, új borászati eljárás kísérleti célú alkalmazását, membránművelet 

(bipoláris elektrodialízis) alkalmazását a savtartalom növelése vagy savtompítás céljából; oldottgáz-

kezelést a borban membránkontaktorok alkalmazásával; membrántechnológia és aktív szén együttes 

alkalmazásával történő kezelést; polivinil-imidazol-polivinil-pirrolidon kopolimerek felhasználását; ezüst-

klorid felhasználását. 
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Szőlőmust és szőlőmustsűrítmény előállítása esetén a művelet megnevezéseként ugyancsak itt lehet 

feltüntetni a mustelőállítást, szeparálást, szűrést, flotálást, fejtést, mustsűrítést, musttöményítést, 

deszulfitálást. 

Tárolóedény azonosítója: ezen oszlopba a Tárolótartály-nyilvántartás (C) lapon vezetett tárolótartályok 

közül a tétel tárolására használt tartály(ok) jelét kell beírni. 

Bizonylatszám: 

a) áttárolás másik üzembe/üzemből (BKO számát kell beírni)  

b) házasítás (borszárm. biz. számát kell beírni) 

c) borszármazási bizonyítvány kézhezvételekor (megj.: az adott tételre kapott első borszármazási 

bizonyítvány számát a lapon erre fenntartott „borászati termék származási bizonyítvány száma és 

típusa” mezőben kell feltüntetni. A tételre kapott többi borszármazási bizonyítvány számát kell csak 

a bizonylatszám mezőben feltüntetni.) 

 

 

Folyó tétel (hl): 

Készlet: ezen oszlopba a folyó-tétel tényleges készletét hektoliterben kifejezve kell beírni minimum két 

tizedes, maximum 4 tizedes pontossággal. 

Kiszerelt tétel készlet:  

Kiszerelés megnevezése: ezen oszlopba a kiszerelt tétel űrmértékét literben kell beírni. 

Kiszerelttétel-készlet (hl): ezen oszlopba a kiszerelt tétel tényleges készletét hektoliterben kifejezve kell 

beírni minimum két tizedes, maximum 4 tizedes pontossággal.  

Forgalomba hozatali engedély után nem kell semmilyen értékesítést beírni az „A” lapra, csak az adott 

borpiaci év végén – a készletfelvételezést követően – a tényleges fogyás alapján megállapított mennyiséget. 

A készletfelvételezésig a készletváltozást (értékesítést) elegendő a számlával igazolni, vagy a „B“ lapon 

vezetni a nem számlával történő értékesítést. A bizonylatokat úgy kell megőrizni, hogy a nyilvántartás 

ellenőrzése esetén az ellenőrző hatóságnak késedelem nélkül be lehessen mutatni, a bizonylatokból az 

ellenőrzés időpontjában rendelkezésre álló készlet ellenőrizhető legyen. 

Amennyiben egy tétel készlete kimerült, úgy az ahhoz tartozó nyilvántartó lapot legkésőbb a borpiaci év 

utolsó napját (július 31.) követő 15 napon belül kell lezárni. A nyilvántartó lapokat az utolsó tétel 

elszállítását követő 5 évig meg kell őrizni. 

Példák: 

1. Minta Márton – Móri Ezerjó 

Minta Márton szőlősgazda móri szőlőterületén Ezerjó fajtát termel. Két pincével rendelkezik, melyekben 

termelői borkimérést végez. A Mór OEM termékleírásnak megfelelően borát Móri Ezerjó OEM néven hozza 

forgalomba. 

2018.09.20-án Minta Márton 20 mázsa Ezerjó szőlőt szüretelt le területéről. A szüret elején a hegybírótól 

2 db „Kisüzemi nyilvántartó (A) lapot” és 2 db „Kisüzemi Tárolótartály- nyilvántartás (C) lapot” kérelmez. 

A Tárolótartály – nyilvántartás (C) lapokra felvezeti a két pincéjében található tartályokat (lásd 30. oldal 

és 31. oldal). 

Ekkor Minta Márton előveszi „Kisüzemi nyilvántartó (A) lap”-ját, (lap jobb felső sarkánál iktatási 

szám:2018/111-3006-001-01) melyet a hegybírótól kérelmezett a Mór, Ezerjó u. 11 címen található 

borászati üzemére, és megnyitja a beszállított szőlőtételnek. Kitölti az elképzelése szerint készítendő bortétel 

megnevezését (Móri Ezerjó OEM 2018 „1”), illetve a szőlő származási bizonyítvány kikérése után majd 

beírja annak számát a Szőlő származási vagy Összevont szőlő és első borászati termék származási 

bizonyítvány száma mezőbe. (1000111111). Amennyiben összevont szőlő és első borászati termék 



 

4 
 

származási bizonyítványt fog igényelni, akkor ezt annak kézhezvételkor teszi majd meg. A szőlőt 17 magyar 

mustfokkal szüretelte így élt a mustjavítás lehetőségével. A leszüretelt szőlőből feldolgozás, mustjavítás 

után 15,2 hl must lett.  

A műveletek rögzítésénél ki kell tölteni a dátumot, amikor a műveletet elvégeztük: 2018.09.20 a Művelet 

megnevezését: mustelőállítás, mustjavítás (+2,2 kg/hl kristálycukor), a tároló edény azonosítóját: T1 

tartály (amiben a mustot erjesztjük), és a Folyó tétel Készletet:15,2 (hl)-ben. 

Az erjedés befejeztével készletfelvételezéssel megállapítja a seprős újbor mennyiségét, majd kikéri a seprős 

újborról az „A” bor származási bizonyítványt, és rávezeti a számát a Borászati termék származási 

bizonyítvány száma és típusa mezőbe (1000222222 „A”). Ezt követően elvégezi az első fejtést. Esetünkben 

8 % seprő keletkezésével számolunk. 

Minta Márton az első fejtés után borából 10 hl-t átszállít a másik borászati üzemébe (Mór, Kert u. 81.), 

ahol a palackozást és a palackozott tételek tárolását végzi. 

 

 

Móri Ezerjó OEM 2018 „1”(édesített) 

A Mór, Ezerjó u. 11. alatti borászati üzemben készleten maradt mennyiségről 2018.12.02-én kiállított 

borszármazási bizonyítvány számát felvezeti egy új sorba az „A” nyilvántartó lapra (2000222222). Ezt 

követően finomított mustsűrítménnyel édesíti (a mustsűrítmény származási biz. számát felvezeti a Bizonylat 

mezőbe: 3000000001) majd családi körben az ünnepek alatt, december hónapban 0,4 hl mennyiséget 

adómentesen elfogyaszt belőle. Ezt január első munkanapján bejegyzi az „A” regiszter lapra. 

Január elején Minta Márton megkéri az édesítés után az „A” típusú borszármazási bizonyítványát, melyet 

rögtön „C” típusú származási bizonyítványra vált (65856788 „C”) valamint forgalomba hozatali 

engedélyt (EFWK) kér a tételre. A tétel 2019 május hónapban családi rendezvény (adómentes fogyasztás, 

0,1 hl) valamint értékesítés (0,4625 hl) miatt is változott. Az értékesített mennyiséget, mivel forgalomba 

hozatali engedélyt tartalmazó számlát nem állított ki, a „B” Borkimérés nyilvántartás lapon kell vezetni. 

(Lásd: „B” lap példa, 27. oldal) A borpiaci év lezárását követő napon készletfelvételezéssel megállapítja 

a készleten maradt bor mennyiségét, melyet 2019 augusztus -3.-án felvezet az „A” lapra.  

Móri Ezerjó OEM 2018 „2” (száraz) 

A Mór, Kert u. 81. szám alatti borászati üzem A5 és A6 jelű tartályába a betárolást szűréssel egybekötve 

végzi, mely során 1 % veszteség keletkezik (a „C” típusú kikérésekor kell elszámolni). Kikéri 2018.12.02-

én az áttárolt újborról a „B” bor származási bizonyítványt, és rávezeti a számát a Borászati termék 

származási bizonyítvány száma és típusa mezőbe (1000222222 „B”). A betárolt tételről palackozás előtt 

„C” típusú származási bizonyítványt (65856780 „C”) valamint forgalomba hozatali engedélyt (ABCD) 

kér. A teljes mennyiségből az A6 jelű tartályban lévő 1,50 hl-t 0,75 literes palackba tölt (palackozás), amely 

mennyiséget készletre vesz a kiszerelt tétel oszlopban. A folyó készlet mennyiségét a kiszerelt tétel 

mennyiségével csökkenti. A tétel mennyisége 2019 május hónapban értékesítés (1,195 hl) miatt csökkent. 

Az értékesített mennyiséget, mivel forgalomba hozatali engedélyt tartalmazó számlát nem állított ki, a 

„B” Borkimérés nyilvántartás lapon kell vezetni. (Lásd: „B” lap példa, 28. oldal) A borpiaci év lezárását 

követő napon készletfelvételezéssel megállapítja a készleten maradt bor mennyiségét, melyet 2019 

augusztus 3.-án felvezet az „A” lapra. 
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2. Kiss József – Badacsonyi Muskotály 

Kiss József badacsonyi szőlősgazda szőlőterületén Irsai Olivér és Ottonel muskotály fajtákat termel. Az 

egyetlen pincéje Badacsonytomajon a Római u. 185. cím alatt található. Idén egy házasítást szeretne 

forgalomba hozni melyet a Badacsony OEM termékleírásnak megfelelően Badacsonyi Muskotály OEM 

2018 néven készíti el. 

Badacsonyi Irsai Olivér OEM 2018 

2018.08.25.-én Kiss József 10 mázsa Irsai Olivér szőlőt szüretelt le területéről, melyből feldolgozás és 

mustjavítás után 7 hl must lett. A borászati terméke rögzítésére a hegybírótól kérelmezett „Kisüzemi 

nyilvántartó A” regiszter lapot (lap jobb felső sarkánál iktatási szám 2018/111-3004-001 – 01) 

Megnevezés: Badacsonyi Irsai Olivér OEM 2018. A szőlőt 17 magyar mustfokkal szüretelte így él a 

mustjavítás lehetőségével. Kérelmezés után, a kapott szőlő származási bizonyítvány számát beírja a 

hitelesítési adatok alá, a Szőlő származási vagy Összevont szőlő és első borászati termék származási 

bizonyítvány száma mezőbe. (1000962310) 

A műveletek rögzítésénél ki kell tölteni a dátumot: amikor a műveletet elvégeztük: 2018.08.25 a művelet 

megnevezését, mely esetünkben mustelőállítás, mustjavítás (+2,2 kg/hl kristálycukor) a tárolóedény 

azonosítóját: K1 tartály, amiben a mustot erjesztjük, és a Folyó tétel Készletet (hl-ben): 7 hl. 

Ezután megkéri az elkészült borászati termék seprős újbor származási bizonyítványát, aminek a számát 

rávezeti az „A” nyilvántartó lapra a Borászati termék származási bizonyítvány száma és típusa mezőbe: 

(1000992586 „A”). Az erjedés befejeztével elvégezzük az első fejtést. Esetünkben 6% seprő keletkezésével 

számolunk. 

A termelő Badacsonyi Muskotály néven házasítást készít a tétel teljes felhasználásával: 

 Dátum: 2018.11.20 (A művelet elvégzésének napja), Művelet megnevezése: átfejtés/házasítás (átfejtés K5) 

Tárolóedény azonosítója: K4, a megmaradt készlet: 0 hl Bizonylatszám: Badacsonyi Muskotály (az új tétel 

megnevezése) 

A kisüzemi-nyilvántartó lapot a következő üres mezőkben húzott vonallal és aláírásával lezárja, majd 

további 5 évig megőrzi.  

 

 

Badacsonyi Ottonel muskotály OEM 2018 

2018.09.15-én Kiss József 20 mázsa Ottonel muskotály szőlőt szüretelt le területéről, melyből feldolgozás 

tán 14hl must lett a K3 tartályban. Megnevezés: Badacsonyi Ottonel muskotály OEM 2018, Kérelmezés 

után, a kapott szőlő származási bizonyítvány számát beírja a hitelesítési adatok alá, a Szőlő származási 

vagy Összevont szőlő és első borászati termék származási bizonyítvány száma mezőbe. (1000962310)  

A műveletek rögzítésénél ki kell tölteni a dátumot: amikor a műveletet elvégeztük: 2018.09.15 a művelet 

megnevezését, mely esetünkben mustelőállítás, a tárolóedény azonosítóját: K3 tartály, amiben a mustot 

erjesztjük, és a Folyó tétel Készletet (hl-ben): 14 hl. 

 

Ezután megkéri az elkészült borászati termék seprős újbor származási bizonyítványát, aminek a számát 

rávezeti az „A” nyilvántartó lapra a Borászati termék származási bizonyítvány száma és típusa mezőbe 

is: (1000868633 „A”). Az erjedés befejeztével elvégezzük az első fejtést. Esetünkben 6% seprő 

keletkezésével számolunk. 

A termelő Badacsonyi Muskotály néven házasítást készít a tétel teljes felhasználásával: 

 Dátum: 2018.11.20 (A művelet elvégzésének napja), Művelet megnevezése: átfejtés/házasítás (átfejtés K5) 

Tárolóedény azonosítója: K4, a megmaradt készlet: 0 hl Bizonylatszám: Badacsonyi Muskotály (az új tétel 

megnevezése) 

A kisüzemi-nyilvántartó lapot a következő üres mezőkben húzott vonallal és aláírásával lezárja, majd 

további 5 évig megőrzi.  

 

Kiss József a két fajta borát összeházasítja és termékleírásnak megfelelően Badacsonyi Muskotály 2018 

OEM néven hozza forgalomba. 
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Badacsonyi Muskotály OEM 2018 

Megnevezés: Badacsonyi muskotály OEM 2018, Tárolóedény azonosítója: K5, Készlet: 20,10 hl  

A Badacsonyi Muskotály készítéséhez a Badacsonyi Irsai Olivér OEM 2018 és a Badacsonyi Ottonel 

muskotály OEM 2018 teljes mennyiségét felhasználja. 

Új borászati terméket készít tehát új „A” nyilvántartó lapot nyit. (lap jobb felső sarkánál iktatási szám 

2018/111-3004-001 – 03) 

 

• Dátum: 2018.11.20 (Borászati művelet napjának rögzítése). Művelet megnevezése: átfejtés Irsai 

Olivér 6,70 hl K2 Tároló edény azonosítója: K5 (amiben a készülő bortételt tárolja) Bizonylatszám: 

beírja a házasítás készítéséhez használandó Irsai Olivér seprős újbor származási bizonyítvány 

számát (1000992586).  

• Továbbá, Dátum: 2018.10.20 (Borászati művelet napjának rögzítése). Művelet megnevezése: 

átfejtés Ottonel muskotály 13,40 hl K4, Tároló edény azonosítója: K5 (amiben a készülő bortételt 

tárolja) Bizonylatszám: beírja a házasítás készítéséhez használandó Ottonel muskotály seprős 

újbor származási bizonyítvány számát (1000868633). 

Kiss József a két „A” típusú (első) borszármazási bizonyítványát a hegybíróval összevonatja. A kapott új 

„A” típusú borszármazási bizonyítvány számát felvezeti az „A” nyilvántartó lapra a Borászati termék 

származási bizonyítvány száma és típusa mezőbe: (1010258630 „A”). Kiss József a házasított borát 

2018.12.15 dátummal derítette, és utána 2018.12.20-án szűrte. A derítési aljat és a szűrési veszteséget a 

forgalomba hozatali engedélyhez szükséges „C” típusú származási kérelem kikérésekor számolja el. Ez 

a mi esetünkben: 0,3 hl 

Kiss József kikéri a „C” típusú bor származási bizonyítványt, majd a NÉBIH Borászati Igazgatóságnál 

megkéri a bor forgalomba hozatali engedélyét. 

Dátum: 2018.12.22, Művelet megnevezése: „C” típusú származási bizonyítvány, Tárolóedény 

azonosítója: K6, Bizonylatszám: 65856788 „C” Készlet: 19,80 hl A forgalomba hozatali engedély 

megkapásakor beírja annak számát a Forgalomba hozatali engedély azonosítója mezőbe: EWHH. 

Kiss József a Badacsonyi Muskotály tételéből 2018.12.25-én 8,35 hl mennyiséget 0,75literes palackba tesz. 

 



 

9 
 

 



 

10 
 



 

11 
 

 



 

12 
 

3. Példa Péter –Egri Bikavér 

Példa Péter borász az idei borszőlő terméséből egy nagyszerű borházasítást készít, melyhez 4 kék szőlőfajta 

borát szeretné felhasználni. A szüret kezdetén Blauburger és Turán szőlőfajta érkezik a borászati 

kisüzembe. Ekkor Példa Péter előveszi „Kisüzemi nyilvántartó (A) lap”-ját, melyet egyenként megnyit a 

beszállított szőlőtételeknek. Októberben, Kékfrankos és Merlot szőlőtételek érkeznek a kisüzembe 

feldolgozásra. Hasonló módon, mint a korábbi két szőlőfajtát Példa Péter külön-külön új „A” lapokon 

vezeti a műveleteket. 

Blauburger OEM 2018 

2018.08.21-én Példa Péter 36,5 mázsa Blauburger szőlőt szüretelt le a területéről, melyből bogyózás után 

36 hl cefre lett. Megnyitja a borászati terméke rögzítésére a hegybírótól kérelmezett „Kisüzemi nyilvántartó 

A” regiszter lapot (lap jobb felső sarkánál iktatási szám 2018/111-3002-001 – 01).  

 Megnevezéshez beírja a készítendő tétel nevét: Blauburger. Kérelmezés után, a kapott szőlő származási 

bizonyítvány számát beírja a hitelesítési adatok alá, a Szőlő származási vagy Összevont szőlő és első 

borászati termék származási bizonyítvány száma mezőbe. (1000111111.) (amennyiben viszont összevont 

szőlő és első borászati termék származási bizonyítványt fog igényelni, akkor ezt a bizonyítvány 

kézhezvételkor teszi majd meg.) 

A műveletek rögzítésénél ki kell tölteni a dátumot: amikor a műveletet elvégeztük: 2018.08.21 a művelet 

megnevezését, mely esetünkben cefreelőállítás, a tárolóedény azonosítóját: E1 tartály, amiben a cefrét 

erjesztjük, és a Folyó tétel Készletet (hl)-ben: 36 hl.  

Következő műveletként 2018.08.28-án kipréseli a cefrét melyből 28,8 hl erjedésben lévő újbora lesz. A 

tárolóedény azonosítója: A6 tartály. 

Ezután megkéri az elkészült borászati termék seprős újbor származási bizonyítványát, aminek a számát 

rávezeti az „A” nyilvántartó lapra a Borászati termék származási bizonyítvány száma és típusa mezőbe 

is: (1000555555 „A”). Az erjedés befejeztével elvégezzük az első fejtést. Esetünkben 6% seprő 

keletkezésével számolunk. Készlet: 27 hl 

A termelő „Egri Classicus vörös” néven házasítást készít a tétel részleges (8hl) felhasználásával: 

 Dátum: 2018.11.20 (A művelet elvégzésének napja), Művelet megnevezése: házasítás (átfejtés F10) 

Tárolóedény azonosítója: F12, a megmaradt készlet: 19 hl, Bizonylatszám: „Egri Classicus vörös” (az új 

tétel megnevezése). 

A készleten maradt mennyiségről kiállított borszármazási bizonyítvány számát felvezeti egy új sorba az „A” 

nyilvántartó lapra (2000555555). 

Turán OEM 2018 

2018.08.21-én Példa Péter 13 mázsa Turán szőlőt szüretelt le a területéről, melyből bogyózás után 12,5 hl 

cefre lett. Megnyitja a borászati terméke rögzítésére a hegybírótól kérelmezett „Kisüzemi nyilvántartó A” 

regiszter lapot (lap jobb felső sarkánál iktatási szám 2018/111-3002-001 – 02). 

Megnevezéshez beírja a készítendő tétel nevét: Turán. Kérelmezés után, a kapott szőlő származási 

bizonyítvány számát beírja a hitelesítési adatok alá, a Szőlő származási vagy Összevont szőlő és első 

borászati termék származási bizonyítvány száma mezőbe.  (1000222222) (amennyiben viszont összevont 

szőlő és első borászati termék származási bizonyítványt fog igényelni, akkor ezt a bizonyítvány 

kézhezvételkor teszi majd meg.) 

A műveletek rögzítésénél ki kell tölteni a dátumot: amikor a műveletet elvégeztük: 2018.08.21 a művelet 

megnevezését, mely esetünkben cefreelőállítás, a tárolóedény azonosítóját: E2 tartály, amiben a cefrét 

erjesztjük, és a Folyó tétel Készletet (hl-ben): 12,5 hl.  

Következő műveletként 2018.08.28-án kipréseli a cefrét melyből 10 hl erjedésben lévő újbora lesz. A 

tárolóedény azonosítója: F7 tartály. 

Ezután megkéri az elkészült borászati termék seprős újbor származási bizonyítványát, aminek a számát 

rávezeti az „A” nyilvántartó lapra a Borászati termék származási bizonyítvány száma és típusa mezőbe 

is: (1000666666 „A”). Az erjedés befejeztével elvégezzük az első fejtést. Esetünkben 6% seprő 

keletkezésével számolunk. Készlet: 9,4 hl 
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A termelő „Egri Classicus vörös” néven házasítást készít a tétel részleges (2hl) felhasználásával: 

 Dátum: 2018.11.20 (A művelet elvégzésének napja), Művelet megnevezése: házasítás (átfejtés F10) 

Tárolóedény azonosítója: F13, a megmaradt készlet: 7,4 hl, Bizonylatszám: „Egri Classicus vörös” (az 

új tétel megnevezése). 

 A készleten maradt mennyiségről kiállított borszármazási bizonyítvány számát felvezeti egy új sorba az 

„A” nyilvántartó lapra (2000666666). 

Kékfrankos OEM 2018 

2018.10.10-én Példa Péter 37 mázsa Kékfrankos szőlőt szüretelt le a területéről, melyből bogyózás után 

36,2 hl cefre lett. Megnyitja a borászati terméke rögzítésére a hegybírótól kérelmezett „Kisüzemi 

nyilvántartó A” regiszter lapot (lap jobb felső sarkánál iktatási szám 2018/111-3002-001 – 03). 

Megnevezéshez beírja a készítendő tétel nevét: Kékfrankos. Kérelmezés után, a kapott szőlő származási 

bizonyítvány számát beírja a hitelesítési adatok alá, a Szőlő származási vagy Összevont szőlő és első 

borászati termék származási bizonyítvány száma mezőbe. (1000333333) (amennyiben viszont összevont 

szőlő és első borászati termék származási bizonyítványt fog igényelni, akkor ezt a bizonyítvány 

kézhezvételkor teszi majd meg.) 

A műveletek rögzítésénél ki kell tölteni a dátumot: amikor a műveletet elvégeztük: 2018.10.10 a művelet 

megnevezését, mely esetünkben cefreelőállítás, a tárolóedény azonosítóját: E1 tartály, amiben a cefrét 

erjesztjük, és a Folyó tétel Készletet (hl-ben): 36,2 hl.  

Következő műveletként 2018.10.17-én kipréseli a cefrét melyből 29 hl erjedésben lévő újbora lesz. A 

tárolóedény azonosítója: A7 tartály. 

Ezután megkéri az elkészült borászati termék seprős újbor származási bizonyítványát, aminek a számát 

rávezeti az „A” nyilvántartó lapra a Borászati termék származási bizonyítvány száma és típusa mezőbe 

is: (1000777777 „A”). Az erjedés befejeztével elvégezzük az első fejtést. Esetünkben ~7% seprő 

keletkezésével számolunk. Készlet: 27 hl 

A termelő „Egri Classicus vörös” néven házasítást készít a tétel részleges (15hl) felhasználásával: 

 Dátum: 2018.11.20 (A művelet elvégzésének napja), Művelet megnevezése: házasítás (átfejtés F10) 

Tárolóedény azonosítója: F13, a megmaradt készlet: 12 hl, Bizonylatszám: „Egri Classicus vörös” (az új 

tétel megnevezése). 

 A készleten maradt mennyiségről kiállított borszármazási bizonyítvány számát felvezeti egy új sorba az 

„A” nyilvántartó lapra (2000777777). 

 

Merlot OEM 2018 

2018.10.10-én Példa Péter 13,5 mázsa Merlot szőlőt szüretelt le a területéről, melyből bogyózás után 13 hl 

cefre lett. Megnyitja a borászati terméke rögzítésére a hegybírótól kérelmezett „Kisüzemi nyilvántartó A” 

regiszter lapot (lap jobb felső sarkánál iktatási szám 2018/111-3002-001 – 04). 

Megnevezéshez beírja a készítendő tétel nevét: Merlot. Kérelmezés után, a kapott szőlő származási 

bizonyítvány számát beírja a hitelesítési adatok alá, a Szőlő származási vagy Összevont szőlő és első 

borászati termék származási bizonyítvány száma mezőbe. (1000444444) (amennyiben viszont összevont 

szőlő és első borászati termék származási bizonyítványt fog igényelni, akkor ezt a bizonyítvány 

kézhezvételkor teszi majd meg.) A műveletek rögzítésénél ki kell tölteni a dátumot: amikor a műveletet 

elvégeztük: 2018.10.10 a művelet megnevezését, mely esetünkben cefreelőállítás, a tárolóedény 

azonosítóját: E2 tartály, amiben a cefrét erjesztjük, és a Folyó tétel Készletet (hl-ben): 13 hl.  

Következő műveletként 2018.10.17-én kipréseli a cefrét melyből 10 hl erjedésben lévő újbora lesz. A 

tárolóedény azonosítója: F8 tartály. 

Ezután megkéri az elkészült borászati termék seprős újbor származási bizonyítványát, aminek a számát 

rávezeti az „A” nyilvántartó lapra a Borászati termék származási bizonyítvány száma és típusa mezőbe 

is: (1000888888 „A”). Az erjedés befejeztével elvégezzük az első fejtést. Esetünkben ~5% seprő 

keletkezésével számolunk. Készlet: 9,5 hl 

A termelő „Egri Classicus vörös” néven házasítást készít a tétel részleges (5hl) felhasználásával: 

 Dátum: 2018.11.20 (A művelet elvégzésének napja), Művelet megnevezése: házasítás (átfejtés F10) 

Tárolóedény azonosítója: F15, a megmaradt készlet: 4,5 hl, Bizonylatszám: „Egri Classicus vörös” (az 
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új tétel megnevezése). A készleten maradt mennyiségről kiállított borszármazási bizonyítvány számát 

felvezeti egy új sorba az „A” nyilvántartó lapra (2000888888). 

 

 

 „Egri Classicus vörös” OEM 2018 

November végén Példa Péter úgy gondolta, hogy elkészíti a megálmodott borok „Egri Classicus vörös” 

megnevezésű házasítását a Blauburgerből 8,00 hl, a Turánból 2,00 hl, a Kékfrankosból 15,00 hl és a 

Merlotból 5,00 hl felhasználásával. 

Az F10 tárolóedénybe történő összefejtés elvégzése után az új házasított tételnek Példa Péter nyit egy új 

„kisüzemi nyilvántartó lapot (A)” (lap jobb felső sarkánál iktatási szám 2018/111-3002-001 – 05), melyre 

felvezeti a felhasznált bortételeket, majd a fajtaborok lapjaira is a maradék mennyiségeket. 

• Dátum:2018.11.20 (Borászati művelet napjának rögzítése). Művelet megnevezése: házasítás 

Blauburger 8hl Tároló edény azonosítója: F10 (amiben a készülő bortételt tárolja) Bizonylatszám: 

beírja a Blauburger seprős újbor származási bizonyítvány számát (1000555555). 

• Dátum:2018.11.20 (Borászati művelet napjának rögzítése). Művelet megnevezése: házasítás Turán 

2hl Tároló edény azonosítója: F10 (amiben a készülő bortételt tárolja) Bizonylatszám: beírja a 

Turán seprős újbor származási bizonyítvány számát (1000666666).  

• Dátum:2018.11.20 (Borászati művelet napjának rögzítése). Művelet megnevezése: házasítás 

Kékfrankos 15hl Tároló edény azonosítója: F10 (amiben a készülő bortételt tárolja) 

Bizonylatszám: beírja a Kékfrankos seprős újbor származási bizonyítvány számát (1000777777). 

• Dátum:2018.11.20 (Borászati művelet napjának rögzítése). Művelet megnevezése: házasítás 

Merlot 5hl Tároló edény azonosítója: F10 (amiben a készülő bortételt tárolja) Bizonylatszám: 

beírja a Merlot seprős újbor származási bizonyítvány számát (1000888888).  

Ezután 2018.11.22-én megkéri az elkészült borászati termék borszármazási bizonyítványát, aminek a 

számát rávezeti az „A” nyilvántartó lapra a Borászati termék származási bizonyítvány száma és típusa 

mezőbe (1000999999 „A”). Ekkor szintén felvezeti az „A” lapokra a hegybírótól kapott fajta borok maradék 

mennyiségekről szóló tételigazolás származási bizonyítvány számokat. 

 

December elején Példa Péter úgy dönt, hogy lepalackozza új házasítását és forgalomba bocsájtja. A 

házasított tételre kérelmezi a „C” típusú származási bizonyítványt és a forgalomba hozatali engedélyt. 

Ezeket amint kézhez kapja, felvezeti az „A” lapra. (A palackozás során 50 l vesztesége keletkezik.) 

Példa Péter megkéri a lepalackozott, elkészült borászati termék „C” típusú bor származási bizonyítványát, 

aminek a számát rávezeti az „A” nyilvántartó lapra külön műveletként (65856786 „C”) majd a NÉBIH 

Borászati Igazgatóságnál megkéri a bor forgalomba hozatali engedélyét.  Az engedély megkapásakor 

beírja ezt a lap forgalomba hozatali engedély azonosítója mezőbe. (ABCZ) 
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4. Minta Mária – Aszú alapbor, aszú, fordítás, eszencia, máslás 

Minta Mária kisüzemi bortermelő 2018. évben az időjárásnak és a gondos szőlőművelésnek köszönhetően 

3000 m2 nagyságú furmint ültetvényéről 100 kg első osztályú -60 ref. fokos aszúszemet és 5 hl seprős aszú 

alapbort tárolt pincéjébe. A betárolt tételekből a Tokaji Termékleírásnak megfelelően készít: eszenciát, 

aszút, fordítást, és máslást.  

Ezen tételek rögzítése külön – külön -„A”- nyilvántartó lapokon történik. 

A Tokaji Termékleírásban foglaltak alapján az aszúszemek felhasználása során az alábbi arányszámok 

érvényesek:  

• eszencia: 100 kg aszúszemből maximum 6 liter eszencia készíthető. 

• eszencia, aszú és fordítás: 100 kg aszúszemből eszencia, aszú és fordítás együttesen 220 liter 

készíthető. 

• tokaji máslás: 100 l aszúseprőből maximum 105 liter készíthető. 

 

Eszencia OEM 2018  

 Minta Mária Eszenciát készít. A betárolt aszúszem mennyisége 100 kg, ebből eszencia maximum 6 % 

nyerhető (0,06 hl) A termelő a borászati termék rögzítését a hegybírótól kérelmezett „Kisüzemi nyilvántartó 

A” regiszter lapon végzi (lap jobb felső sarkánál iktatási szám 2018/111-3005-001 – 01).  

Megnevezés: Eszencia Dátum: 2018.10.10 (Az aszúszem betárolásának napja) Művelet megnevezése:

 Tárolás, Tároló edény: G2 (amiben az aszúszemet tárolja) Készlet:  0.06 hl  
Kérelmezés után, a kapott aszúszem származási bizonyítvány számát beírja a hitelesítési adatok alá, a Szőlő 

származási vagy Összevont szőlő és első borászati termék származási bizonyítvány száma mezőbe. (1000631542)  

Később mivel az Eszenciát önállóan szeretné bortételként tartani, kérelmezi a hegybírónál az eszencia 

borszármazási bizonyítványát, melynek számát kézhezvétel után felvezet a hitelesítési adatok alá a 

Borászati termék származási bizonyítvány száma és típusa mezőbe: 1234342346 „A”. 

 

Aszú alapbor OEM 2018 (Furmint) 

Minta Mária 5 hl seprős aszú alapbor készít, ez a kiindulási mennyiség. Borászati termék rögzítése a 

hegybírótól kérelmezett „Kisüzemi nyilvántartó A” regiszter lapon (lap jobb felső sarkánál iktatási szám 

2018/111-3005-001 – 02)  
Megnevezés: Aszú alapbor OEM 2018 (Furmint) Dátum: 2018.09.30 (A művelet elvégzésének napja), 

Művelet megnevezése: Mustelőállítás, Tárolóedény azonosítója: G1 (amiben az alapborhoz szükséges 

mustot elhelyezte)  

 Folyó tétel készlet: 5,00 –hektoliterben kifejezve. 

A szőlő származási bizonyítvány kikérése után majd beírja a hitelesítési adatok alá, a Szőlő származási 

vagy Összevont szőlő és első borászati termék származási bizonyítvány száma mezőbe. Amennyiben 

összevont szőlő és első borászati termék származási bizonyítványt fog igényelni, akkor ezt annak 

kézhezvételkor teszi majd meg. (1000967801) 

Ezután újabb borászati műveletet végez, amit szintén rögzít a nyilvántartó lapon. 

Dátum: 2018.10.21 (A művelet elvégzésének napja), Művelet megnevezése: első fejtés (maximum 9 % amit 

levon a készletből) így a készlet: 4.55 hl, Tárolóedény azonosítója: G7 

Később eljön az aszú készítésének ideje: 

A bort az aszúszemhez az aszú alapborból vezeti ki. Dátum: 2018.10.21 (A művelet elvégzésének napja), 

Művelet megnevezése: Aszúbor és fordítás készítés (átfejtés G3) Tárolóedény azonosítója: G7, a 

megmaradt készlet: 2,95 hl, Bizonylatszám: „Aszú (és fordítás) OEM 2018 ” (az új tétel megnevezése) 

A termelő máslást is készít az alapbor felhasználásával: 

A bort a másláshoz az aszú alapborból vezeti ki. Dátum: 2018.11.22 (A művelet elvégzésének napja), 

Művelet megnevezése: Máslás készítése (átfejtés G4) Tárolóedény azonosítója: G7, a megmaradt készlet: 

2,656 hl, Bizonylatszám: „Máslás OEM 2018” (az új tétel megnevezése) 

A készleten maradt mennyiségről kiállított borszármazási bizonyítvány számát felvezeti egy új sorba az „A” 

nyilvántartó lapra (2000967801). 

(A készleten maradt aszú alapbor OEM 2018 (Furmint), szamorodni késői szüretelésű bor készítéséhez még 

felhasználható.) 
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Aszú (és fordítás) OEM 2018 

Új borászati terméket készít tehát új „A” nyilvántartó lapot nyit. (lap jobb felső sarkánál iktatási szám 

2018/111-3005-001 – 03) Elsőként felveszi az áttárolt tételt és az aszúszemet. Megnevezés: Aszú (és 

fordítás) OEM 2018, Dátum: 2018.10.21 (a műveletek elvégzésének napja) mindkét esetben. Művelet 

megnevezése: átfejtés Aszú alapbor 1,6 hl G7 valamint Aszúszem hozzáadása G2 Tároló edény azonosítója 

G3 mindkét esetben (amiben a készülő bortételt tárolja) Bizonylatszám: Az aszú alapbor származási 

bizonyítvány 1000967801 valamint az aszúszem származási bizonyítvány 1000631542 száma kerül 

rögzítésre. 

Készlet : Készlet: 2,2 hl (Tokaji Termékleírásban foglaltakat figyelembe véve, 100 kg aszúszemből 2,2 hl az 

előállítható maximális seprős újbor mennyiség). Újabb borászati művelet következik: Dátum: 2018.11.22 

(a művelet elvégzésének napja) Művelet megnevezése: első fejtés (maximum mennyiség az elkészült aszú 

(és fordítás) 13%-a. Ez az aszúseprő jelen esetben 0.28 hl) Tároló edény azonosítója: G6 (amiben az 

elkészült bortételt tárolja) Az aszúseprő mennyiségét levonjuk a 2,20 hl-ből, ami a példa szerint – 0.28 hl 

Az aszúseprő levonása után az aszú (és fordítás) készlet 1.92 hl. Ezután megkéri 2018.11.25-én az elkészült 

borászati termék seprős újbor (első borászati termék származási bizonyítványát, majd a seprőt már nem 

tartalmazó borszármazási bizonyítványát is, aminek a számát rávezeti az „A” nyilvántartó lapra, a 

Borászati termék származási bizonyítvány száma és típusa mezőbe:(1000335266 „A”).  

Az éves kötelező készletfelvételezés után (2019.08.02) a hordós érlelés közben 2019.10.15-én egy fejtést 

végez, majd a következő készletfelvételezés követően, 2020.09.02-én kérelmezi a „C” típusú származási 

bizonyítványt és a forgalomba hozatali engedélyt. Ezeket amint kézhez kapja, rávezeti az „A” nyilvántartó 

lapra külön műveletként (66666666 „C”) majd a NÉBIH Borászati Igazgatóságnál megkéri a bor 

forgalomba hozatali engedélyét (ZZZQ).  Az engedély megkapásakor beírja ezt a lap forgalomba hozatali 

engedély azonosítója mezőbe. 

 

Máslás OEM 2018  

Minta Mária úgy dönt, hogy a Máslást is készít. A máslás készítéséhez bort és aszúseprőt használ fel. A 

bort az aszú alapbor OEM 2018 Furmintból veszi, az aszúseprőt pedig az Aszú (és fordítás) OEM 2018-

ból.  

Új borászati terméket készít tehát új „A” nyilvántartó lapot nyit. (lap jobb felső sarkánál iktatási szám 11-

3005-001 – 04) 

• A termékleírást figyelembe véve az alapbor mennyiségét az elkészíthető mennyiség (0,28 *1.05 hl 

képlet) alapján számítja ki. Dátum: 2018.11.22 (Borászati művelet napjának rögzítése). Művelet 

megnevezése: átfejtés Aszú alapbor OEM 2018 (Furmint) 0,294 hl G7, Tároló edény azonosítója: 

G4 (amiben a készülő bortételt tárolja) Bizonylatszám: beírja a Máslás készítéséhez használandó 

aszú alapbor (Aszú alapbor „A” lapja) seprős újbor származási bizonyítvány számát (1000967801)  

• Továbbá Dátum: 2018.11.22 (Borászati művelet napjának rögzítése). Művelet megnevezése: 

átfejtés aszúseprő 0,28 hl G3 Tároló edény azonosítója: G4 (amiben a készülő bortételt tárolja) 

Bizonylatszám: beírja a Máslás készítéséhez használandó aszú seprő (Aszú (és fordítás) OEM 2018 

tétel „A” lapja) seprős újbor származási bizonyítvány számát (1000335266).  

 

Újabb borászati műveletet végez, amit szintén rögzít a nyilvántartó lapon. 

Dátum: 2018.11.23 (A művelet elvégzésének napja), Művelet megnevezése: első fejtés (a 

készletcsökkenésnek csak a máslás tétel seprő mennyiségét számoljuk (maximum 12%)). A maradék készlet: 

0.27 hl, Tárolóedény azonosítója: G5 

Bizonylat 

Ezután megkéri 2018.11.25-én az elkészült borászati termék seprős újbor származási bizonyítványát majd 

a seprőt már nem tartalmazó borszármazási bizonyítványát is, aminek a számát rávezeti az „A” 

nyilvántartó lapra a Borászati termék származási bizonyítvány száma és típusa mezőbe. (1000931152 

„A”) 
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Kitöltési útmutató „B” lap 

B lap Borkimérés nyilvántartás:  

Ezt a lapot 2 esetben kell kitölteni:  

a) forgalomba hozatali engedéllyel rendelkező adómentes borfogyasztás esetén havonta egyszer, 

legkésőbb a tárgyhót követő első munkanapon kell bejegyezni azt. 

b) termelői borkimérés keretében értékesített termékre:       

a borkimérés-nyilvántartásban a tárgynapon összesen értékesített, kóstolásra és elvitelre kimért 

mennyiségeket a tételek és a kiszerelési egységek szerint összesítve kell bevezetni. Nem kell rögzíteni 

a borkimérés-nyilvántartásban azokat az értékesítéseket, amelyekről a kisüzemi bortermelő az 

adott tétel forgalomba hozatali engedély azonosítóját tartalmazó számlát állított ki. 

FHE=forgalomba hozatali engedély: ezen oszlopba a tétel forgalomba hozatali engedély számát kell beírni. 

kiszer. egység űrtartalma: ezen oszlopba az adott tétel literben kifejezett kiszerelési (amiben értékesítésre 

került) egységét szükséges feltüntetni, minimum két tizedes jegy pontossággal (pl.: 0,75 liter). 

a hónap napjai: ezen oszlop soraiba a tárgyhó adott napján a nem számlával értékesített bortételek napi 

mennyiségét kiszerelési egységenként kell beírni.  

Összesen (db): ezen oszlopba a tárgyhóban értékesített tételek kiszerelési egységenkénti darabszámát kell 

beírni.  

Összesen (hl): ezen oszlopba a tárgyhóban értékesített tételek és az adómentes fogyasztás - hektoliterben 

kifejezett összes mennyiségét - kell beírni minden kiszerelési egység esetében.  

Mindösszesen (hl): ezen rovatba a tárgyhóban történt szőlőbor készletcsökkenés (adómentes is) 

hektoliterben kifejezett mennyiségét kell beírni.  

Példa: 

Minta Márton – Móri Ezerjó 

Minta Márton szőlősgazda pincéiben termelői borkimérést végez: 

• A Mór, Ezerjó u. 11. címen találhatóban a Móri Ezerjó 2018 OEM „1” édesített (forgalomba 

hozatali engedély: EFWK) 

• A Mór, Kert u. 81. címen találhatóban Móri Ezerjó 2018 OEM „2” száraz (forgalomba hozatali 

engedély: ABCD). 

Minta Márton 2019. május hónapban minden nap felvezeti az aznap termelői borkimérés keretében eladott 

mennyiségeket a „B” nyilvántartó lapjaira. A Móri Ezerjó OEM 2018 (édesített) borából (FHE: EFWK) 

0,75 l-es kiszerelésben 7 db-ot, 1,50 l-es kiszerelésben 4 db-ot, 5 l-es kiszerelésben 5 db-ot, továbbá 

adómentes fogyasztás keretében 10 l elfogyasztott családjával. A Móri Ezerjó OEM 2018 (száraz) borából 

(FHE: ABCD) 0,75 l-es kiszerelésben 70 db-ot, 1 l-es kiszerelésben 7 db-ot, 10 l-es kiszerelésben 6 db-ot 

értékesített a hónap különböző napjain.  
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Kitöltési útmutató „C” lap 

A tárolótartály-nyilvántartáson az előállításra, tárolásra használt tartályok változásait a változás napján kell 

bevezetni. A tárolótartály javításra történő átadásáról-átvételéről olyan bizonylatot kell kiállítani, amely 

alapján a tárolótartály egyértelműen beazonosítható. A javításra átadott tárolótartályokat a tárolótartály-

nyilvántartó lapon nem kell átvezetni. A „C” lapot borászati üzemenként kell vezetni. 

Tárolótartály helye: ezen oszlopba a tárolótartály helyét kell beírni. A tárolótartály elhelyezkedését 

pontosan és egyértelműen (szőlőfeldolgozó, pinceág, pince, feldolgozó) kell bejegyezni. Tartály áthelyezés 

esetén egyértelmű jelöléssel javítható a mező.  

Tárolótartály jele: ezen oszlopba a tárolótartály jelét kell beírni. A tárolótartály jele olyan tetszőleges 

rendszerben kidolgozott egyedi azonosító, amely alapján az egyes tárolótartályok megkülönböztethetők. 

Tárolótartály űrtartalma: ezen oszlopba a tárolótartály űrtartalmát (hitelesítési vagy tapasztalati térfogatát) 

kell beírni. A tárolótartály űrtartalmát hektoliterben kell megadni, legalább 2 tizedes jegy pontossággal (pl.: 

5,05 hl). 

Tárolótartály anyaga: ezen oszlopba a tárolótartály anyagát (fahordó, vasbeton tartály, saválló acél, egyéb 

fémtartály, műanyag tartály, egyéb tárolótartály) kell beírni.  

A nyilvántartó lapon fel kell tüntetni az adott tétel tárolóegységének azonosítására szolgáló adatokat. A 

tárolótartályokon jelölt megnevezésnek egyeznie kell a nyilvántartó lapokon feltüntetett megnevezéssel. 

Példa: 

Minta Márton – Móri Ezerjó  

Minta Márton az „A” Nyilvántartó lapok kikérésével egy időben kikéri a hegybírótól a „C” Tárolótartály-

nyilvántartás lapokat is mindkettő borászati üzemére. 

Ezekre otthon felvezeti a borászati üzemeiben található tárolótartályokat. A beíráskor a tartályok 

űrmértékét (hektoliterben) és jelölését is felvezeti a Tárolótartály-nyilvántartásra. 

A szüreti időszakban a tartályok helye megváltozott, vagy van, amely eladásra került. Ezeket a történéseket 

Minta Márton a változás napján felvezette a Tárolótartály nyilvántartásába a dátum megjelölésével 

egyetemben.  
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Jogi nyilatkozat 

 

Jelen útmutató nem helyettesíti, hanem pusztán magyarázza és összefoglalja a benne idézett jogszabályok 

rendelkezéseit. Bármilyen eltérés vagy jogvita esetén az idézett jogszabály szövege tekintendő 

irányadónak. A jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény, valamint a 60/1992. (XI. 17.) AB határozat 

alapján a minisztérium állásfoglalás kibocsátására nem jogosult, ezért a tájékoztatásban foglaltakra a 

természetes és a jogi személyek jogvitájukban nem hivatkozhatnak. 

Közzététel dátuma: 2018. 03. 26 

 

Készítette:       

Síkhegyi Franciska – Hegyközségek Nemzeti Tanácsa - szakmai asszisztens   

Kószó Gábor – Hegyközségek Nemzeti Tanácsa - szakmai asszisztens 

 

Véleményezte: 

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 

Földművelésügyi Minisztérium 

 


