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A Kormány tagjainak rendeletei

Az emberi erőforrások minisztere 29/2016. (X. 3.) EMMI rendelete
az egészségügyi szakmai kollégium működéséről szóló 12/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet módosításáról
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés m) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva a következőket rendelem el:
1. §		
Az egészségügyi szakmai kollégium működéséről szóló 12/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet (a továbbiakban: 12/2011.
NEFMI rendelet) 7. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A klinikai szakpszichológia és pszichoterapeuta klinikai szakpszichológus, valamint a menedzsment,
egészséggazdaságtan és egészségügyi informatikai (nem orvosi) és minőségügyi tagozatok a (2) bekezdés szerinti
javaslattételi jogukat a miniszter által kijelölt szervezeten keresztül gyakorolják.”
2. §		
A 12/2011. NEFMI rendelet a következő 11/A. §-sal egészül ki:
„11/A. § Az egészségügyi szakmai kollégium működéséről szóló 12/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet módosításáról
szóló 29/2016. (X. 3.) EMMI rendelettel megállapított 7. § (4) bekezdését az annak hatálybalépésekor folyamatban
lévő ügyekben is alkalmazni kell.”
3. §		
Hatályát veszti a 12/2011. NEFMI rendelet 7. § (4a) bekezdése.
4. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		
		

Balog Zoltán s. k.,
emberi erőforrások minisztere

Az emberi erőforrások minisztere 30/2016. (X. 3.) EMMI rendelete
az elektronikus cigaretta, az utántöltő flakon és a dohányzást imitáló elektronikus eszköz forgalomba
hozatalának és az ezzel kapcsolatos változások bejelentésére vonatkozó igazgatási szolgáltatási díjakról
A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi
XLII. törvény 8. § (4c) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014.
(VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről
szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel
egyetértésben – a következőket rendelem el:
1. §		
Az elektronikus cigaretta, az utántöltő flakon és a dohányzást imitáló elektronikus eszköz forgalomba hozatalának
és az ezzel kapcsolatos változások bejelentésére vonatkozó, a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek
fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény 7/D. § (4) bekezdése és 7/I. §-a
szerinti igazgatási szolgáltatási díj (a továbbiakban: díj) mértékét az 1. melléklet határozza meg.
2. §

(1) A díjat az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (a továbbiakban: OGYÉI) Magyar
Államkincstárnál vezetett 10032000-00290050-00000000 számú számlájára átutalással kell befizetni.
(2) A díj az OGYÉI bevétele.
(3) Az OGYÉI a befizetett díjat nyilvántartásában elkülönítetten kezeli.
(4) A bejelentés visszavonása vagy elutasítása esetén a befizetett díjat az OGYÉI nem téríti vissza.
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(5) Ha a bejelentés során az 1. mellékletben meghatározott összegnél magasabb díjat fizettek, az OGYÉI
a visszatérítésre okot adó körülmény észlelésétől számított 30 napon belül a díjtöbblet visszatérítéséről hivatalból
intézkedik.
3. §		
Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekre az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 28. § (3) bekezdésében,
31. § (3) bekezdésében és a 73/A. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni azzal, hogy ahol
a törvény illetékről rendelkezik, azon e rendelet alkalmazásában díjat, ahol illetékfizetési kötelezettséget említ, azon
díjfizetési kötelezettséget kell érteni.
4. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.
5. §		
Ez a rendelet a tagállamoknak a dohánytermékek és kapcsolódó termékek gyártására, kiszerelésére és értékesítésére
vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezései közelítéséről és a 2001/37/EK irányelv hatályon kívül
helyezéséről szóló, 2014. április 3-i 2014/40/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 4. cikk (6) bekezdésének való
megfelelést szolgálja.
		
		

Balog Zoltán s. k.,
emberi erőforrások minisztere

1. melléklet a 30/2016. (X. 3.) EMMI rendelethez
I. Az elektronikus cigaretta, az utántöltő flakon és a dohányzást imitáló elektronikus eszközök forgalomba hozatalával
kapcsolatos bejelentések igazgatási szolgáltatási díjai:
1.
2.

A
Termék

B
Díj

3.

I.1. elektronikus cigaretta forgalomba hozatala márkanevenként és hatáserősségenként

475 000 Ft

4.

I.2. utántöltő flakon forgalomba hozatala márkanevenként és hatáserősségenként

475 000 Ft

5.

I.3. dohányzást imitáló elektronikus eszköz forgalomba hozatala márkanevenként

475 000 Ft

6.

I.4. változás bejelentés elektronikus cigaretta tekintetében márkanevenként és
hatáserősségenként

306 000 Ft

7.

I.5. változás bejelentés utántöltő flakon tekintetében márkanevenként és hatáserősségenként

306 000 Ft

8.

I.6. változás bejelentés dohányzást imitáló elektronikus eszköz tekintetében márkanevenként

306 000 Ft
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VII. A Kúria határozatai

A Kúria közleménye a Nemzeti Választási Bizottság határozata helybenhagyásáról

A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló
2013. évi CCXXXVIII. törvény 30. § (4) bekezdése alapján a Kúria az alábbi közleményt teszi közzé:
A Kúria a 2016. szeptember 27-én kelt
–
Knk.IV.37.584/2016. számú végzésében a Nemzeti Választási Bizottság
kezdeményezésre irányuló aláírásgyűjtő ív hitelesítését megtagadó 33/2016.
benyújtott felülvizsgálati kérelmet elutasította, a határozatot helybenhagyta;
–
Knk.IV.37.586/2016. számú végzésében a Nemzeti Választási Bizottság
kezdeményezésre irányuló aláírásgyűjtő ív hitelesítését megtagadó 35/2016.
benyújtott felülvizsgálati kérelmet elutasította, a határozatot helybenhagyta.

országos népszavazási
számú határozata ellen
országos népszavazási
számú határozata ellen

A határozat megtekinthető a Kúria hivatalos honlapján, a www.kuria-birosag.hu oldalon.
Budapest, 2016. szeptember 27.
		

Dr. Kozma György s. k.,

		

a tanács elnöke
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IX. Határozatok Tára

Az Országgyűlés 18/2016. (X. 3.) OGY határozata
a magyar–bolgár barátság napjáról*
A Magyar Országgyűlés
–
tekintettel arra, hogy 2016. évben ünnepli a bolgár közösség a Bolgár Ortodox Egyház magyarországi működésének
100 éves évfordulóját;
–
emlékezve keresztényi hitünkre, továbbá hitünk és szellemiségünk megőrzésének jegyében, kívánva a két nép szoros
barátságát és többfórumú együttműködését;
–
Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke és Bojko Metodiev Boriszov, Bulgária miniszterelnöke találkozójának
alkalmával megfogalmazódott kívánalmaknak és a kétoldalú akaratnak megfelelően
a következő határozatot hozza:
1. Az Országgyűlés
–
október 19-ét a magyar–bolgár barátság napjává nyilvánítja és egyúttal
–
üdvözli a bolgár törvényhozás azon döntését, miszerint október 19-ét a bolgár–magyar barátság napjává
nyilvánították, hogy országainkban ezt a napot közösen ünnepelhessék meg, mélyítve és megerősítve ezzel
a két nép közötti barátságot.
2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
Kövér László s. k.,
az Országgyűlés elnöke

Földi László s. k.,

Ikotity István s. k.,

az Országgyűlés jegyzője

az Országgyűlés jegyzője

* A határozatot az Országgyűlés a 2016. szeptember 27-i ülésnapján fogadta el.

A köztársasági elnök 389/2016. (X. 3.) KE határozata
államtitkári kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés j) pontja és a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és
az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 52. § (2) bekezdése alapján – a miniszterelnök javaslatára –
Kecsmár Krisztiánt 2016. október 1-jei hatállyal az Igazságügyi Minisztérium államtitkárává kinevezem.
Budapest, 2016. szeptember 27.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2016. szeptember 29.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

KEH ügyszám: IV-2/05262-2/2016.
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A köztársasági elnök 390/2016. (X. 3.) KE határozata
bírói felmentésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – lemondására tekintettel
dr. Bagyula Liliána Zsanettet 2016. szeptember 30-ai hatállyal bírói tisztségéből felmentem.
Budapest, 2016. szeptember 19.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/05189-2/2016.

A miniszterelnök 101/2016. (X. 3.) ME határozata
főiskolai tanárok kinevezéséről
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 27. § (3) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva
– az oktatásért felelős miniszter előterjesztésére –
dr. Grajczjár Istvánt,
dr. Hubai Lászlót és
Szegediné dr. Lengyel Piroskát
– 2016. november 1-jei hatállyal –
főiskolai tanárrá kinevezem.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

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

