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

Értékesítési jelentés a forgalomba hozott borászati termékekről 
(benyújtandó a gazdasági aktát vezető hegybíró részére) 

Beadási határidő: szeptember 10. 
Elszámolási időszak: 2021.08.01. – 2022.07.31. 

Hegyközség: ...............................................................................................................................................................  

Adatszolgáltató neve: ................................................................................................................................................  

Címe: .........................................................................................................................................................................  

GA száma: .................................................................................................................................................................  

A B C D E F 

1. Értékesítés 

2. Termékkategória1: 

…………………………………………. 

Folyó 
(>60 liter) 

60 litert meg nem 
haladó űrtartalmú 

tárolóedénybe 
kiszerelt értékesítés 

Mindösszesen 
(hl) 

3. fehér 
(hl) 

vörös/rozé 
(hl) 

fehér 
(hl) 

vörös/rozé 
(hl) 

4. 1. Belföldi értékesítés (összesen)

5. Oltalom alatt álló eredetmegjelölésű 
borászati termék: 

OEM 

OEM 
OEM 

OEM 

6. Oltalom alatt álló földrajzi jelzésű 
borászati termék: 

OFJ

OEM 

OEM 

OEM 
OEM 

OEM 

OEM 

OEM 

OFJ

OFJ

OFJ

OFJ

OFJ
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7. Nem OEM/OFJ fajta borászati termék 
(FNF) 

8. Nem OEM/OFJ borászati termék (FN) 

9. Kiszerelt fröccs 

10. 2. EU tagországba történő értékesítés
(összesen)

11. Oltalom alatt álló eredetmegjelölésű 
borászati termék 

12. Oltalom alatt álló földrajzi jelzésű 
borászati termék 

13. Nem OEM/OFJ fajta borászati termék 
(FNF) 

14. Nem OEM/OFJ borászati termék (FN) 

15. Kiszerelt fröccs 

16. 3. Harmadik országba értékesítés (export)
(összesen)

17. Oltalom alatt álló eredetmegjelölésű 
borászati termék 

18. Oltalom alatt álló földrajzi jelzésű 
borászati termék 

19. Nem OEM/OFJ fajta borászati termék 
(FNF) 

20. Nem OEM/OFJ borászati termék (FN) 

21. Kiszerelt fröccs 

1 termékkategória-kódok: 
1 bor 
2 még erjedésben lévő újbor 
3 likőrbor 
4 pezsgő 
5 minőségi pezsgő 
6 illatos minőségi pezsgő 
7 szén-dioxid hozzáadásával készült habzóbor 
8 gyöngyözőbor 

9 szén-dioxid hozzáadásával készült gyöngyözőbor 
10 szőlőmust 
11 részben erjedt szőlőmust 
12 töppedt szőlőből nyert részben erjedt szőlőmust 
13 sűrített szőlőmust 
14 finomított szőlőmustsűrítmény 
15 szárított szőlőből készült bor 
16 túlérett szőlőből készült bor 
17 borecet 


	Hegyközség: 
	Adatszolgáltató neve: 
	Címe: 
	GA száma: 
	Termékkategória1: 
	fehér hl1 Belföldi értékesítés összesen: 
	vörösrozé hl1 Belföldi értékesítés összesen: 
	fehér hl1 Belföldi értékesítés összesen_2: 
	vörösrozé hl1 Belföldi értékesítés összesen_2: 
	Mindösszesen hl1 Belföldi értékesítés összesen: 
	fill_14: 
	fill_15: 
	fill_16: 
	fill_17: 
	fill_18: 
	fehér hl OEM: 
	vörösrozé hl OEM: 
	fehér hl OEM_2: 
	vörösrozé hl OEM_2: 
	Mindösszesen hl OEM: 
	fehér hl OEM_3: 
	vörösrozé hl OEM_3: 
	fehér hl OEM_4: 
	vörösrozé hl OEM_4: 
	Mindösszesen hl OEM_2: 
	fehér hl OEM_5: 
	vörösrozé hl OEM_5: 
	fehér hl OEM_6: 
	vörösrozé hl OEM_6: 
	Mindösszesen hl OEM_3: 
	fehér hl OEM_7: 
	vörösrozé hl OEM_7: 
	fehér hl OEM_8: 
	vörösrozé hl OEM_8: 
	Mindösszesen hl OEM_4: 
	fehér hl OEM_9: 
	vörösrozé hl OEM_9: 
	fehér hl OEM_10: 
	vörösrozé hl OEM_10: 
	Mindösszesen hl OEM_5: 
	fehér hl OEM_11: 
	vörösrozé hl OEM_11: 
	fehér hl OEM_12: 
	vörösrozé hl OEM_12: 
	Mindösszesen hl OEM_6: 
	fehér hl OEM_13: 
	vörösrozé hl OEM_13: 
	fehér hl OEM_14: 
	vörösrozé hl OEM_14: 
	Mindösszesen hl OEM_7: 
	fehér hl OEM_15: 
	vörösrozé hl OEM_15: 
	fehér hl OEM_16: 
	vörösrozé hl OEM_16: 
	Mindösszesen hl OEM_8: 
	fehér hl OEM_17: 
	vörösrozé hl OEM_17: 
	fehér hl OEM_18: 
	vörösrozé hl OEM_18: 
	Mindösszesen hl OEM_9: 
	fehér hl OEM_19: 
	vörösrozé hl OEM_19: 
	fehér hl OEM_20: 
	vörösrozé hl OEM_20: 
	Mindösszesen hl OEM_10: 
	fehér hl OEM_21: 
	vörösrozé hl OEM_21: 
	fehér hl OEM_22: 
	vörösrozé hl OEM_22: 
	Mindösszesen hl OEM_11: 
	fill_85: 
	fill_86: 
	fill_87: 
	fill_88: 
	fill_89: 
	fehér hl  OFJ: 
	vörösrozé hl  OFJ: 
	fehér hl  OFJ_2: 
	vörösrozé hl  OFJ_2: 
	Mindösszesen hl  OFJ: 
	fehér hl  OFJ_3: 
	vörösrozé hl  OFJ_3: 
	fehér hl  OFJ_4: 
	vörösrozé hl  OFJ_4: 
	Mindösszesen hl  OFJ_2: 
	fehér hl  OFJ_5: 
	vörösrozé hl  OFJ_5: 
	fehér hl  OFJ_6: 
	vörösrozé hl  OFJ_6: 
	Mindösszesen hl  OFJ_3: 
	fehér hl  OFJ_7: 
	vörösrozé hl  OFJ_7: 
	fehér hl  OFJ_8: 
	vörösrozé hl  OFJ_8: 
	Mindösszesen hl  OFJ_4: 
	fehér hl  OFJ_9: 
	vörösrozé hl  OFJ_9: 
	fehér hl  OFJ_10: 
	vörösrozé hl  OFJ_10: 
	Mindösszesen hl  OFJ_5: 
	fehér hl  OFJ_11: 
	vörösrozé hl  OFJ_11: 
	fehér hl  OFJ_12: 
	vörösrozé hl  OFJ_12: 
	Mindösszesen hl  OFJ_6: 
	Kelt: 
	Nem OEMOFJ borászati termék FN: 
	Kiszerelt fröccs: 
	fill_5: 
	fill_6: 
	fill_7: 
	Nem OEMOFJ fajta borászati termék FNF_2: 
	Nem OEMOFJ borászati termék FN_2: 
	Kiszerelt fröccs_2: 
	3 Harmadik országba értékesítés export összesen: 
	fill_12: 
	fill_13: 
	Nem OEMOFJ fajta borászati termék FNF_3: 
	Nem OEMOFJ borászati termék FN_3: 
	Kiszerelt fröccs_3: 
	Kelt_2: 
	Nem OEMOFJ fajta borászati termék FNF: 
	Text1: 
	Text2: 
	Text3: 
	Text4: 
	Text5: 
	Text6: 
	Text7: 
	Text8: 
	Text9: 
	Text10: 
	Text13: 
	Text11: 
	Text12: 
	Text14: 
	Text15: 
	Text16: 
	Text17: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 
	5: 
	6: 
	7: 
	8: 
	9: 
	10: 
	11: 
	12: 
	13: 
	14: 
	15: 
	16: 
	17: 
	18: 
	19: 
	20: 
	21: 
	22: 
	23: 
	24: 
	25: 
	26: 
	27: 
	28: 
	29: 
	30: 
	31: 
	32: 
	33: 
	34: 
	35: 
	36: 
	37: 
	38: 
	39: 
	40: 
	41: 
	42: 
	43: 
	44: 
	45: 
	46: 
	47: 
	48: 
	49: 
	50: 
	51: 
	52: 
	53: 
	54: 
	55: 
	56: 
	57: 
	58: 
	59: 
	60: 


