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Kitöltési Útmutató 

 

127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet 6. számú melléklet alapján készült nyomtatvány a 

borászati tevékenységet folytató gazdasági aktaszámmal rendelkező adatszolgáltató által 

nyilvántartott bor- és mustkészlet jelentésére, a palackos erjesztésű pezsgő és egyéb 

készletváltozások, valamint a hivatalos zár készlet elszámolására szolgál.  

 

Az elszámolást a szőlőbor-pincekönyv vagy a kisüzemi regiszter lap adatai szerint kell 

kitölteni!  

Adatszolgáltatásra kötelezett:  

- egyszerűsített adóraktáros 

- kisüzemi bortermelő 

- adóraktáros (csak az „A. Borászati termékek készletjelentése” részt kell kitölteniük) 

 

Beadási határidő: Az elszámolási időszakot követő augusztus 15.   

Benyújtás módja: Postai úton vagy személyesen a gazdasági aktát vezető hegybíró részére. 

Elszámolás (táblázat) adatai: Hektoliterben (hl), négy tizedes pontossággal kell megadni. 

Javítás: Hibás adat egy vonallal történő áthúzása oly módon, hogy az eredeti hibásan 

feltüntetett adat olvasható maradjon, majd a helyes adat alá-, fölé- vagy melléírása, a javítás 

dátumával és a javítást végző személy szignójával együtt. A már benyújtott elszámolást a 

nyomtatvány ismételt beküldésével lehet javítani.  

Nemleges nyilatkozat: Az elszámolással nem érintett mezőt (üresen maradó mezőt) egy 

vonallal át kell húzni. 

Kitöltendő mezők 

 

Borvidék: Az a borvidék, ahol a gazdasági aktát vezető hegyközség található. 

Hegyközség: Gazdasági aktát vezető hegyközség neve. 

Hegyközségi tag/ Adatszolgáltató neve: Az elszámolásra kötelezett cégbírósági bejegyzésben 

szereplő teljes neve vagy a természetes személy személyigazolványában feltüntetett neve. 

GA- szám: Gazdasági aktaszám, a hegyközségnél nyilvántartott egyedi azonosító. 
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A. Borászati termékek készletjelentése (július 31-i állapot) 

 

Saját készlet (hl) (1. sor): Adatszolgáltató saját borászati üzemeiben tárolt saját tulajdonában 

álló borászati termék készlet. 

 

Bértárolásra átvett készlet (hl) (1. sor): Adatszolgáltató saját borászati üzemeiben tárolt nem 

saját tulajdonában álló borászati termék készlet. 

 

Borok1 (összesen) (3. sor): Az összes OEM, OFJ, Nem OEM, Nem OFJ bor, gyöngyöző bor, 

szén-dioxid hozzáadásával készült gyöngyözőbor összesített mennyisége. (4. sortól a 9. sorig) 

 

............ OEM (Oltalom alatt álló eredetmegjelöléses bor) (4-5. sor): Magyarországon 

termesztett szőlőből előállított bor OEM megjelölésű termékleírásnak az elnevezését kell 

feltüntetni, amelyen az adott borászati tétel nyilván van tartva a bor származási bizonyítvány 

alapján.  

Kizárólag a termékleírás nevét kell megadni, más adat (fajta neve, évjárat, édességi 

kategória) nem tüntetendő fel. Egy bortétel mennyiségét csak egy árujelzőnél (OEM/OFJ) 

szabad feltüntetni.  

 

Nyomtatvány ezen része szerkeszthető, új  sorok szükség szerint  hozzáadhatók a 

nyilvántartáshoz, egy sorba csak egy termékleírás nevét  lehet feltüntetni a pontozott 

vonalra. 

 

Badacsony OEM Duna OEM Monor OEM Somlói OEM 

Balatonboglár OEM 

Eger OEM 

Mór OEM 

Sopron/Ödenburg 

OEM 

Balaton-felvidék 

OEM 

Etyek-Buda OEM 

Nagy-Somló OEM Szekszárd OEM 

Balatonfüred-

Csopak OEM 

Hajós-Baja OEM 

Neszmély OEM Tihany OEM 

Bükk OEM 

Izsáki Arany 

Sárfehér OEM Pannon OEM Tokaj OEM 

Csongrád OEM Káli OEM Pannonhalma OEM Tolna OEM 

Csopak OEM Kunság OEM Pécs OEM Villány OEM 

Debrői Hárslevelű 

OEM 

Mátra OEM 

Soltvadkert OEM Zala OEM 

 

............ OFJ (Oltalom alatt álló földrajzi jelzéses bor) (6-7. sor): Magyarországon előállított 

szőlőből készült bor OFJ megjelölésű termékleírásnak az elnevezését kell feltüntetni, amelyen 

az adott borászati tétel nyilván van tartva bor származási bizonyítvány alapján.  

Kizárólag a termékleírás nevét kell megadni, más adat (fajta neve, évjárat, édességi 

kategória) nem tüntetendő fel. Egy bortétel mennyiséget csak egy árujelzőnél (OEM/OFJ) lehet 

feltüntetni.  

 

Nyomtatvány ezen része szerkeszthető, új  sorok szükség szerint  hozzáadhatók a 

nyilvántartáshoz, egy sorba csak egy termékleírás nevét  lehet feltüntetni a pontozott 

vonalra. 
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Például: 

- Balaton  OFJ (2014-es évjárattól) 

- Balatonmelléki OFJ 

- Dunántúl OFJ 

- Duna-Tisza közi OFJ 

- Felső-Magyarország OFJ 

- Zemplén OFJ 

 

 

Nem OEM/ OFJ fajtabor (8. sor): Földrajzi jelzés nélküli FN bor, amely a bor származási 

bizonyítvány alapján fajtanévvel rendelkezhet. Legalább 85%-ban egyetlen szőlőfajtából 

készített bor. 

 

Nem OEM/ OFJ bor (9. sor): Földrajzi jelzés nélküli FN bor, fajtanévvel nem rendelkező 

házasítás, cuvée. 

Az EU más tagországaiból származó borok (10. sor): Magyarországon kívül, Európai Uniós 

országból vásárolt bor, gyöngyöző bor, szén-dioxid hozzáadásával készült gyöngyözőbor 

összesített mennyisége. 

Harmadik országból származó borok (11. sor): Európai Unión kívül található államból és 

területéről vásárolt (import) bor, gyöngyöző bor, szén-dioxid hozzáadásával készült 

gyöngyözőbor összesített mennyisége. 

 

Pezsgő2 (12. sor): Pezsgő, minőségi pezsgő, illatos minőségi pezsgő, habzóbor összesen. 

 

Mustok (összesen) (13. sor): A sűrített szőlőmust, finomított szőlőmust-sűrítmény, tartósított 

must, részben erjedt szőlőmust összesített mennyisége. 

Sűrített szőlőmust (14. sor): A sűrített szőlőmust olyan karamellizálatlan szőlőmust, amelyet 

szőlőmust részleges vízelvonásával állítanak elő, és a minimális ref. %-a 50,9-nél nem 

kevesebb 20 °C-on. 

Finomított szőlőmust-sűrítmény (15. sor): A finomított szőlőmust-sűrítmény olyan 

folyékony, vagy szilárd karamellizálatlan termék, amelyet a szőlőmust részleges vízelvonásával 

állítanak elő, és a minimális ref. %-a 61,7-nél nem kevesebb 20 °C-on. 

Tartósított must: Fizikai és/vagy kémiai eljárás során tartósított szőlőmust. 

Részben erjedt szőlőmust: Az erjedésben lévő szőlőmust a szőlőmust erjedése által nyert 

termék, amelynek tényleges alkoholtartalma nagyobb 1 térfogatszázaléknál, de kisebb a termék 

összes alkoholtartalmának háromötödénél. 

Kiszerelt fröccs: Magyarország területéről származó szőlőbor és az ízesítés nélküli szénsavas 

víz kiszerelt keveréke, amelynek alkoholtartalma nem haladja meg a 8,5 térfogatszázalékot, és 

amelyben a szőlőbor aránya meghaladja az 50%-ot. 

Egyéb (19. sor): Az előző jogcímektől eltérő borászati termék. 
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B. Jelentés a palackos erjesztésű pezsgő, minőségi pezsgő készletváltozásáról 

 

Elszámolási időszak: Benyújtást megelőző borpiaci év, tehát előző év augusztus 1-től aktuális 

év július 31-ig terjedő időszak. 

Az egyszerűsített adóraktárosnak valamint a kisüzemi bortermelőnek összesítve egy időben a 

pezsgőkészlete maximum 500 hl lehet. 

Nyitókészlet (2. sor): A benyújtást megelőző borpiaci év augusztus 1-i állapot szerinti 

készletmennyiséget kell feltüntetni. 

Növekedés: 

Saját előállítás (3. sor): Az elszámolási időszakban előállított 3 bar szén-dioxidnyomást elérő, 

vagy meghaladó palackos erjesztésű pezsgő mennyiségét kell feltüntetni. 

Adóraktárból betárolt (4. sor): Az elszámolási időszakban összesen másik adóraktárból 

betárolt (bérmunka, bértárolás) termék mennyiségét kell feltüntetni. 

Egyéb növekedés (5. sor): Az elszámolási időszakban a kierjedt palackos erjesztésű pezsgőhöz 

felhasznált expedíciós likőr, feltöltő bor mennyiségéből, valamint a visszáruból származó 

készletnövekedést kell feltüntetni. A visszáruból származó készletnövekedést adózott 

termékként a „D” oszlopban kell feltüntetni. (A visszáru újrafeldolgozása esetén az adózott 

készlet csökkenést az egyéb nem adóköteles csökkenés (17. sor „D” oszlop) jogcímen kell 

kivezetni. Az újrafeldolgozással előállított terméket, a termékkategória szerint (pezsgő, 

szőlőbor) Saját előállítás jogcímen, adózatlan készletként kell feltüntetni) 

Növekedés összesen (6. sor): Az elszámolási időszakban növekedés jogcímen megállapított 

termékek mennyiségét összesítve kell feltüntetni. 

Csökkenés: 

Adóköteles fogyasztás (7. sor): Az elszámolási időszakban az adatszolgáltató által az 

adómentes fogyasztás-ba (8. sor) nem tartózó elfogyasztott pezsgő mennyiségét kell feltüntetni.  

Adómentes fogyasztás (8. sor): Ide kell feltüntetni a magánszemély az általa előállított és az 

előállító, családtagjai vagy vendégei által elfogyasztott, palackos erjesztésű habzóbort, mely 

naptári évenként és háztartásonként nem haladhatja meg az 1000 litert feltéve, hogy 

értékesítésre nem került sor. Ezt a mennyiséget az adatszolgáltató más adómentes 

fogyasztásával összesítve kell vizsgálni (kivéve a csendes bor adómentes fogyasztását, mely 

külön kategória), tehát a sör, egyéb csendes erjesztett ital, palackos erjesztésű egyéb habzó 

erjesztett itallal összesítve. 

Másik adóraktárba kitárolt (bérmunka, bértároltatás) (9. sor): Az elszámolási időszakban 

adóraktárnak értékesített, vagy bérmunka/bértárolás céljából kitárolt mennyiségét kell 

feltüntetni. 

Harmadik országba kitárolt (10. sor): Az elszámolási időszakban összesen exportált termék 

mennyiségét kell feltüntetni. 

Tagállamba adófelfüggesztéssel kitárolt (11. sor): Az elszámolási időszakban összesen 

tagállamba (tagállami adóraktár engedélyesnek, bejegyzett kereskedőnek) adófelfüggetéssel 

kitárolt termék mennyiségét kell feltüntetni. 
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Tagállamba nem adófelfüggesztéssel kitárolt (12. sor): Az elszámolási időszakban összesen 

tagállamba nem adófelfüggetéssel kitárolt termék mennyiségét kell feltüntetni. 

Belföldön szabadforgalomba bocsátott (13. sor):  Az elszámolási időszakban az alábbi 

esetekben kell a jövedéki termék mennyiségét feltüntetni: adófelfüggesztési eljárás alóli 

kikerülést, ideértve a szabálytalanság esetét is; az adózatlan jövedéki termék adófelfüggesztési 

eljáráson kívüli birtoklását, a birtokos tudattartalmától függetlenül; jövedéki termék 

adófelfüggesztési eljáráson kívüli előállítását, ideértve a szabálytalanság esetét is.  

 

Igazoltan megsemmisült (14. sor): Az elszámolási időszakban vámhatósági jegyzőkönyvvel 

igazoltan megsemmisült illetve megsemmisített pezsgő összesített kell feltüntetni. 

Mintaként vett (15. sor): Az elszámolási időszakban a mintavételi szabályzat szerint összesen 

vett és jegyzőkönyvvel igazolt termékminta mennyiségét kell feltüntetni. (kereskedelmi minta, 

áruminta, belső mintavétel, hatósági mintavétel, borverseny minta) 

Egyéb adóköteles csökkenés (16. sor): Az elszámolási időszakban az előző jogcímektől eltérő 

módon összesen kitárolt termék mennyiségét kell feltüntetni. (Egyéb adóköteles csökkenés pl. 

reprezentáció) 

Egyéb nem adóköteles csökkenés (17. sor): Az elszámolási időszakban a palackos erjesztésű 

pezsgő seprőtelenítésével keletkezett készletcsökkenést kell feltüntetni. Ezen a jogcímen kell 

az adózott visszáru újrafeldolgozása esetén az adózott (D oszlop) készlet csökkenést kivezetni. 

Tényleges veszteség (18. rész): Az elszámolási időszakban ténylegesen keletkezett veszteségek 

mennyiségét összesen kell feltüntetni. 

Csökkenés összesen (19. sor): Az elszámolási időszakban csökkenés jogcímen megállapított 

termékek mennyiségét összesítve kell feltüntetni. (7. sortól a 18. sorig a sorok összege) 

Záró készlet (20. sor): Az elszámolási időszak végén július 31-én meglévő összes készlet 

mennyiség. (2. sor és a 6. sor összege, és ebből a 19. sor különbözete) 

Elszámolható veszteség (21. sor): Kisüzemi bortermelő estén a pezsgőre vonatkozó maximális 

veszteség 4,25 % ami összetevődik a palackozásnál elszámolható 4,0% és szállításnál 

elszámolható 0,25%-ból. 

Adóköteles hiány (22. sor): a tényleges (18. sor) és az elszámolható veszteség (21. sor) 

különbözete 
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C. Egyéb készletváltozások elszámolása 

Elszámolási időszak: Benyújtást megelőző borpiaci év, tehát előző év augusztus 1-től aktuális 

év július 31-ig terjedő időszak. 

Keletkezett törköly mennyisége (q) (1. sor): Az adott borpiaci évben keletkezett törköly 

mennyiségét kell feltüntetni (q)-ban. 

Adott borpiaci évben keletkezett borseprő mennyisége (hl) (2. sor): Az adott borpiaci évben 

keletkezett seprő mennyiségét kell feltüntetni (hl)-ban. 

Adott borpiaci évben a termék előállítása során ténylegesen keletkezett veszteség (hl) (3. 

sor): Az 1. sorba valamint a 2. sorba nem tartozó, adott borpiaci évben keletkezett egyéb 

veszteségeket kell feltüntetni (hl)-ban.  

Adómentes borfogyasztás (hl) (4. sor): Ide kell feltüntetni a saját művelésben álló 

szőlőterületen termelt szőlőből vagy legfeljebb az értékesített saját szőlőtermés mennyiségével 

azonos mennyiségben vásárolt szőlőből a magánszemély az általa előállított és az előállító, 

családtagjai vagy vendégei által elfogyasztott csendes bort, mely naptári évenként és 

háztartásonként nem haladhatja meg az 1000 litert feltéve, hogy értékesítésre nem került sor. 

Adóköteles borfogyasztás (hl) (5. sor): Az elszámolási időszakban az adatszolgáltató által az 

adómentes borfogyasztásba (4. sor) nem tartózó elfogyasztott csendes bor mennyiségét kell 

feltüntetni. 

Tájékoztató rész: 

Egyszerűsített adóraktár engedélyes esetén: 2 típusú elszámolás közül választhat 

műveletenkénti elszámolás vagy az átalány-elszámolást. 

1. Műveletenkénti veszteség elszámolás: 

A jogszabályban megadott kihozatali normák: Borseprő kihozatal esetén a seprős újbor 6%-a, 

szamorodni esetén a 8%-a, aszú esetén a 10%-a. Az első derítés után a derített bor 3%-a, további 

derítés után a derített bor 1,5 %-a. 

       2.  Az átalány-elszámolás esetén gazdasági évenként legfeljebb: 

- erjedésre az erjesztésre alkalmas szőlőmustra vetítve 2% veszteség, valamint 6% 

borseprő, 

- borkezelésre és bortárolásra az egyszer fejtett újbor, illetve a vásárolt és az óbor 

mennyiségére vetítve 2% átalányveszteség számolható el. 

Kisüzemi bortermelő esetén: 

- Legfeljebb elszámolható seprő mennyisége: seprős újborra vetítve 9%, szamorodninál 

11%, máslás, fordítás esetén 12 %, aszúnál 13 % 

- Kisüzemi veszteség elszámolás maximális értéke ebbe tartozik a szállítási veszteség, a 

kiszerelési veszteség és a tárolás veszteség 8 % / borpiaci év 
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D. Elszámolás hivatalos zár készletről 

Elszámolási időszak: Benyújtást megelőző borpiaci év, tehát előző év augusztus 1-től aktuális 

év július 31-ig terjedő időszak. 

A hivatalos zár típusa és kezdősorszáma (A oszlop): A hivatalos zár típusát és 

kezdősorszámát kell feltüntetni. Típusa lehet: pl.: papír hivatalos zár, műanyag plomba, 

szalagzár, fém plomba, ólomzár. 

Nyitókészlet (db) (B oszlop): Az elszámolás benyújtását megelőző év augusztus 1-ei állapota 

szerint nyilvántartott készlet. Amennyiben üres volt a készlet úgy nullát kell írni.  Amennyiben 

augusztus 1-e után kezdődött a borászati tevekénység, abban az esetben, a mezőt át kell húzni.  

Beszerzett mennyiség (db) (C oszlop): Az elszámolás benyújtását megelőző borpiaci év 

közben vásárolt hivatalos zár típusonkénti darabszáma. 

Felhasznált mennyiség (db) (D oszlop): Az elszámolás benyújtását megelőző borpiaci év 

közben felhasznált, hivatalos zár típusonkénti darabszáma.   

Megsemmisült, elveszett mennyiség (db) (E oszlop): Az elszámolás benyújtását megelőző 

borpiaci év közben megsemmisült, elveszett, sérült, hibás hivatalos zár típusonkénti 

darabszáma. 

Készleten lévő mennyiség (db) (F oszlop): Az elszámolás benyújtását megelőző borpiaci év 

zárásakor (július 31-i állapot szerinti) készleten lévő hivatalos zár típusonkénti darabszáma. 

 

Készítette: Hegyközségek Nemzeti Tanácsa 

Kelt: 2019.07.25. 

  


