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III. Kormányrendeletek

A Kormány 415/2016. (XII. 14.) Korm. rendelete
az anyakönyvi szervek kijelöléséről és az anyakönyvezéshez szükséges képesítési feltételekről

A Kormány az  anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 94.  § a) és b)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A Kormány – e rendelet eltérő rendelkezése hiányában – anyakönyvi szervként a fővárosi és megyei kormányhivatalt 
jelöli ki.

2. § (1) A Kormány
a) – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a hazai anyakönyvezés végzésére,
b) a névváltoztatási eljárás lefolytatására,
c) az  anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény (a  továbbiakban: At.) 12/A.  § (2)  bekezdés a)  pont 

ab) alpontjában foglalt feladat- és hatáskörök ellátására,
d) az At. 14. § (2) bekezdésében foglalt feladat- és hatáskörök ellátására, valamint
e) a nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. törvényerejű rendelet 38. § (1a) bekezdésében foglalt feladat- 

és hatáskörök ellátására
Budapest Főváros Kormányhivatalát jelöli ki.

 (2) A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 4. § (3) és (3a) bekezdése, valamint 5. §-a alapján magyar 
állampolgárságot szerzett személyek esetében, ha az anyakönyvi esemény hazai anyakönyvezésére a honosítási és 
visszahonosítási eljárást lefolytató állampolgársági ügyekben eljáró szerv által megküldött iratok alapján kerül sor, 
a hazai anyakönyvezés végzésére kijelölt anyakönyvi szerv a magyarországi eskü- vagy fogadalomtétel helye szerint 
illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal.

3. §  Az At. 44. § (4) bekezdése szerinti anyakönyvi szervként az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter jár el.

4. §  Az anyakönyvezést
a) polgármester és jegyző anyakönyvi szakvizsgával vagy a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 

kormányrendeletben az anyakönyvi feladatkörre meghatározott képesítéssel,
b) az  anyakönyvi szerv kormánytisztviselője, a  polgármesteri hivatal és a  közös önkormányzati hivatal 

köztisztviselője a  közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló kormányrendeletben meghatározott 
képesítéssel,

c) az anyakönyvi szerv állami tisztviselője az állami tisztviselők képesítési előírásairól szóló kormányrendeletben 
meghatározott képesítéssel

láthatja el.

5. §  Az anyakönyvi szerv kormánytisztviselője, állami tisztviselője, ha a  kinevezéskor nem rendelkezik anyakönyvi 
szakvizsgával, azt a kinevezéstől számított egy éven belül le kell tennie.

6. §  Ez a rendelet 2017. január 2-án lép hatályba.

7. §  Hatályát veszti
a) az anyakönyvezéshez szükséges képesítési feltételekről szóló 76/2014. (III. 14.) Korm. rendelet,
b) a  fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a  járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. 

(III. 30.) Korm. rendelet 25. § (8) bekezdése.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 416/2016. (XII. 14.) Korm. rendelete
a nyugellátások és egyes más ellátások 2017. január havi emeléséről

A Kormány
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 62. § (6) bekezdésében és 101. § (1) bekezdés f ) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
az 5. és 6. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 8.  § tekintetében a  megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXCI. törvény 28. § (1) bekezdés f ) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) 2017. január 1-jétől a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 62. § 
(1) és (6) bekezdése alapján 1,6 százalékkal kell emelni a 2017. január 1-jét megelőző időponttól megállapított vagy 
folyósított
  1.  öregségi nyugdíjat,
  2.  özvegyi nyugdíjat,
  3.  szülői nyugdíjat,
  4.  árvaellátást,
  5.  baleseti hozzátartozói nyugellátást,
  6.  mezőgazdasági szövetkezeti öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékot,
  7.  mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékát,
  8.  korhatár előtti ellátást,
  9.  szolgálati járandóságot,
10.  átmeneti bányászjáradékot,
11.  rokkantsági ellátást,
12.  rehabilitációs ellátást,
13.  baleseti járadékot,
14.  bányászok egészségkárosodási járadékát,
15.  fogyatékossági támogatást,
16.  vakok személyi járadékát,
17.  a  Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján 

folyósított ellátást,
18.  polgármesterek közszolgálati járadékát,
19.  a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti kiegészítő rokkantsági támogatást,
20.  a  honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti, valamint a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos 

állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti kiegészítő hozzátartozói támogatást és
21.  azokat az  egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedésekkel vagy semmissé nyilvánított elítéléssel 

összefüggésben járó emeléseket, amelyeknek a Tny. 62. §-ában foglaltak szerinti emelését kormányrendelet 
elrendeli.

 (2) Ha az  (1)  bekezdés szerinti saját jogú ellátást, a  táncművészeti életjáradékot vagy a  honvédek jogállásáról szóló 
törvény szerinti árvák kiegészítő támogatását 2017. évi időponttól, az (1) bekezdés szerint emelésre jogosító ellátás 
vagy balettművészeti életjáradék helyett, újraszámítás nélkül folyósítják tovább, vagy az  (1)  bekezdés szerint 
emelésre jogosító ellátás megszűnését követő naptól, újraszámítás nélkül állapítják meg – ideértve a  korhatár 
előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi 
CLXVII. törvény 9. § b) pontja szerinti esetet is –, az (1) bekezdés szerint megemelt összeget kell továbbfolyósítani, 
illetve megállapítani.

 (3) Ha a  rokkantsági ellátást, a  rehabilitációs ellátást, a  baleseti járadékot vagy a  bányászok egészségkárosodási 
járadékát 2017. évi időponttól, rokkantsági járadéknak, vagy az (1) bekezdés szerint emelésre jogosító
a) rokkantsági ellátásnak,
b) rehabilitációs ellátásnak,
c) baleseti járadéknak vagy
d) bányászok egészségkárosodási járadékának
a megszűnését követő naptól állapítják meg, a  megállapított ellátást az  (1)  bekezdés szerinti mértékkel meg kell 
emelni.
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 (4) A  (2) és (3)  bekezdés szerinti ellátások emelésére való jogosultság akkor is fennáll, ha az  ellátásokban több, a  (2), 
illetve (3) bekezdés szerinti változás következett be.

2. § (1) Az  e  rendelet alapján emelendő, 2017. januárra járó ellátásokat a  jogosultak számára már emelt összegben kell 
folyósítani.

 (2) Ha egy személy részére egyidejűleg több, e  rendelet alapján emelendő ellátást folyósítanak, az  ellátásokat 
külön-külön kell emelni.

 (3) Több nyugellátásra való jogosultságot érintő változás esetén a  változás időpontjától kezdődően a  saját jogú és 
a  hozzátartozói nyugellátásokat emelt összegben kell továbbfolyósítani olyan összegben, mintha ez  az ellátás 
a változás napját megelőzően is önállóan került volna folyósításra.

 (4) Az özvegyi és a szülői nyugdíj megosztása esetén a folyósított nyugdíjrészt kell emelni.
 (5) Szociális biztonsági tárgyú nemzetközi szerződés vagy szociálpolitikai egyezmény alapján megállapított, e rendelet 

alapján emelendő ellátás esetén a magyar szerződő felet terhelő ellátásrészt, illetve ellátást kell emelni.
 (6) A  Nyugdíjfolyósító Igazgatóság hatáskörébe tartozó emelést a  2017. január havi ellátásoknak az  egyes nyugdíjak 

felülvizsgálatáról, illetőleg egyes nyugdíjkiegészítések megszüntetéséről szóló 1991. évi XII. törvény alapján 
megszüntetett nyugdíjkiegészítés helyébe lépő pótlék, továbbá az  e  rendelet alapján nem emelendő egyéb nem 
társadalombiztosítási ellátás nélküli összegére kell végrehajtani.

3. §  A központi költségvetés megtéríti a Nyugdíjbiztosítási Alapnak az 1. § (1) bekezdés 6–10. és 15–21. pontja szerinti 
ellátások, továbbá a  nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék és a  rokkantsági járadék emelésének fedezetét és 
a végrehajtás költségeit.

4. §  Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.

5. §  A rokkantsági járadékról szóló 83/1987. (XII. 27.) MT rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A rokkantsági járadék havi összege 2017. január 1-jétől 35 025 forint.”

6. §  A nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék bevezetéséről szóló 173/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet
a) 2. § (1) bekezdés d) pont da) és dc) alpontjában a „183 310” szövegrész helyébe a „186 250” szöveg,
b) 4. § (1) bekezdésében a „183 310” szövegrészek helyébe a „186 250” szöveg,
c) 4. § (2) bekezdésében a „91 655” szövegrész helyébe a „93 125” szöveg
lép.

7. §  A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. 
rendelet 62. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A saját jogú nyugellátás és az özvegyi nyugdíj, baleseti özvegyi nyugdíj 2017. január 1-jétől havi 87 720 forint 
összeghatárig folyósítható együtt.”

8. §  A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII. 29.) 
Korm. rendelet a következő 8/A. §-sal egészül ki:
„8/A. § A 2016. december 31-ét követő kezdő időponttól megállapított rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásra való 
jogosultság esetén az Mmtv. 9. §-a és 12. §-a szerinti alapösszeg mértéke 96 010 Ft.”

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 417/2016. (XII. 14.) Korm. rendelete
a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ kijelöléséről

A Kormány
az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény – a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény, valamint az elektronikus 
hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény módosításáról szóló 2016. évi CXXVIII. törvény 9.  § (1)  bekezdésével megállapított – 
182. § (1) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:

1. §  A Kormány az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 127. § (2d) bekezdésében meghatározott szervként 
a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központot jelöli ki.

2. §  Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 418/2016. (XII. 14.) Korm. rendelete
a nemzetbiztonsági ellenőrzés és a felülvizsgálati eljárás során a biztonsági kérdőív kitöltésének 
eljárási szabályairól, valamint a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel összefüggésben a lényeges adatokban 
bekövetkezett változás bejelentésének rendjéről

A Kormány
a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 77. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 23. § tekintetében a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 37. § e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §  E rendelet szerint kell eljárni
a) a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvényben (a továbbiakban: Nbtv.) meghatározott 

nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatása,
b) – ha az  Nbtv. szerinti felülvizsgálati eljárás során biztonsági kérdőívet kell kitölteni – az  Nbtv. szerinti 

felülvizsgálati eljárás lefolytatása [a továbbiakban az a) és b) pont együtt: nemzetbiztonsági ellenőrzés] és
c) az a) pontban meghatározott nemzetbiztonsági ellenőrzéssel kapcsolatos változás-bejelentési kötelezettség 

teljesítése
során.

2. §  E rendelet alkalmazásában
a) biztonsági megbízott: a  nemzetbiztonsági ellenőrzéssel és a  változás-bejelentéssel kapcsolatos feladatokat 

a kezdeményező megbízásából ellátó személy,
b) biztonsági kérdőív: az Nbtv. 2. számú mellékletében meghatározott biztonsági kérdőív,
c) elektronikus keretprogram: az  Nbtv. 71/A.  § (2)  bekezdésének megfelelő, a  nemzetbiztonsági szolgálat 

honlapján elérhető egyedi elektronikai informatikai rendszer, amely biztosítja az  ellenőrzési űrlap és 
a változás-bejelentési űrlap kitöltését, illetve az adatok megadását,

d) ellenőrzési űrlap: a biztonsági kérdőívnek a hozzátartozói nyilatkozat nélküli elektronikus formátuma,
e) kezdeményező: az Nbtv. szerint a nemzetbiztonsági ellenőrzés kezdeményezésére jogosult,
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f ) kezdeményező levél: olyan dokumentum, amelyben a kezdeményező – az eljárás alapját képező jogszabályra 
történő hivatkozással – a kötelezett nemzetbiztonsági ellenőrzésének lefolytatását vagy felülvizsgálati eljárás 
elrendelését kezdeményezi a nemzetbiztonsági szolgálat főigazgatójánál,

g) kötelezett: az Nbtv. szerinti, nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személy,
h) nemzetbiztonsági szolgálat: a kötelezett tekintetében a nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatására hatáskörrel 

rendelkező nemzetbiztonsági szolgálat,
i) változás-bejelentési űrlap: a  2.  mellékletben meghatározott adattartalom szerinti adatlap (a  továbbiakban: 

adatlap) elektronikus formátuma.

2. A biztonsági kérdőív kitöltésének szabályai

3. § (1) A  biztonsági kérdőív e  rendeletben foglaltak szerint elektronikus keretprogram használatával ellenőrzési űrlapon 
vagy papír alapon tölthető ki.

 (2) A biztonsági megbízott szóban vagy írásban tájékoztatja a kötelezettet a biztonsági kérdőív kitöltésének lehetséges 
módjairól és folyamatáról, továbbá a  változás-bejelentési kötelezettségéről és a  bejelentési kötelezettség alá eső 
lényeges adatok köréről.

 (3) Ha a kötelezett a biztonsági kérdőívet papír alapon kívánja kitölteni, a biztonsági megbízott a biztonsági kérdőívnek 
a  nemzetbiztonsági szolgálat honlapján elektronikusan is kitölthető és nyomtatható formában közzétett 
nyomtatványa elérhetőségéről tájékoztatja a  kötelezettet vagy kérésére a  biztonsági kérdőívet papír alapon 
bocsájtja a rendelkezésére.

3. A biztonsági kérdőív elektronikus keretprogram használatával történő kitöltése

4. § (1) A  nemzetbiztonsági szolgálat – ha ennek a  technikai feltételei fennállnak – az  elektronikus keretprogramot 
a honlapján elérhetővé teszi.

 (2) Ha a  nemzetbiztonsági szolgálat honlapján az  elektronikus keretprogram elérhető, és a  kötelezett a  biztonsági 
kérdőívet elektronikus keretprogram használatával kívánja kitölteni, a  biztonsági kérdőívet a  jelen alcímben 
foglaltak szerint kell kitölteni.

 (3) Az elektronikus keretprogram kialakítása során olyan technikai megoldást kell alkalmazni, amely biztosítja, hogy
a) az ellenőrzési űrlap a lezárását követően nem változtatható meg,
b) az  ellenőrzési űrlapban szereplő adatokat kizárólag a  nemzetbiztonsági szolgálat arra feljogosított 

munkatársai, valamint a nemzetbiztonsági szolgálat által kezelt adatok megismerésére törvényben jogosult 
szervek, személyek ismerhessék meg.

 (4) A kezdeményező megkeresésére a nemzetbiztonsági szolgálat az elektronikus keretprogramhoz – az e rendeletben 
meghatározott feladatai teljesítéséhez szükséges mértékű – hozzáférést biztosít a biztonsági megbízott számára.

5. §  A biztonsági megbízott a 3. § (2) bekezdése szerinti tájékoztatással egyidejűleg felhívja a kötelezettet a biztonsági 
kérdőív XIV.  pontja szerinti hozzátartozói nyilatkozat (a  továbbiakban: hozzátartozói nyilatkozat) eredeti aláírt 
példányának a  6.  § (3)  bekezdésben meghatározott határidőben, a  12.  § (2) és (3)  bekezdésben meghatározott 
módon a kezdeményező részére történő benyújtására.

6. § (1) A  biztonsági megbízott a  3.  § (2)  bekezdése szerinti tájékoztatást követően kezdeményezi a  nemzetbiztonsági 
szolgálatnál a  kötelezett számára az  elektronikus keretprogramba történő belépési jogosultságot biztosító kód 
(a  továbbiakban: felhasználói azonosító) képzését, egyidejűleg tájékoztatja a  nemzetbiztonsági szolgálatot 
a kötelezett mobiltelefonszámáról.

 (2) A  felhasználói azonosító képzése során olyan megoldást kell alkalmazni, amely az  elektronikus keretprogram 
használata során biztosítja a  kötelezett számára két egymástól független azonosító elem használatát. Az  egyik 
azonosító elemet a  biztonsági megbízott bocsájtja a  kötelezett rendelkezésére, a  másik azonosító elemet 
az  adott bejelentkezés kapcsán közvetlenül a  kötelezett által megadott mobiltelefonszámra, rövid, szöveges 
üzenetszolgáltatás (SMS) keretében kell eljuttatni.

 (3) A kötelezett a  felhasználói azonosító képzését követő 30 napon belül köteles az ellenőrzési űrlapot kitölteni. Ezen 
időtartam alatt az ellenőrzési űrlap kitöltése megszakítható, a már kitöltött adatok megváltoztathatóak, törölhetőek 
az ellenőrzési űrlapon, továbbá az ellenőrzési űrlap nyomtatható. Az ellenőrzési űrlap kitöltésének a megszakítása 
az ellenőrzési űrlap kitöltésére rendelkezésre álló határidőt nem érinti.
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7. §  A kötelezett az ellenőrzési űrlap kitöltését követően az ellenőrzési űrlapot lezárja. Az ellenőrzési űrlap lezárása után 
az ellenőrzési űrlapon megadott adatok nem módosíthatóak.

8. § (1) A kötelezett – választása szerint – a 7. § szerinti lezárást követően
a) az ellenőrzési űrlapot az elektronikus keretprogram használatával vagy
b) az ellenőrzési űrlapból létrehozott és kinyomtatott papíralapú dokumentumot a 12. §-ban meghatározottak 

szerint aláírva, az ott meghatározott módon
nyújtja be a kezdeményező részére.

 (2) Az ellenőrzési űrlap hitelesítését az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben
a) a kötelezett által az elektronikus keretprogramba történő közvetlen rögzítés vagy
b) a kötelezett erre irányuló szándéka esetén a kötelezett által elhelyezett elektronikus aláírás
biztosítja.

 (3) A  kötelezett az  elektronikus keretprogramban jelzi, hogy a  hozzátartozói nyilatkozatot a  kezdeményező számára 
papír alapon benyújtotta.

 (4) A  felhasználói azonosító az  ellenőrzési űrlap benyújtásával, de legkésőbb a  6.  § (3)  bekezdése szerinti határidő 
leteltével érvényét veszti.

9. § (1) A  biztonsági megbízott a  biztonsági kérdőívnek a  8.  § (1)  bekezdés a)  pontjában meghatározott módon történő 
benyújtását követő 8 munkanapon belül intézkedik a  kitöltött biztonsági kérdőív digitális formátumának és 
a  kezdeményező levél digitalizált formátumának az  elektronikus keretprogram útján történő megküldéséről 
a nemzetbiztonsági szolgálat részére.

 (2) A  8.  § (1)  bekezdés b)  pontjában meghatározott módon benyújtott biztonsági kérdőívet a  biztonsági megbízott 
a 12. § (4) bekezdésében meghatározottak szerint továbbítja a nemzetbiztonsági szolgálat részére a kezdeményező 
levél digitalizált formátumának az elektronikus keretprogram útján történő egyidejű megküldése mellett.

 (3) A biztonsági megbízott a biztonsági kérdőív tartalmát nem ismerheti meg.

10. §  A kezdeményező a  hozzátartozói nyilatkozatot – tartalma megismerése nélkül – továbbítja a  nemzetbiztonsági 
szolgálat részére.

11. §  A nemzetbiztonsági szolgálatok személyi állományának nemzetbiztonsági ellenőrzése vonatkozásában 
az elektronikus keretprogramra vonatkozó rendelkezések alkalmazásakor, a honlapon a nemzetbiztonsági szolgálat 
zárt és védett számítógépes intranethálózatát is érteni kell.

4. A biztonsági kérdőív papíralapú kitöltése

12. § (1) A  kötelezettnek a  biztonsági kérdőív papíralapú kitöltésekor az  adatokat elsősorban gépelve, ennek feltételei 
hiányában nyomtatott betűkkel, olvashatóan kell megadnia, és a biztonsági kérdőív minden oldalát aláírásával kell 
ellátnia.

 (2) A kötelezett a papíralapú biztonsági kérdőívet a 3. § (2) bekezdése szerinti tájékoztatást követően 30 napon belül 
személyesen, meghatalmazott útján, postai úton vagy kézbesítő igénybevételével nyújtja be a  kezdeményező 
számára. A zárt borítékon a címzettként megjelölt kezdeményező és az átadóként megjelölt kötelezett mellett fel 
kell tüntetni, hogy biztonsági kérdőívet tartalmaz a küldemény.

 (3) A  küldemény postai úton vagy kézbesítő igénybevételével történő benyújtása esetén a  (2)  bekezdésben 
meghatározott zárt borítékot egy másik borítékba helyezve, a külső borítékon a küldemény tartalmára utalás nélkül 
kell továbbítani.

 (4) A  kezdeményező a  (3)  bekezdés szerinti küldeményt felbontás nélkül a  kezdeményező levél mellékleteként 
a benyújtástól számított 8 munkanapon belül továbbítja a nemzetbiztonsági szolgálat részére.

5. Az Nbtv. 71/D. §-a szerint kezdeményezett felülvizsgálati eljárás speciális szabályai

13. §  Az Nbtv. 71/D. §-a szerint kezdeményezett felülvizsgálati eljárásra a 2–4. alcímben foglaltakat a következő eltéréssel 
kell alkalmazni:
a) a biztonsági megbízott alatt a nemzetbiztonsági szolgálat kijelölt munkatársát kell érteni,
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b) a  kitöltött biztonsági kérdőívet a  kezdeményező helyett a  nemzetbiztonsági szolgálat főigazgatója részére 
kell benyújtani.

6. A nemzetbiztonsági ellenőrzés szempontjából lényeges adatok, valamint a lényeges adatokban 
bekövetkezett változás bejelentésének szabályai

14. § (1) A  biztonsági kérdőív szempontjából lényeges adatok, tények és körülmények (a  továbbiakban: adatok) körét 
az 1. melléklet tartalmazza.

 (2) A kötelezett az  (1) bekezdésben meghatározott adatokban történt változás tényéről haladéktalanul, de legkésőbb 
a  változás tudomására jutását követő 15 napon belül a  15.  § (1)  bekezdésében meghatározott formában köteles 
tájékoztatni a kezdeményezőt.

 (3) A (2) bekezdésben meghatározott határidőt
a) az 1. melléklet 9., 10., 15. és 16. pontja szerinti változás esetében a tárgyévet követő év május 31. napjától,
b) a jogszabály alapján bírósági, hatósági nyilvántartásba vétellel bekövetkező változás tekintetében a határozat 

jogerőre emelkedésének napjától
kell számítani.

15. § (1) A változás-bejelentési kötelezettséget az adatlap kitöltésével kell teljesíteni. Az adatlap elektronikus keretprogram 
használatával változás-bejelentési űrlapon vagy papír alapon, a  nemzetbiztonsági szolgálat honlapján  
– elektronikusan is kitölthető és nyomtatható formában – közzétett nyomtatvány segítségével tölthető ki.

 (2) A változás-bejelentési kötelezettség a biztonsági kérdőívnek a kezdeményező számára történő benyújtását követő 
naptól kezdődően áll fenn az Nbtv. 71/A. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint.

16. § (1) A  változás-bejelentési kötelezettség teljesítése során az  adatoknak a  biztonsági kérdőívben feltüntetett 
adatállapothoz, ha már történt változás-bejelentés, az  utolsó változás-bejelentésben feltüntetett adatállapothoz 
képest történt változását kell figyelembe venni.

 (2) Az  1.  melléklet 10. és 15.  pontja szerinti változás esetében a  változás-bejelentési kötelezettség úgy is teljesíthető, 
hogy a kötelezett a tárgyév utolsó napjára vonatkozó adatokról a biztonsági kérdőívben foglaltak szerinti formában 
tesz bejelentést.

17. §  Ha a  kötelezett vagy a  18.  § szerinti esetben a  kezdeményező az  adatokban történt változás bejelentésére 
az e rendeletben előírt határidőt elmulasztja, a bejelentésében az akadályoztatás okát is meg kell jelölnie.

18. §  Az 1.  melléklet szerinti olyan adatokban bekövetkezett változásokról, amelyeket a  kötelezett Nbtv. szerinti 
foglalkoztató szervezete jogszabály alapján vezetett személyügyi nyilvántartása tartalmaz, a  kötelezett erre 
vonatkozó írásbeli hozzájárulása esetén, a  nemzetbiztonsági ellenőrzésnek az  Nbtv. 70.  § (1)  bekezdésében, 
valamint az  Nbtv. 70.  § (2)  bekezdés d), f ) és g)  pontjában megjelölt kezdeményezője a  változás tudomására 
jutásától számított 15 napon belül tájékoztatja a nemzetbiztonsági szolgálatot.

19. § (1) A  változás-bejelentési kötelezettség teljesítésére a  2–4. alcímben foglaltakat a  jelen alcímben foglalt eltérésekkel 
kell alkalmazni azzal, hogy biztonsági kérdőív alatt változás-bejelentési adatlapot, az ellenőrzési űrlap alatt változás-
bejelentési űrlapot kell érteni, valamint a kötelezett a felhasználói azonosító képzését követő 15 napon belül köteles 
a változás-bejelentési űrlapot kitölteni.

 (2) A  változás-bejelentési kötelezettséget határidőben teljesítettnek kell tekinteni, ha a  kötelezett az  elektronikus 
keretprogram használatára irányuló szándékát a  változás tudomására jutását követő 15 napon belül közli 
a biztonsági megbízottal, és a bejelentési kötelezettségének a 3. alcímben foglaltak szerint 15 napon belül eleget 
tesz.

7. Záró rendelkezések

20. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2017. január 1-jén lép hatályba.
 (2) A 23. § 2017. január 2-án lép hatályba.
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21. §  Azon nemzetbiztonsági szolgálat, amely e  rendelet hatálybalépésekor nem rendelkezik elektronikus 
keretprogrammal, az  elektronikus keretprogram alkalmazását lehetővé tevő technikai feltételek fennállásáról 
az  elektronikus keretprogram üzembe helyezését követő 15. napig írásban tájékoztatja a  kezdeményezőt 
az elektronikus keretprogram rendelkezésre állásáról.

22. § (1) E  rendeletben foglaltakat a  2017. január 1-jét követően kezdeményezett nemzetbiztonsági ellenőrzés, a   
2017. január 1-jét követően megkezdett felülvizsgálati eljárás, valamint a  2017. január 1-jét követő időponttól 
változás-bejelentési kötelezettség alá eső adatváltozás bejelentése során kell alkalmazni.

 (2) E  rendelet szerint kell teljesíteni 2016. évre vonatkozóan az  1.  melléklet 9., 10., 15. és 16.  pontja szerinti változás 
esetében a változás-bejelentési kötelezettséget.

23. § (1) Az  iparbiztonsági ellenőrzés és a telephely biztonsági tanúsítvány kiadásának részletes szabályairól szóló 92/2010. 
(III. 31.) Korm. rendelet 4. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A (4) vagy (5) bekezdésben meghatározott személyek a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. 
törvény 2. számú mellékletében szereplő biztonsági kérdőívet a  nemzetbiztonsági ellenőrzés és a  felülvizsgálati 
eljárás során a  biztonsági kérdőív kitöltésének eljárási szabályairól, valamint a  nemzetbiztonsági ellenőrzéssel 
összefüggésben a lényeges adatokban bekövetkezett változás bejelentésének rendjéről szóló kormányrendeletben 
foglaltak szerint töltik ki azzal, hogy biztonsági megbízott alatt az  NBF kijelölt munkatársát kell érteni. 
A nemzetbiztonsági ellenőrzést az NBF elnöke kezdeményezi.”

 (2) Az  iparbiztonsági ellenőrzés és a telephely biztonsági tanúsítvány kiadásának részletes szabályairól szóló 92/2010. 
(III. 31.) Korm. rendelet 10/B. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az  (5)  bekezdésben meghatározott személyek a  nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. 
törvény 2. számú mellékletében szereplő kérdőívet a nemzetbiztonsági ellenőrzés és a  felülvizsgálati eljárás során 
a  biztonsági kérdőív kitöltésének eljárási szabályairól, valamint a  nemzetbiztonsági ellenőrzéssel összefüggésben 
a lényeges adatokban bekövetkezett változás bejelentésének rendjéről szóló kormányrendeletben foglaltak szerint 
töltik ki a következő eltérésekkel:
a) biztonsági megbízott alatt az NBF kijelölt munkatársát kell érteni,
b) a biztonsági kérdőív kitöltésének határideje 8 nap,
c) a nemzetbiztonsági ellenőrzést az NBF elnöke kezdeményezi.”

24. §  Hatályát veszti a  nemzetbiztonsági ellenőrzéssel összefüggő lényeges adatokról, valamint a  lényeges adatok 
bejelentésének rendjéről szóló 97/2015. (IV. 10.) Korm. rendelet.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 418/2016. (XII. 14.) Korm. rendelethez

A biztonsági kérdőív szempontjából lényeges adatok, tények és körülmények

  1.  Név megváltozása (I/1.)
  2.  Állampolgárság változása (II/1.)
  3.  Jelenlegi házastársa, élettársa állampolgárságának változása (III/7.)
  4.  Új házastárs, élettárs adatai (III/2–9.)
  5.  Új házastárs, élettárs révén, illetve örökbefogadás útján a családba került gyermek adatai (III/10–17.)
  6.  Új, közös háztartásba kerülő 18 év feletti személy adatai (III/18–25.)
  7.  Új, Önnek vagy házastársának/élettársának külföldön élő hozzátartozó adatai (III/26–32.)
  8.  Hat hónapot meghaladó külföldön tartózkodás jelzése (IV/4.)
  9.  Főfoglalkozáson kívüli jövedelmében, naptári évi bruttó 1 millió forintot meghaladó mértékű változás, annak 

forrása (VIII/2.)
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10.  Pénzintézetekkel szemben fennálló tartozásaiban, pénzügyi kötelezettségeiben naptári évi 1 millió forintot 
meghaladó mértékű változás (VIII/3., IX/18.)

11.  Hazai gazdálkodó szervezetben meglévő érdekeltségben bekövetkezett változás (VIII/4–6.)
12.  Külföldi gazdálkodó szervezettel való hivatalos kapcsolatában történt változás (VIII/7–10.)
13.  Ön, valamint az Önnel közös háztartásban élő hozzátartozója vonatkozásában 1 millió forint feletti forgalmi 

értékű ingatlanon tulajdonszerzés (IX/1–5.)
14.  Ön, valamint az  Önnel közös háztartásban élő hozzátartozója vonatkozásában 1 millió forintot meghaladó 

forgalmi értékű ingóságon tulajdonszerzés (IX/6–9.)
15.  Ön, valamint az  Önnel közös háztartásban élő hozzátartozója vonatkozásában pénzintézetekkel szemben 

fennálló követelésekben bekövetkezett naptári évi 1 millió forint feletti összegű változás (IX/10–17.)
16.  Ön, valamint az  Önnel közös háztartásban élő hozzátartozója vonatkozásában külföldről származó 

jövedelmében bekövetkezett, naptári évi bruttó 1 millió forintot meghaladó mértékű változás, annak forrása 
(IX/22–26.)

17.  Önnel, házastársával vagy élettársával szemben indult büntetőeljárás vagy elzárással büntethető 
szabálysértés miatt szabálysértési eljárás (X/3.)

18.  Külföldi hírszerző szolgálat jelenlétére utaló körülmény észlelése (XI/2.)
19.  Önnel, valamint közeli hozzátartozójával szemben külföldi hatóság által alkalmazott beutazási tilalom vagy 

más idegenrendészeti intézkedés (XI/3.)
20.  Ön, illetve házas- vagy élettársa vonatkozásában külföldi állampolgárokkal létesített új magánkapcsolat 

(XII/1–7.)
21. Ön, illetve házas- vagy élettársa vonatkozásában külföldi hírszerző szolgálat vagy annak fedőszerve 

munkatársával létesített új kapcsolat (XII/8.)

2. melléklet a 418/2016. (XII. 14.) Korm. rendelethez

Az 1. mellékletben meghatározott adatok bejelentése

A nemzetbiztonsági ellenőrzéssel kapcsolatos változás-bejelentési kötelezettséget legalább az  alábbi adatok 
feltüntetésével kell teljesíteni:
  1.  Családi és utónév
  2.  Születési név
  3.  Születési hely
  4.  Születési idő
  5.  Telefonszám
  6.  A 14. § (1) bekezdésében meghatározott lényeges adatban bekövetkezett változás leírása, az Nbtv. 2. számú 

mellékletében meghatározott biztonsági kérdőív érintett pontjának feltüntetésével
  7.  Késedelmes bejelentés esetén a késedelem oka
  8.  Egyéb közlendő
  9.  Dátum
10.  Aláírás papíralapú benyújtás esetén



81942 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 201. szám 

A Kormány 419/2016. (XII. 14.) Korm. rendelete
a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény hatálybalépésével összefüggésben egyes 
kormányrendeletek módosításáról

A Kormány
a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény 15. § (3) bekezdés f ) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében a  jövedéki adóról és a  jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003.  évi 
CXXVII. törvény 129. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3. alcím tekintetében a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV.  törvény 12. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 4. alcím, valamint a  2–5.  melléklet tekintetében a  kereskedelemről szóló 2005.  évi CLXIV.  törvény 12.  § (1)  bekezdés a) és 
b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 5. alcím, valamint a  6.  melléklet tekintetében a  statisztikáról szóló 1993.  évi XLVI.  törvény 26.  § (3)  bekezdés c)  pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
a 6. alcím tekintetében a  megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a  közlekedésben felhasznált 
energia üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről szóló 2010. évi CXVII. törvény 13. § (1) bekezdés g) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a 7. alcím, valamint a 7. melléklet tekintetében a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88. § (3) bekezdés b) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján,
a 8. alcím, valamint a  8.  melléklet tekintetében a  nemdohányzók védelméről és a  dohánytermékek fogyasztásának, 
forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény 8. § (5) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 9. alcím, valamint a  9–11.  melléklet tekintetében a  jövedéki adóról szóló 2016.  évi LXVIII.  törvény 148.  § (1)  bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján,
a 10. alcím tekintetében a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 81. § (1) bekezdés b) pontjában és 81. § 
(2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 12. § b) pontja tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet módosítása

1. §  A mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet 2. számú melléklete 
az 1. melléklet szerint módosul.

2. A mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni jövedékiadó-visszatérítés feltételeiről és szabályairól 
szóló 341/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet módosítása

2. § (1) A mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni jövedékiadó-visszatérítés feltételeiről és szabályairól szóló 341/2007. 
(XII. 15.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: 341/2007. Korm. rendelet) 5.  § (1)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(1) A  jövedékiadó-visszatérítés iránti jog a  felhasználás napján keletkezik. Az  adó-visszatérítés iránti kérelem 
a visszaigénylésre jogosult választása szerint:
a) évente, legkorábban a tárgyévet követő hónap 20. napjától,
b) negyedévente, legkorábban a tárgynegyedévet követő hónap 20. napjától, vagy
c) havonta, legkorábban a tárgyhót követő hónap 20. napjától
nyújtható be a ténylegesen felhasznált, 2. § szerinti gázolajmennyiségre.”

 (2) A  341/2007. Korm. rendelet 3.  § (1)  bekezdés b)  pontjában az „az erdészeti hatósági jogkörében eljáró területileg 
illetékes az erdészeti feladatkörében eljáró megyei kormányhivatal” szövegrész helyébe az „a megyei kormányhivatal 
erdészeti feladatkörében eljáró, megyeszékhely szerinti járási hivatala” szöveg lép.

 (3) Hatályát veszti a 341/2007. Korm. rendelet
a) 5. § (2) bekezdése,
b) 5.  § (3)  bekezdésében az „Az éves bevallás a  tárgyévet követő év január 15-étől, a  féléves bevallás tárgyév 

július 15-étől, a III. negyedéves bevallás tárgyév október 15-étől, a IV. negyedéves bevallás a tárgyévet követő 
év január 15-étől nyújtható be a vámhatósághoz az adóbevallási nyomtatványon.” szövegrész.
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3. A vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet 
módosítása

3. §  A vásárokról, a  piacokról, és a  bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet 5.  § (3)  bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Szeszes ital vásáron, piacon a  jövedéki adóról szóló törvényben meghatározott feltételek teljesítése mellett 
árusítható.”

4. A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 
módosítása

4. § (1) A  kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: 
Ker. rendelet) 14. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Mozgóbolt útján kereskedelmi tevékenység a  termékre vonatkozó jogszabály által előírt feltételek teljesítése 
mellett, valamint a kereskedő nevének és székhelyének a mozgóboltként üzemeltetett járművön, jól látható módon 
történő feltüntetésével végezhető.”

 (2) A Ker. rendelet 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„15.  § Az  alkalmi rendezvényen történő árusítás a  termékre vonatkozó jogszabály által előírt feltételek teljesítése 
mellett történhet, továbbá a  kereskedő jól látható módon köteles feltüntetni nevét, székhelyét az  értékesítés 
helyszínén.”

 (3) A Ker. rendelet 21.  § (3)  bekezdésében az „a vámhatóság” szövegrész helyébe az „az állami adó- és vámhatóság” 
szöveg lép.

 (4) A Ker. rendelet
a) 1. melléklete a 2. melléklet szerint,
b) 2. melléklete a 3. melléklet szerint,
c) 3. melléklete a 4. melléklet szerint,
d) 6. melléklete az 5. melléklet szerint
módosul.

5. Az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló  
288/2009. (XII. 15.) Korm. rendelet módosítása

5. §  Az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló 288/2009. (XII. 15.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: 288/2009. Korm. rendelet) 1. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

6. A fenntartható bioüzemanyag-termelés követelményeiről és igazolásáról szóló  
343/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

6. §  A fenntartható bioüzemanyag-termelés követelményeiről és igazolásáról szóló 343/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet
1. 1. § (2) bekezdésében a „jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 

2003. évi CXXVII. törvényben” szövegrész helyébe a „jövedéki adóról szóló törvényben” szöveg,
2. 5.  § (6)  bekezdésében a „megállapítani, a  Jöt. 51.  § (2)  bekezdésének alkalmazásával” szövegrész helyébe 

a „megállapítani a Jöt.-ben meghatározott módon” szöveg
lép.

7. Az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 
217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet módosítása

7. §  Az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: 217/2012. Korm. rendelet) 3. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.
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8. A dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált 
figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 
39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet módosítása

8. § (1) A  dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a  kombinált figyelmeztetésekről, 
valamint az  egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: 39/2013. Korm. rendelet) 2. § 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„1. bejegyzett kereskedő: a jövedéki adóról szóló törvény (a továbbiakban: Jöt.) szerinti bejegyzett kereskedő,”

 (2) A 39/2013. Korm. rendelet 2. § 12. és 13. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(E rendelet alkalmazásában:)
„12. importálás: a Jöt. szerinti importálás;
13. importáló: a Jöt. szerinti importáló;”

 (3) A 39/2013. Korm. rendelet 2. § 22. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„22. szabadforgalomba bocsátás: a Jöt. szerinti szabadforgalomba bocsátás,”

 (4) A 39/2013. Korm. rendelet 2. § 27. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„27. adóraktár engedélyese: a Jöt. szerinti adóraktár engedélyese;”

 (5) A 39/2013. Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  adóraktár engedélyesének, az  importálónak és a  bejegyzett kereskedőnek a  dohánytermék gyártásának 
megkezdése, illetve a  dohánytermék szabad forgalomba bocsátása előtt valamennyi dohánytermékről 
az 1. mellékletben szereplő adatokat tartalmazó regisztrációs lapot kell kiállítania.”

 (6) A 39/2013. Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  regisztrációs lap egy példányát az  adóraktárban, az  importáló, a  bejegyzett kereskedő székhelyén, illetve 
a  raktározás helyén a  hatósági ellenőrzés számára is hozzáférhető módon meg kell őrizni mindaddig, amíg 
a dohánytermék gyártása, importálása folyik, illetve a dohánytermék forgalomban van.”

 (7) A 39/2013. Korm. rendelet 6/B. § (10) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az (1)–(9) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni:]
„c) a zárjegyre.”

 (8) A 39/2013. Korm. rendelet 1. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.
 (9) A 39/2013. Korm. rendelet

a) 3.  § (3)  bekezdésében és a  17.  § (2)  bekezdésében az  „A gyártó, az  importáló” szövegrész helyébe 
az „Az importáló” szöveg,

b) 6/A. § (4) bekezdésében az „az adójegyeket” szövegrész helyébe az „a zárjegyeket” szöveg,
c) 6/A. § (5) bekezdésében az „adójegy” szövegrész helyébe a „zárjegy” szöveg,
d) 13.  § (3)  bekezdésében, a  21/A.  § (13)  bekezdés b)  pontjában és a  21/A.  § (13)  bekezdés c)  pont 

cc) alpontjában az „az adójegy” szövegrész helyébe az „a zárjegy” szöveg,
e) 21/A. § (13) bekezdés a) és b) pontjában az „az adójegyek” szövegrész helyébe az „a zárjegyek” szöveg,
f ) 21/A. § (13) bekezdés c) pont cc) alpontjában az „az adójegyet” szövegrész helyébe az „a zárjegyet” szöveg
lép.

 (10) Hatályát veszti a 39/2013. Korm. rendelet
a) 4. § (3) bekezdésében az „ , a gyártónak” szövegrész,
b) 5. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „vagy gyártott” szövegrész,
c) 8. § (4) bekezdésében a „gyártó,” szövegrész,
d) 17. § (2) bekezdésében az „a gyártó,” szövegrész,
e) 18. § (4) bekezdésében az „a gyártó,” szövegrész.
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9. A szárított dohány és a fermentált dohány előállításáról, tárolásáról és kereskedelméről szóló 
557/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

9. § (1) A  szárított dohány és a  fermentált dohány előállításáról, tárolásáról és kereskedelméről szóló 557/2013. (XII. 31.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: 557/2013. Korm. rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.  § (1) A  jövedéki adóról szóló törvény (a  továbbiakban: Jöt.) szerinti, a  szárított és fermentált dohány belföldre 
történő behozatalához, tárolásához, értékesítéséhez és külföldre történő kiszállításához szükséges regisztrációt 
a  regisztrációra kötelezettnek a  vámhatóság honlapjáról letölthető, elektronikus regisztrációs adatlap kitöltésével 
a központi elektronikus szolgáltató rendszeren keresztül, legkésőbb a szárított dohánnyal és a fermentált dohánnyal 
kapcsolatos tevékenység megkezdését megelőző 15. napig kell kérelmezni. A  regisztrációs adatlap adattartalmát 
az 1. melléklet tartalmazza.
(2) A vámhatóság a nyilvántartásba vételről a 2. mellékletben meghatározott adattartalmú igazolást ad ki.
(3) A Jöt. szerinti, a dohányimportáló és dohánykereskedő által teljesítendő bejelentést a vámhatóság honlapjáról 
letölthető, elektronikus bejelentő adatlap kitöltésével a központi elektronikus szolgáltató rendszeren keresztül kell 
megtenni. A bejelentő adatlap adattartalmát a 3. melléklet tartalmazza.
(4) A regisztráció és a bejelentés elmulasztása esetén igazolásnak nincs helye.”

 (2) Az 557/2013. Korm. rendelet 1/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1/A. § (1) A regisztrációra kötelezett termelő a megtermelt dohányt az 1. melléklet szerinti regisztrációs adatlapon 
megadott helyen tárolhatja fajtánként elkülönítetten, a mennyiségi számbavételt lehetővé tevő módon.
(2) A termelőnek a dohány jogszerű birtokban tartását a termelői, értékesítési szerződésben foglalt utolsó átvételi 
időpontot követően a  megsemmisítésig az  átvevő által kiállított olyan dokumentummal kell igazolnia, amely 
tartalmazza az át nem vett dohány mennyiségét és az átvétel megtagadásának okát.
(3) A termelő a  (2)  bekezdés szerinti megsemmisítés helyszínét, időpontját, a  megsemmisíteni tervezett dohány 
mennyiségét legkésőbb a megsemmisítést 3 munkanappal megelőzően bejelenti a vámhatóságnak.
(4) A tárolt dohány mennyiségéről a vámhatóság kérésére a termelő adatot szolgáltat.”

 (3) Az 557/2013. Korm. rendelet
a) 1. melléklete a 9. melléklet szerint,
b) 2. melléklete a 10. melléklet szerint,
c) 3. melléklete a 11. melléklet szerint
módosul.

10. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveinek hatásköréről és illetékességéről szóló  
485/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

10. § (1) A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveinek hatásköréről és illetékességéről szóló 485/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: 485/2015. Korm. rendelet) 5. §-a a következő p)–s) pontokkal egészül ki:
(A Központi Irányítás)
„p) közzéteszi a  jövedéki adóról és a  jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003.  évi 
CXXVII.  törvényben (a  továbbiakban: Jöt.) előírt, az  üzemanyagok adómértékének megállapításához szükséges 
átlagos árat;
q) közzéteszi a Jöt.-ben előírt, a dohánygyártmányok értékesítése során alkalmazható kiskereskedelmi eladási árat;
r) közzéteszi az  állami adó- és vámhatóság részére jogszabályban meghatározott kötelezettség alapján 
megjelenítendő formanyomtatványokat;
s) jogszabály erre vonatkozó rendelkezése alapján közzéteszi a közhiteles nyilvántartás adatait.”

 (2) A 485/2015. Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A Repülőtéri Igazgatóság az (1) bekezdésben foglalt feladatok vonatkozásában nem végezheti
a) a  jövedéki adóztatással és az  adóellenőrzéssel kapcsolatos, jogszabályban meghatározott elsőfokú hatósági 
feladatokat;
b) – a  helyszíni szemle kivételével – a  Jöt. szerinti engedélyezéssel és nyilvántartásba vétellel kapcsolatos, 
jogszabályban meghatározott elsőfokú hatósági feladatokat;
c) a fémkereskedelmi hatósági feladatokat;
d) a  regisztrációs adóról szóló 2003.  évi CX.  törvényben (a  továbbiakban: Rega. tv.) meghatározott adóztatási 
feladatokat;
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e) a  környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011.  évi LXXXV.  törvényben (a  továbbiakban: Ktdt.) foglalt hatósági 
feladatokat;
f ) a  megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a  közlekedésben felhasznált energia 
üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről szóló 2010.  évi CXVII.  törvényben a  vámhatóság részére 
meghatározott feladatokat;
g) a  fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a  dohánytermékek kiskereskedelméről szóló törvény szerinti 
dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység engedélyezésével kapcsolatos feladatokat;
h) az EMGA utólagos ellenőrzést, valamint a külön jogszabály szerinti helyszíni szemle lefolytatását; valamint
i) az  AEO feltételek vizsgálatát, az  engedélyezett gazdálkodói engedély (a  továbbiakban: AEO engedély) kiadását, 
az AEO státus nyomon követését, újraértékelését.”

 (3) A 485/2015. Korm. rendelet 44. § (1)–(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Jövedéki ügyben az eljárást
a) az engedélyes, – az  e)  pontban foglalt kivétellel – a  nyilvántartásba vett személy és a  hivatalos zár felhasználó 
telephelye,
b) a Jöt. 43.  §-a, 44.  § (2)  bekezdése, 45–46.  §-a, 48.  §-a, 50.  §-a és 52.  §-a szerinti tevékenységet végző személy, 
a  jövedéki kiskereskedő, a  postai szolgáltató, futár- vagy csomagszállítást végző szolgáltató, a  jövedéki termék 
megsemmisítését végző személy és más jogellenes tevékenységet folytató személy tevékenységének helye,
c) a kenőolaj Jöt. 49. §-a szerinti szállítását végző személy Magyarországra történő belépésének helye,
d) a magánfőzésben alkalmazott desztillálóberendezésre vonatkozó szakvélemény elkészítése, valamint 
az  elkobzott jövedéki termék és desztillálóberendezés megsemmisítése ügyében az  eljáró önkormányzati 
adóhatóság helye,
e) a regisztrált szárított, illetve fermentált dohányt termelő, előállító, tároló azzal kereskedő földterületének, 
telephelyének helye
szerinti megyei igazgatóság, illetve a Repülőtéri Igazgatóság végzi.
(2) Az (1) bekezdéstől eltérően a 10. alcímben foglalt általános illetékességi szabályok alkalmazandók:
a) az adóztatási,
b) az engedélyezési, nyilvántartásba vételi,
c) a jövedéki biztosíték nyújtásával kapcsolatos,
d) a hivatalos zár előállításával kapcsolatos adatszolgáltatási,
e) a Jöt. 44. § (1) bekezdése, 47. §-a, 62. §-a és 69. §-a szerinti tevékenység bejelentésével kapcsolatos
ügyekben.”

 (4) A 485/2015. Korm. rendelet 61. § o) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A KAVIG kizárólagos hatáskörébe tartozik)
„o) a zárjegyekkel kapcsolatos elsőfokú feladatok ellátása, kivéve a zárjegy felhasználásának helyszíni ellenőrzése és 
elszámolása, valamint az azt követő hatósági eljárás;”

 (5) A 485/2015. Korm. rendelet 63. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  KAVIG jogszabályban meghatározottak szerint ellátja a  Jöt. szerinti adó diplomáciai és a  konzuli képviselet 
és a diplomáciai és konzuli képviselet tagja, valamint a nemzetközi szervezet és a nemzetközi szervezet tagja által 
történő visszaigénylésével kapcsolatos feladatokat.”

 (6) A 485/2015. Korm. rendelet 66. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A KAVIG jogszabályban meghatározott azon kiemelt adózók tekintetében, akiknek a  székhelye Budapest, illetve Pest 
megye közigazgatási területén található, első fokon ellátja a vámhatóság hatáskörébe utalt feladatokat, kivéve)
„d) a  44.  § (1)  bekezdés szerinti eljárásokat, a  helyszíni ellenőrzéssel megvalósuló Jöt. szerinti ellenőrzést, a  Jöt. 
44. § (1) bekezdése és a Jöt. 69. §-a szerinti tevékenység bejelentésével kapcsolatos ügyeket, továbbá a Jöt. szerinti 
engedélyezéssel és nyilvántartásba vétellel kapcsolatos helyszíni szemle megtartását, és”

 (7) A 485/2015. Korm. rendelet 75. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„75.  § A  Magyarország területén székhellyel, telephellyel, fiókteleppel, illetve lakóhellyel, tartózkodási hellyel 
nem rendelkező külföldi személy jövedéki ügyében – a  44.  § (1)  bekezdés c)  pontja és a  helyszíni ellenőrzéssel 
megvalósuló Jöt. szerinti ellenőrzés kivételével – a KAVIG jár el.”

 (8) A 485/2015. Korm. rendelet 90. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Bevetési Igazgatóság)
„a) ellátja a pénzügyi jogszabálysértések megelőzése és felderítése érdekében a vámhatóság feladatát meghatározó 
jogszabályokban előírt helyszíni ellenőrzéseket;”
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 (9) A 485/2015. Korm. rendelet 90. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Bevetési Igazgatóság)
„g) lefolytatja a Jöt. szerinti gyorsított eljárást az általa felderített jogsértések esetén;”

 (10) A 485/2015. Korm. rendelet 91. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Szakértői Intézet)
„b) a jövedéki termékre és az abból előállított termékre kötelező érvényű KN-kód besorolás határozatot ad ki;”

 (11) A 485/2015. Korm. rendelet 5. § p) pontjában az „és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 
2003. évi CXXVII.” szövegrész helyébe a „szóló 2016. évi LXVIII.” szöveg lép.

11. Záró rendelkezések

11. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2017. január 1-jén lép hatályba.
 (2) Az 1. alcím, a 3–9. alcím, a 10. § (2)–(11) bekezdése és a 12. § 2017. április 1-jén lép hatályba.

12. §  Hatályát veszti
a) a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni jövedékiadó-visszatérítés feltételeiről és szabályairól szóló 

341/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet,
b) az egyes folyékony tüzelő- és fűtőanyagok kéntartalmának csökkentéséről szóló 17/2003. (IV. 4.)  

GKM–KvVM–PM együttes rendelet.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 419/2016. (XII. 14.) Korm. rendelethez

A mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet 2. számú melléklet 21. sor 
„Megnevezés” oszlopában az „a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 
jogszabály” szövegrész helyébe az „a jövedéki adóról szóló törvény”, az „adóügyi ellenőrzés” szövegrész helyébe 
az „ellenőrzés” szöveg lép.

2. melléklet a 419/2016. (XII. 14.) Korm. rendelethez

A Ker. rendelet 1.  melléklet A) alcím I.  pont 7.  alpont 7.2.  pontjában és B) alcím I.  pont 5.  alpont 5.3 pontjában 
az „a Jöt. 3. § (2) bekezdése szerinti” szövegrész helyébe az „a jövedéki adóról szóló törvény szerinti jövedéki” szöveg 
lép.

3. melléklet a 419/2016. (XII. 14.) Korm. rendelethez

A Ker. rendelet 2.  melléklet A) alcím 8.  pont 8.2 alpontjában és B) alcím 6.  pont 6.3 alpontjában az „a Jöt. 3.  § 
(2) bekezdése szerinti” szövegrészek helyébe az „a jövedéki adóról szóló törvény szerinti jövedéki” szöveg lép.
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4. melléklet a 419/2016. (XII. 14.) Korm. rendelethez

A Ker. rendelet 3.  melléklet 2. és 8.  pontjában az  „a Jöt. szerinti tüzelőolaj, propán vagy propán-bután gáz” 
szövegrészek helyébe az „a jövedéki adóról szóló törvény szerinti tüzelő-, fűtőanyag célú gázolaj, LPG” szöveg lép.

5. melléklet a 419/2016. (XII. 14.) Korm. rendelethez

A Ker. rendelet 6. melléklet 22. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„22. Gépjármű-kenőanyag, -hűtőanyag, adalékanyag és a jövedéki adóról szóló törvény szerinti üzemanyag;”

6. melléklet a 419/2016. (XII. 14.) Korm. rendelethez

 1. A 288/2009. Korm. rendelet 1. melléklet „Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program Adatkörök” című táblázata
a) 2134. nyilvántartási számú sorában a „regisztrációs adó, energia adó” szövegrész helyébe a „regisztrációs adó” 

szöveg,
b) 2236. nyilvántartási számú sorában az „a realizált regisztrációs, jövedéki és energiaadó” szövegrész helyébe 

az  „a realizált regisztrációs és jövedéki adó”, a  „felhasználásakor megfizetett jövedéki és energiaadó” 
szövegrész helyébe a „felhasználásakor megfizetett jövedéki adó” szöveg

lép.

7. melléklet a 419/2016. (XII. 14.) Korm. rendelethez

 1. A  217/2012. Korm. rendelet 3.  melléklet „157. A  Jövedéki feladatok ellátása megnevezésű, 10157-12 azonosító 
számú szakmai követelménymodul tartalma:” alcímében az  „az adójegyekre” szövegrész helyébe az  „a párlat 
adójegyre” szöveg lép.

 2. Hatályát veszti a 217/2012. Korm. rendelet 3. melléklet
a) „156. A  Jogi-, adójogi feladatok ellátása megnevezésű, 10156-12 azonosító számú szakmai 

követelménymodul tartalma:” alcímének „Energiaadóra vonatkozó szabályok” szövegrésze,
b) „157. A  Jövedéki feladatok ellátása megnevezésű, 10157-12 azonosító számú szakmai követelménymodul 

tartalma:” alcímének „–  a  közösségi adófelfüggesztési eljárásban szállított jövedéki termékek mozgását, 
az  azzal kapcsolatban lekötött jövedéki biztosíték alakulását”, „egyes területeken bevezetett”, és 
„ , a felfüggesztés esetei, az adófelfüggesztés megszűnése” szövegrésze,

c) „755. Az  Egyéb adózási feladatok ellátása megnevezésű, 10770-12 azonosító számú szakmai 
követelménymodul tartalma:” alcímének „energiaadó” szövegrésze,

d) „780. Az  Ellenőrzés, adótervezés megnevezésű, 10795-12 azonosító számú szakmai követelménymodul 
tartalma:” alcímének „ ; hatósági felügyelet” szövegrésze.

8. melléklet a 419/2016. (XII. 14.) Korm. rendelethez

A 39/2013. Korm. rendelet 1. melléklet 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. Az adóraktár engedélyese, importáló vagy bejegyzett kereskedő neve, címe.”
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9. melléklet a 419/2016. (XII. 14.) Korm. rendelethez

Az 557/2013. Korm. rendelet 1. melléklet II. pont 1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. Típusa a Jöt. szerint:”

10. melléklet a 419/2016. (XII. 14.) Korm. rendelethez

Az 557/2013. Korm. rendelet 2. I. pontjában az „és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 
2003. évi CXXVII. törvény 110/A. § (1) bekezdés” szövegrész helyébe a „szóló törvény” szöveg lép.

11. melléklet a 419/2016. (XII. 14.) Korm. rendelethez

Az 557/2013. Korm. rendelet 3. melléklet II. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„II. A Jöt. szerinti tevékenység típusa:”

A Kormány 420/2016. (XII. 14.) Korm. rendelete
a kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet és a mezőgazdasági őstermelői igazolványról 
szóló 436/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány
az 1. alcím tekintetében a  közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 
174/A. § (3)–(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében a  személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 80.  § e)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A  kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: R1.) 1.  melléklete az  1.  melléklet 
szerint módosul.

 (2) Az R1. 3. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
 (3) Az R1. 4. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

2. A mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 436/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

2. § (1) A mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 436/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 3. alcíme 
a következő 9/A. §-sal egészül ki:
„9/A. § A kormányablakokról szóló kormányrendeletben meghatározott ügykörök esetén a kérelem előterjeszthető 
a  fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalaiban működtetett integrált ügyfélszolgálatnál 
(a továbbiakban: kormányablak) is.”

 (2) Az R2. a 4. melléklet szerinti 6. melléklettel egészül ki.
 (3) Az R2.

a) 12.  § (4)  bekezdésében a „járási hivatala” szövegrész helyébe a „járási hivatala és a  NÉBIH (a  továbbiakban 
együtt: ellenőrző hatóság)” szöveg,
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b) 13.  § (1)  bekezdés nyitó szövegrészében, 14.  § (1) és (2)  bekezdésében az „A megyei kormányhivatal járási 
hivatala” szövegrész helyébe az „Az ellenőrző hatóság” szöveg,

c) 13.  § (2)  bekezdésében, 14.  § (1)  bekezdésében az  „a megyei kormányhivatal járási hivatala” szövegrész 
helyébe az „az ellenőrző hatóság” szöveg,

d) 3.  melléklet 24.  pontjában a „bortermelés” szövegrész helyébe a „bortermelés, vadon gyűjthető termékek 
gyűjtése” szöveg

lép.
 (4) Hatályát veszti az R2. 4. melléklet 8. pont 8.1. alpontja.

3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2017. január 1-jén lép hatályba.
 (2) A 2. § (3) bekezdés a)–c) pontja 2017. január 2-án lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 420/2016. (XII. 14.) Korm. rendelethez

 1. Az R1. 1. melléklete a következő 54. ponttal egészül ki:
„ 54. Földműves nyilvántartásból papíralapú hiteles adatlap másolat kiadása iránti kérelem”

2. melléklet a 420/2016. (XII. 14.) Korm. rendelethez

 1. Az R1. 3. melléklete a következő 739–776. ponttal egészül ki:
„739. Őstermelői igazolvány kiadása iránti kérelem hatályos őstermelői és hatályos közös őstermelői igazolvánnyal 

nem rendelkező ügyfél esetén
740. Közös mezőgazdasági őstermelői igazolvány kiadása iránti kérelem hatályos őstermelői és hatályos közös 

őstermelői igazolvánnyal nem rendelkező ügyfelek esetén
741. A nagycsaládos és a mozgásában korlátozott személyek úthasználati jogosultságához (e-matrica) kapcsolódó 

részleges díjmentességi nyilvántartásba vétel iránti kérelme
742. Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeinek megállapítása
743. Saját jogú nyugellátás vagy korhatár előtti ellátás megállapítása iránti kérelem a  magyar-szovjet 

szociálpolitikai egyezmény alapján
744. Hozzátartozói ellátás megállapítása iránti kérelem a magyar–szovjet szociálpolitikai egyezmény alapján
745. Baleseti hozzátartozói ellátás megállapítása iránti kérelem a  magyar–szovjet szociálpolitikai egyezmény 

alapján
746. Baleseti járadék megállapítása vagy annak feléledése iránti kérelem a  magyar–szovjet szociálpolitikai 

egyezmény alapján
747. Öregségi nyugdíj megállapítása iránti kérelem a magyar–jugoszláv szociálpolitikai egyezmény alapján
748. Hozzátartozói ellátás megállapítása iránti kérelem a magyar–jugoszláv szociálpolitikai egyezmény alapján
749. Baleseti hozzátartozói ellátás megállapítása iránti kérelem a  magyar–jugoszláv szociálpolitikai egyezmény 

alapján
750. Baleseti járadék megállapítása vagy annak feléledése iránti kérelem a  magyar–jugoszláv szociálpolitikai 

egyezmény alapján
751. Öregségi nyugdíj megállapítása iránti kérelem a magyar–kanadai szociális biztonsági egyezmény alapján
752. Hozzátartozói ellátás megállapítása iránti kérelem a magyar–kanadai szociális biztonsági egyezmény alapján
753. Öregségi nyugdíj megállapítása iránti kérelem a magyar–québeci szociális biztonsági egyezmény alapján
754. Hozzátartozói ellátás megállapítása iránti kérelem a magyar–québeci szociális biztonsági egyezmény alapján
755. Öregségi nyugdíj megállapítása iránti kérelem a magyar–koreai szociális biztonsági egyezmény alapján
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756. Hozzátartozói ellátás megállapítása iránti kérelem a magyar–koreai szociális biztonsági egyezmény alapján
757. Baleseti hozzátartozói ellátás megállapítása iránti kérelem a  magyar–koreai szociális biztonsági egyezmény 

alapján
758. Öregségi nyugdíj megállapítása iránti kérelem a  magyar–montenegrói szociális biztonsági egyezmény 

alapján
759. Hozzátartozói ellátás megállapítása iránti kérelem a  magyar–montenegrói szociális biztonsági egyezmény 

alapján
760. Baleseti hozzátartozói ellátás megállapítása iránti kérelem a  magyar–montenegrói szociális biztonsági 

egyezmény alapján
761. Baleseti járadék megállapítása vagy annak feléledése iránti kérelem a  magyar–montenegrói szociális 

biztonsági egyezmény alapján
762. Öregségi nyugdíj megállapítása iránti kérelem a magyar–bosnyák szociális biztonsági egyezmény alapján
763. Hozzátartozói ellátás megállapítása iránti kérelem a magyar–bosnyák szociális biztonsági egyezmény alapján
764. Baleseti hozzátartozói ellátás megállapítása iránti kérelem a magyar–bosnyák szociális biztonsági egyezmény 

alapján
765. Baleseti járadék megállapítása vagy annak feléledése iránti kérelem a  magyar–bosnyák szociális biztonsági 

egyezmény alapján
766. Öregségi nyugdíj megállapítása iránti kérelem az európai uniós jog hatálya alá tartozó ügyekben
767. Hozzátartozói ellátás megállapítása iránti kérelem az európai uniós jog hatálya alá tartozó ügyekben
768. Baleseti hozzátartozói ellátás megállapítása iránti kérelem az európai uniós jog hatálya alá tartozó ügyekben
769. Baleseti járadék megállapítása vagy annak feléledése iránti kérelem az európai uniós jog hatálya alá tartozó 

ügyekben
770. A magyar–ausztrál szociális biztonsági egyezmény alapján öregségi nyugdíj megállapítása iránti kérelem
771. Hozzátartozói ellátás megállapítása iránti kérelem a magyar–ausztrál szociális biztonsági egyezmény alapján
772. Öregségi nyugdíj megállapítása iránti kérelem a magyar–mongol szociális biztonsági egyezmény alapján
773. Hozzátartozói ellátás megállapítása iránti kérelem a magyar–mongol szociális biztonsági egyezmény alapján
774. Öregségi nyugdíj megállapítása iránti kérelem a magyar–indiai szociális biztonsági egyezmény alapján
775. Hozzátartozói ellátás megállapítása iránti kérelem a magyar–indiai szociális biztonsági egyezmény alapján
776. Helyi közút céljára történő lejegyzésre vonatkozó kérelem”

3. melléklet a 420/2016. (XII. 14.) Korm. rendelethez

 1.  Az R1. 4. melléklet 99. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„99. Munkáltató csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó szándékának bejelentése”

 2.  Az R1. 4. melléklet 100. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„100. Munkáltató csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó döntésének bejelentése”

 3.  Az R1. 4. melléklet 102. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„102. A  tervezett csoportos létszámcsökkentés tárgyában lefolytatott munkáltatói-munkavállalói konzultáción 
született írásbeli megállapodás bejelentése”

 4.  Az R1. 4. melléklet 357. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„357. Szezonális munkavállalási engedély iránti kérelem harmadik országbeli állampolgárok esetében”

 5.  Az R1. 4. melléklet 360. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„360. Szezonális munkavállalási engedély visszavonása iránti kérelem harmadik országbeli állampolgárok esetében”

 6.  Az R1. 4. melléklet 373. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„373. Adategyeztetési eljárás iránti kérelem indítása”

 7.  Az R1. 4. melléklete a következő 668–694. ponttal egészül ki:
„668. Őstermelői és közös őstermelői igazolvány kiadása iránti kérelem őstermelői vagy közös őstermelői 

igazolvánnyal rendelkező ügyfelek esetén
669. Hatályos őstermelői és közös őstermelői igazolványhoz új értékesítési betétlap kiállítása iránti kérelem 

(őstermelői vagy közös őstermelői igazolvány érvényesítése, illetve betelt, megrongálódott, elveszett, 
megsemmisült betétlap pótlásának igénylése)
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670. Őstermelői és közös őstermelői igazolvány esetén az  érintett családtagok azonosító adataiban vagy a  saját 
gazdaságra és a termelésre vonatkozó adatokban bekövetkezett változás bejelentése

671. Mezőgazdasági őstermelői tevékenység megszüntetésének bejelentése (őstermelői és közös őstermelői 
igazolvány leadásával egyidejűleg)

672. Megrongálódott őstermelői és közös őstermelői igazolvány pótlása iránti kérelem
673. Őstermelői és közös őstermelői igazolvány elvesztésének, megsemmisülésének bejelentése és új igazolvány 

kiadása iránti kérelem
674. Földműves nyilvántartásba vétel iránti kérelem
675. Földműves nyilvántartásból való törlés
676. Földműves nyilvántartásban szereplő adatok módosítása
677. Földműves nyilvántartás okirattárából iratmásolat kiadása iránti kérelem
678. A tulajdonjog átruházásáról szóló szerződés hatósági jóváhagyás alóli mentességének igazolására irányuló 

kérelem
679. A földhasználati jogosultság megszerzéséről szóló szerződés hatósági jóváhagyás alóli mentességének 

igazolására irányuló kérelem
680. Árverésen való részvételhez hatósági bizonyítvány kiadása iránti kérelem
681. Peres, illetve nem peres eljárások során hozott bírósági döntés alapján tulajdonjog bejegyzéshez hatósági 

bizonyítvány kiadása iránti kérelem
682. A föld tulajdonjogának végintézkedéssel történő megszerzéséhez hatósági bizonyítvány kiadása iránti 

megkeresés
683. Tulajdonjog átruházásáról szóló egyezséghez hatósági bizonyítvány kiadása iránti megkeresés
684. Elbirtoklás megállapítása iránti perhez hatósági bizonyítvány kiadása iránti kérelem
685. Kényszerhasznosítóként történő kijelölés iránti kérelem
686. Kényszerhasznosítóként jelentkezés tényének a nyilvántartásból való törlése iránti kérelem
687. A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvényben meghatározott szerzési 

feltételek, illetve korlátozások és tilalmak betartásának hatósági ellenőrzése
688. Földhasználati szerződés hatósági jóváhagyása
689. A föld tulajdonjogának megszerzésére irányuló szerződés hatósági jóváhagyása
690. Bizalmi vagyonkezelés alapján fennálló kezelt vagyonba tartozó tulajdonjog tényének feljegyzése
691. Bizalmi vagyonkezelés alapján fennálló kezelt vagyonba tartozó tulajdonjog tényének törlése
692. A föld tulajdonjogának átruházására irányuló szerződés benyújtása tényének feljegyzése
693. A föld tulajdonjogának átruházására irányuló szerződés benyújtása tényének törlése
694. Adategyeztetési eljárás iránti kérelem nemzetközi érintettségű ügyben”

4. melléklet a 420/2016. (XII. 14.) Korm. rendelethez
„6. melléklet a 436/2015. (XII. 28.) Korm. rendelethez

A kormányablakokban előterjeszthető kérelmek adattartalma

Az őstermelői és közös őstermelői igazolvány iránti kérelemnek hatályos igazolvánnyal még nem rendelkező ügyfél 
esetén a következő adatokat kell tartalmaznia:
  1.  A 3. melléklet I. pont 1–4., 6–11., 16.1–16.6., 18–25. alpontja szerinti adatok
  2.  Az ügyfél neme
  3.  Az ügyfél e-mail címe
  4.  Az ügyfél telefonszáma
  5.  A kérelem típusa (őstermelői igazolvány vagy közös őstermelői igazolvány iránti kérelem)
  6.  Az adott tárgyévre vonatkozó értékesítési betétlap kiállítása iránti igény
  7.  Nyilatkozat a  saját gazdaságról, a  termeléssel összefüggő rendelkezési jogosultságokról, a  gazdaság és 

a termelési eszközök folyamatos működtetéséről, továbbá a közös őstermelői tevékenység folytatásáról
  8.  Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy korábban rendelkezett-e már és mikor őstermelői igazolvánnyal 

(hatályosság vége)
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  9.  Nyilatkozat az adatkezelésről
10.  Közös igazolvány esetén:

10.1.  nyilatkozat a lakcím egyezéséről
10.2.  nyilatkozat más őstermelővel közös eszközök működtetésében való folyamatos részvételről

11.  Az igénylő(k) aláírása(i)
12.  Dátum”

A Kormány 421/2016. (XII. 14.) Korm. rendelete
a dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, 
valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló  
39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  nemdohányzók védelméről és a  dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 
1999.  évi XLII. törvény 8.  § (5)  bekezdés a), c) és e)–h)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk 
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a  kombinált figyelmeztetésekről, 
valamint az  egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: R.) 2. §-a a következő 3a. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„3a. egészségvédő figyelmeztetés: a szöveges figyelmeztetés, a kombinált egészségvédő figyelmeztetés, az általános 
figyelmeztetés és a tájékoztatás.”

2. §  Az R. 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  új adalékanyagoknak a  dohánytermék gyártásában való felhasználását a  felhasználás tervezett kezdő 
időpontját 6 hónappal megelőzően, de legkésőbb a  felhasználás tervezett időpontját 30 nappal megelőzően 
a  felhasználónak, a  gyártónak, a  bejegyzett kereskedőnek, az  importálónak vagy az  adóraktár engedélyesének 
(a továbbiakban együtt: bejelentő) be kell jelentenie az  ÁNTSZ–OTH-nak. A  bejelentést a  3.  melléklet szerinti 
adattartalommal kell megtenni. A  bejelentett adatokról az  ÁNTSZ–OTH hatósági nyilvántartást vezet, és azt 
a honlapján közzéteszi. Nem szükséges bejelenteni a nyersdohány természetes részeinek felhasználását.”

3. §  Az R. 6/D. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6/D.  § (1) A  2.  § 3.  pont a), e) és g)  alpontjában meghatározott dohánytermékektől eltérő dohányzásra szánt 
dohánytermék esetében a 6/A. § rendelkezéseit a (2)–(10) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) A  2.  § 3.  pont a), e) és g)  alpontjában meghatározott dohánytermékektől eltérő dohányzásra szánt 
dohánytermékek esetében a 6/A. § (1) bekezdése szerinti egészségvédő figyelmeztetések közül kizárólag
a) a 6/A. § (1) bekezdés a) pontja szerinti általános figyelmeztetést kell feltüntetni az egyik főoldal legalább 30%-át 
kitevő felületen, a főoldal alsó részén a következő szöveggel: „A dohányzás halált okoz – szokjon le most! Segítség 
a leszokáshoz: 06 40 200 493, www.leteszemacigit.hu ”, és
b) a 6/A. § (1) bekezdés c) pontja szerinti kombinált egészségvédő figyelmeztetést kell feltüntetni a másik főoldal 
legalább 40%-át kitevő felületen, a főoldal alsó részén.
(3) A  (2)  bekezdés b)  pontja szerinti, az  5.  mellékletnek megfelelően három csoportra osztott kombinált 
egészségvédő figyelmeztetéseket a  rendszeres megjelenés biztosítása érdekében úgy kell alkalmazni, hogy egy 
csoport egy adott évben használható, és a csoportok évente váltakoznak.
(4) Az  általános figyelmeztetést 3 milliméternél nem vékonyabb és 4 milliméternél nem vastagabb fekete 
szegéllyel kell körülvenni. Ennek a  szegélynek az  általános figyelmeztetés számára fenntartott felületen kívül kell 
elhelyezkednie.
(5) A  2.  § 3.  pont a), e) és g)  alpontjában meghatározott dohánytermékektől eltérő dohányzásra szánt 
dohánytermékek esetében a  6/A.  § (8)  bekezdésében foglaltakat a  (2)  bekezdés a)  pontjában foglalt általános 
figyelmeztetésre kell alkalmazni.
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(6) A  2.  § 3.  pont a), e) és g)  alpontjában meghatározott dohánytermékektől eltérő dohányzásra szánt 
dohánytermékek esetében a (2) bekezdés a) pontjában foglalt általános figyelmeztetést a nyomtatására fenntartott 
területen középre zárva, míg a kombinált egészségvédő figyelmeztetést a csomag felső szélével párhuzamosan kell 
elhelyezni. A nyomtatásra fenntartott felület a csomagolás adott oldalának közepétől eltérő helyen is elhelyezhető.
(7) A (2) bekezdés szerinti egészségvédő figyelmeztetések nyomtatásakor olyan betűméretet kell alkalmazni, amely 
biztosítja, hogy az egészségvédő figyelmeztetés szövege a  rendelkezésre álló felület lehető legnagyobb hányadát 
foglalja el.
(8) A  2.  § 3.  pont a), e) és g)  alpontjában meghatározott dohánytermékektől eltérő dohányzásra szánt 
dohánytermékekre a 6/A. § (10) bekezdése és a 7. § (2) bekezdése nem alkalmazandó.
(9) A 2. § 3. pont c) alpontjában meghatározott dohánytermékre a 6/A. § (11) bekezdése nem alkalmazandó.
(10) A 2. § 3. pont f ) alpontjában meghatározott dohánytermék esetén az általános figyelmeztetés és a kombinált 
egészségvédő figyelmeztetés – ha a  dohánytermék hátsó főoldalán kerül feltüntetésre – a  főoldal felső részén, 
a csomagon található többi információval azonos irányban is felhelyezhető.”

4. §  Az R. 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  2.  § 3.  pont a), e) és g)  alpontjában meghatározott dohányzásra szánt dohánytermékeken kombinált 
egészségvédő figyelmezetést kell feltüntetni. A kombinált egészségvédő figyelmezetésnek
a) a  csomagolási egység mind elülső, mind hátsó oldala külső felületének, valamint minden gyűjtőcsomag mind 
elülső, mind hátsó oldala külső felületének 65%-át ki kell töltenie,
b) ugyanazt a  szöveges figyelmeztetést és a  kapcsolódó színes fényképet a  csomagolási egység és valamennyi 
gyűjtőcsomag mindkét oldalán meg kell jelenítenie, azzal, hogy a  gyűjtőcsomagon alkalmazott szöveges 
figyelmeztetéstől és a  kapcsolódó színes fényképtől az  adott gyűjtőcsomagon belül található csomagolási 
egységeken alkalmazott szöveges figyelmeztetés és a kapcsolódó színes fénykép eltérhet,
c) a  csomagolási egység, illetve minden gyűjtőcsomag felső szélén kell elhelyezkednie, ugyanabban az  irányban, 
mint a csomag azon felületén megjelenő bármely más információ, és
d) a cigaretta csomagolási egységei esetében a következő méretűnek kell lennie:
da) magasság: legalább 44 mm,
db) szélesség: legalább 52 mm.”

5. §  Az R. 9. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  (1)  bekezdés a)  pontjában foglaltaktól eltérően, olyan dohánytermékek esetében, amelyek egyedi 
csomagolásának méretarányaira tekintettel, vagy a 6/D. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott 40%-os felületi 
lefedettség alkalmazása mellett nem lehetséges az előírt felület lefedése a kombinált egészségvédő figyelmeztetés 
5.  melléklet szerinti formátumának, arányainak vagy a  kép és a  szöveg grafikai sértetlenségének megváltoztatása 
nélkül, a  kombinált egészségvédő figyelmeztetés az  egyedi csomagolás méretéhez, illetve a  6/D.  § (2)  bekezdés 
b)  pontjában meghatározott 40%-os felületi lefedettséghez történő igazítással a  6.  melléklet 2.  pontjában 
meghatározott előírások szerint alkalmazandó.”

6. § (1) Az R. 19/B. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Elektronikus cigaretta és utántöltő flakon a következő feltételekkel hozható forgalomba és forgalmazható:)
„b) nikotintartalmú folyadék kizárólag kifejezetten erre a  célra szolgáló, legfeljebb 10 ml űrtartalmú utántöltő 
flakonokban, eldobható elektronikus cigarettákban vagy egyszer használatos patronokban hozható forgalomba, és 
a nikotintartalmú folyadékkal előre töltött patronok vagy tartályok űrtartalma nem haladhatja meg a 2 ml-t,”

 (2) Az R. 19/B. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  nikotintartalmú utántöltő folyadékkal előre megtöltött elektronikus cigaretták és az  utántöltő flakonok 
csomagolási egységeinek és gyűjtőcsomagjainak két legnagyobb felületén, mindkét felületnek legalább a  30%-át 
kitöltő módon fel kell tüntetni a  következő egészségvédő figyelmeztetést: „Ez a  termék nikotint tartalmaz, amely 
erős függőséget okozó anyag.””

7. § (1) Az R. 21/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A 2016. május 19-én hatályos szabályoknak megfelelő dohányterméket – ha a  (3)–(6) bekezdés eltérően nem 
rendelkezik –
a) 2016. december 31-éig lehet gyártani, importálni, bejegyzett kereskedő által fogadni, 
b) 2017. február 28-áig lehet a dohány-kiskereskedelmi ellátó raktárába beszállítani, 
c) 2017. május 20-áig lehet forgalomba hozni.”
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 (2) Az R. 21/A. § (3)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) A  dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a  kombinált figyelmeztetésekről, 
valamint az  egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 39/2013. (II. 14.) Korm. 
rendelet módosításáról szóló 239/2016. (VIII. 16.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: MódR.) megállapított 6/B. 
és 6/C.  §-ban foglaltakat 2019. május 19-éig nem kell alkalmazni azon dohánytermékek esetében, amelyek 
2016.  április  30-áig az  1.  melléklet szerinti adattartalommal a  Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságnál vagy az  ND 
Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt.-nél regisztrálásra kerültek, és azokon kizárólag a  Jöt., az  Nvt. és 
e  rendelet 2016.  május 19-ét követően hatályba lépett rendelkezéseiből (a továbbiakban együtt: irányelvet 
átültető rendelkezések) eredő változtatásokat hajtják végre. E  termékek 2019. május 20-ától már csak a  MódR.-rel 
megállapított 6/B. és 6/C. § rendelkezéseinek megfelelő fogyasztói csomagolásban lehetnek forgalomban.
(4) A MódR.-rel megállapított 6/B. és 6/C. §-ban foglaltakat
a) a 2016. április 30-át követően regisztrált és 2016. augusztus 19-ét követően forgalomba hozott új márkák és új 
alfajták esetében azonnal alkalmazni kell,
b) a 2016. április 30-át követően regisztrált és 2016. augusztus 20-át megelőzően forgalomba hozott új márkák és 
új alfajták esetében – ide nem értve a  c)  pont cb)  alpontja szerinti termékeket – 2016. augusztus 19-ét követően 
alkalmazni kell akként, hogy legkésőbb 2018. május 20-án már csak a  MódR.-rel megállapított 6/B. és 6/C.  § 
rendelkezéseinek megfelelő fogyasztói csomagolásban lehetnek e termékek forgalomban,
c) azonnal alkalmazni kell
ca) a  2016. április 30-áig az  1.  melléklet szerinti adattartalommal a  Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságnál vagy 
az ND Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt.-nél regisztrálásra került azon dohánytermékek esetében vagy
cb) a 2016. április 30-át követően regisztrált és 2016. augusztus 20-át megelőzően forgalomba hozott új márkájú és 
új alfajtájú azon dohánytermékek esetében,
amelyeken nem kizárólag az irányelvet átültető rendelkezésekből eredő változtatásokat hajtanak végre.
(5) Mentol ízesítésű cigaretta és mentol ízesítésű cigarettadohány 2020. május 20-áig forgalmazható, azzal, hogy
a) a  mentolos ízesítést a  gyártási vagy csomagolási folyamat során kell a  dohánytermékhez (annak bármely 
alkotórészéhez vagy a csomagolásához) hozzáadni, és
b) az  ízesítés hozzáadása vagy adagolása részben sem függhet a  fogyasztótól, így különösen nem lehet kapszulát 
alkalmazni a mentolos ízesítés hozzáadásához.”

 (3) Az R. 21/A. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A  2016. november 20-a előtt gyártott elektronikus cigaretták, utántöltő flakonok és dohányzást imitáló 
elektronikus eszközök 2017. május 20-áig hozhatók forgalomba. A  19/B.  § (1)  bekezdés a)  pontjában és 
a 19/C. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltaktól eltérően elektronikus cigaretta, valamint utántöltő flakon, továbbá 
dohányzást imitáló elektronikus eszköz dohány, mentol, valamint gyümölcsös ízesítéssel 2020. május 20-áig 
forgalomba hozható.”

 (4) Az R. 21/A. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) A  2016. május 19-én már forgalomban lévő elektronikus cigaretta, utántöltő flakon és dohányzást imitáló 
elektronikus eszközök esetében a  MódR.-rel megállapított 19/D.  § szerinti adatszolgáltatási kötelezettségnek első 
alkalommal 2017. december 31-éig kell eleget tenni.”

 (5) Az R. 21/A. § (15) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(15) A MódR.-rel megállapított 8. § (1) bekezdése, valamint a 6/D. § (3) bekezdése szerinti év alatt első alkalommal 
a 2016. augusztus 20-ától 2017. december 31-éig tartó időszakot kell érteni, ezt követően év alatt a naptári évet kell 
érteni.”

 (6) Az R. 21/A. §-a a következő (17)–(19) bekezdéssel egészül ki:
„(17) A 4. § (3) bekezdésében foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a 2016. augusztus 19-én jogszabály, 
illetve engedély alapján jogszerűen használt adalékanyagokra vonatkozó bejelentést – ide nem értve a  MódR.-rel 
megállapított 4.  mellékletben foglaltak alapján a  tiltott adalékanyagok listájára került adalékanyagokat – 
2018. december 31-éig kell teljesíteni.
(18) A  4/A.  § (2)  bekezdésében, valamint a  21/A.  § (5)  bekezdésében foglaltak maradéktalan érvényesülése 
érdekében 2017. május 20-át követően tilos az olyan szűrő, cigarettahüvely vagy más összetevő forgalmazása, amely 
kapszulát vagy más olyan megoldást tartalmaz, amellyel a  fogyasztó a  dohánytermékhez ízesítést adhat hozzá 
vagy adagolhat, függetlenül attól, hogy ezen összetevőkből és a dohány valamilyen formájából a dohányterméket 
a fogyasztó végső soron maga állíthatja elő.
(19) Az  irányelvet átültető rendelkezésekből eredő változtatások nem kimerítő felsorolását a  10.  melléklet 
tartalmazza.”
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8. §  Az R. a következő 24. §-sal egészül ki:
„24.  § E  rendeletnek a  dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a  kombinált 
figyelmeztetésekről, valamint az  egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 
39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet módosításáról szóló 421/2016. (XII. 14.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: MódR.2.) 
megállapított rendelkezéseit a MódR.2. hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.”

9. §  Az R. az 1. melléklet szerinti 10. melléklettel egészül ki.

10. §  Az R. 10. melléklet 7. pontjában a „Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság” szövegrész helyébe a „fogyasztóvédelemért 
felelős miniszter” szöveg lép.

11. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 10. § 2017. január 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 421/2016. (XII. 14.) Korm. rendelethez
„10. melléklet a 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelethez

Az irányelvet átültető rendelkezésekből eredő változtatások köre

A 21/A. § értelmezésében az irányelvet átültető rendelkezésekből eredő változtatásoknak különösen a következők 
minősülnek:

 1. A  dohánytermék csomagolásának az  e  rendelet által meghatározott egészségvédő figyelmeztetésekkel le nem 
fedett felületein a  Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságnál vagy az  ND Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit 
Zrt.-nél
a) 2016. április 30-áig regisztrált vagy
b) 2016. április 30-át követően, de 2016. augusztus 19-éig a  2016. május 19-én hatályos jogszabályok szerinti 

regisztrációra benyújtott és ugyancsak 2016. augusztus 19-éig forgalomba hozott
dohánytermékek csomagolásán szereplő olyan elemek (szövegek, ábrák és jellemző színvilág) szerepeltetése 
a  rendelkezésre álló felülethez igazítva, amely elemek nem sértik az  e  rendeletben, az  Nvt.-ben vagy a  Jöt.-ben 
kifejezetten megállapított bármely tilalmat.
Az e pontban meghatározott elemek elhelyezésére rendelkezésre álló felületekhez igazítása során az egyes elemek 
bármelyike elhagyható, az  egyes elemek mérete (beleértve egyes elemek méretének növelését), előfordulási 
száma (beleértve annak növelését), egymáshoz és a  csomagoláshoz viszonyított elhelyezkedése, valamint aránya 
megváltoztatható, továbbá az  egyes elemeken olyan változtatások is végrehajthatóak, amelyek révén az  elemek 
jobban illenek a rendelkezésre álló megváltozott felülethez.

 2. Ha a dohánytermék márkaneve, alfajtaneve vagy csomagolása tartalmazza a „Slim”, „Slims”, „Superslim”, „Superslims”, 
„Demislim” vagy „Demislims” szavakat vagy valamely szót, illetve más elemet, amely az Nvt. 6/A. §-ában foglaltakkal 
ellentétes lehet, akkor
a) a márkanévből, az alfajtanévből, illetve a csomagolásból az itt említett szó, illetve elem kivétele, és egyúttal
b) olyan új alfajta név, szó, illetve csomagolási elem feltüntetése a csomagoláson, amely megfelel e rendelet és 

az Nvt. előírásainak.
 3. Ha a  dohánytermék márkaneve vagy alfajtaneve az  Nvt. 6/A.  § (1)  bekezdés a)  pontjában foglaltak ellenére 

a dohánytermék nikotin-, kátrány-, illetve szén-monoxid-tartalmára vonatkozó információt tartalmaz, akkor
a) a  márkanévből, illetve az  alfajtanévből a  dohánytermék nikotin-, kátrány-, illetve szén-monoxid-tartalmára 

vonatkozó információt tartalmazó rész kivétele és egyúttal
b) olyan új alfajtanév feltüntetése a  csomagoláson, amely név nem tartalmaz a  dohánytermék nikotin-, 

kátrány-, illetve szén-monoxid-tartalmára vonatkozó információt, és egyébként megfelel e rendelet és az Nvt. 
előírásainak.
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 4. Mentol ízesítésű dohánytermékek esetében a „mentol” szó feltüntetése a csomagoláson.
 5. Ha a dohánytermék ízesített kapszulát tartalmaz, akkor

a) a kapszula eltávolítása a dohánytermékből,
b) a csomagoláson lévő, a termék kapszulás voltára utaló feliratok és ábrák eltávolítása vagy átalakítása akként, 

hogy azok ne tartalmazzanak utalást kapszulára,
c) – ha az eltávolított felirat a termék alfajtanevének része volt – olyan alfajtanév feltüntetése a csomagoláson, 

amely név nem tartalmaz utalást kapszulára, és egyébként megfelel e rendelet és az Nvt. előírásainak,
d) – ha a termék mentolos ízesítésű kapszulát (is) tartalmazott – a termék e rendelet által megengedett módon 

történő ellátása mentol ízesítéssel, továbbá – ha mentoltól eltérő ízt is tartalmazó kapszulás termékről 
van szó – az  egyéb ízesítésre utaló megjelölések, ábrák, színek eltávolítása vagy megváltoztatása annak 
érdekében, hogy azok kizárólagosan a mentolos ízesítésre utaljanak.

 6. A dohánytermékek kiszerelésének (tömeg, darabszám) megváltoztatása, új kiszerelés alkalmazása annak érdekében, 
hogy
a) az ennél kevesebb szálat tartalmazó cigaretta egységcsomagja 20 szálasra változzék, vagy
b) a  cigarettadohány 30–50 grammos kiszerelésűre változzék akkor, ha korábban 50 grammnál nagyobb 

kiszerelésben volt elérhető az adott termék.
 7. A  2–6.  pontban felsorolt esetekben az  érintett dohánytermék új csomagolásának a  Nemzeti Fogyasztóvédelmi 

Hatóság felé történő regisztrációja során a  regisztrációs laphoz fűzött külön megjegyzésben a  regisztrációs lapot 
benyújtó köteles megindokolni, hogy milyen okból vált szükségessé a  dohánytermék márkanevének, illetve 
alfajtanevének megváltoztatása.”

A Kormány 422/2016. (XII. 14.) Korm. rendelete
a gyógyszertárak létesítésének és működtetésének részletes szabályairól

A Kormány a  biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a  gyógyszerforgalmazás 
általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77. § (1) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 
15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §  E rendelet hatálya – tulajdoni formától függetlenül – a  biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és 
gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a  gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi 
XCVIII. törvény (a továbbiakban: Gyftv.) 3. § 16–19. pontjában meghatározott gyógyszertárakra terjed ki.

2. Gyógyszertár létesítésére irányuló kérelem és a pályázat kiírására, elbírálására vonatkozó szabályok

2. §  Az új gyógyszertár létesítésére irányuló, a  Gyftv. 48.  § (1)  bekezdése szerinti kérelemnek tartalmaznia kell az  új 
gyógyszertár
a) típusát,
b) pontos címét,
c) tervezett szolgálati rendjét,
d) forgalmazási körét.

3. § (1) A Gyftv. 49. § (2) bekezdése szerinti pályázati kiírás tartalmazza
a) az új gyógyszertár létesítésének helyét (település/kerület),
b) a gyógyszertár megnyitásának legkésőbbi időpontját,
c) a szolgálati rendre vonatkozó minimális elvárást,
d) a speciális elvárásokat (a vagyoni biztosíték összegét, a többletszolgáltatásokra vonatkozó elvárásokat),
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e) a pályázathoz csatolandó dokumentumok körét:
ea) a gyógyszertár műszaki tervdokumentációját,
eb) nyilatkozatot arról, hogy a  kérelmező megfelel a  Gyftv. 56.  §-ában foglalt feltételeknek, valamint 

arról, hogy a  gyógyszertár létesítési engedélyének kézhezvételét követő öt napon belül 
a  személyi jog iránti kérelmet az  Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézethez 
(a továbbiakban: OGYÉI) benyújtja,

ec) gazdasági társaság esetén a  cég nevét, cégjegyzékszámát, a  képviselő elérhetőségét, 
– a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányának 
másolatát, egységes szerkezetbe foglalt, hatályos társasági szerződésének másolatát, amelyben 
a  személyi jogos gyógyszerész vagy személyi jogra jogosult gyógyszerész és a  gyógyszertárban 
alkalmazott valamennyi gyógyszerész együttes tulajdonhányada meghaladja az  50%-ot, még 
létre nem jött gazdasági társaság esetén társasági szerződésének (alapszabályának, alapító 
okiratának) tervezetét, a  képviselő elérhetőségét és kötelezettségvállalást arra vonatkozóan, 
hogy a  létesítési engedély megszerzése esetén a  gazdasági társaság – pályázat során benyújtott 
tervezetnek megfelelő – bejegyzését a  létesítési engedély kiadásától számított 15 napon belül 
kezdeményezik, amelyben a személyi jogos gyógyszerész vagy személyi jogra jogosult gyógyszerész 
és a gyógyszertárban alkalmazott valamennyi gyógyszerész együttes tulajdonhányada meghaladja 
az 50%-ot,

ed) a  gyógyszertárnak helyet adó épületre vonatkozó hatályos tulajdoni lapot, illetve ha 
a  gyógyszertárat a  kérelmező nem saját tulajdonában lévő ingatlanban kívánja működtetni, 
a tulajdonos nevét, lakcímét vagy székhelyét, az ingatlan (ingatlanrész) használatának jogcímét,

ee) a  gyógyszertár működtetőjének nyilatkozatát arról, hogy a  törvényben meghatározott feltételek 
fennállása esetén ő, illetve az ingatlan tulajdonosa hozzájárul a hatósági vezető kirendeléséhez,

f ) a pályázat benyújtásának határnapját.
 (2) Ha a cég a képviselőjének a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát vagy az ügyvéd által ellenjegyzett 

aláírásmintáját a  cégbírósághoz benyújtotta és ezt a  tényt a  cégjegyzék tartalmazza, az  OGYÉI az  iratot és a  cég 
cégkivonatát a cégnyilvántartásból elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel szerzi meg.

 (3) A pályázat kiírása során az OGYÉI vizsgálja a szolgálati rendre, valamint többletszolgáltatás előírására vonatkozóan 
az adott településen vagy településrészen az egészségügyi szolgáltatók – ideértve a már működő gyógyszertárakat 
is – szolgálati rendjét, és a  lakosság gyógyszerellátása szempontjából releváns egyéb, az  (5)  bekezdés szerinti, 
többletszolgáltatást jelentő tényezőket.

 (4) Pályázatot személyi joggal rendelkező vagy személyi jogra jogosult gyógyszerész nyújthat be, ha vállalja a személyi 
jogra és tulajdoni hányadra vonatkozó előírások folyamatos betartását, a  személyi és tárgyi feltételeknek való 
folyamatos megfelelést.

 (5) Több érvényes, a pályázati kiírásban előírt feltételeket teljesítő pályázat esetén
a) az a pályázó nyer, aki a pályázati kiírásban meghatározott településen vagy településeken fiókgyógyszertár 

vagy fiókgyógyszertárak működtetését vállalja úgy, hogy a  pályázat elnyerése esetén a  fiókgyógyszertár 
létesítése iránti kérelmet a határozat kézhezvétele után 8 napon belül benyújtja,

b) ha az  a)  pontban foglalt feltételt egy pályázó sem vállalja vagy valamennyi érvényes pályázatot benyújtó 
pályázó vállalja, az  a  pályázó nyer a  ba)–bd)  alpontban foglalt sorrend szerint, aki a  szolgálati rendre 
vonatkozóan
ba) 24 órás nyitvatartást,
bb) folyamatos ügyeletet,
bc) – ha az adott településen vagy kerületben nincs ügyelet – folyamatos készenlétet,
bd) a pályázati kiírásban előírt szolgálati rendhez képest nyújtott, a többi pályázóhoz képest hosszabb 

nyitvatartást
vállal a gyógyszertár megnyitását követő legalább öt éven keresztül,

c) ha az a) és b) pontban foglaltak alapján a döntést nem lehet meghozni, az a pályázó nyer, aki a létesítendő 
közforgalmú gyógyszertár működtetését úgy vállalja, hogy a meglévő gyógyszertárak és az általa létesítendő 
közforgalmú gyógyszertár közötti, adott településen belüli, közúton mért legkisebb távolság több mint 
1,5 km,

d) ha az a)–c) pontban foglaltak alapján a döntést nem lehet meghozni, az a pályázó nyer, aki vállalja
da) nem csak sorozatgyártású gyógyászati segédeszköz forgalmazását,
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db) a forgalmazott termékek házhoz szállítását,
dc) betegségspecifikus gyógyszerészi gondozás nyújtását
a gyógyszertár megnyitását követő legalább öt éven keresztül, azzal, hogy a  da)–dc)  alpontban felsorolt 

többletszolgáltatások vállalása esetén előnyben részesül a  nagyobb számú többletszolgáltatást 
vállaló pályázó.

 (6) Ha az  (5) bekezdés szerint sem lehet dönteni a pályázat nyerteséről, az a pályázó nyer, akinek pályázata korábban 
került benyújtásra az OGYÉI részére. E bekezdés tekintetében benyújtásnak kell tekintetni a postára adást is.

3. Gyógyszertár működési engedélyezési eljárásra vonatkozó szabályok

4. §  A működési engedély tartalmazza
a) a működtető

aa) nevét, székhelyét, képviselőjének nevét, elérhetőségét,
ab) tagjainak vagy tulajdonosainak megnevezését, tulajdoni hányaduk mértékét,

b) a személyi joggal rendelkező gyógyszerész nevét,
c) a gyógyszertár megnevezését, pontos címét,
d) a gyógyszertár szolgálati rendjét,
e) a gyógyszertár forgalmazási körét,
f ) fiók- és kézigyógyszertár esetén az a) és a c)–e) pontban foglaltakon túl az ellátó közforgalmú gyógyszertár 

nevét és pontos címét,
g) mozgó egységként működtetett fiókgyógyszertár esetén az  a) és a  d)–f )  pontban foglaltakon túl a  mozgó 

egység működtetését kérő közforgalmú gyógyszertár székhelye szerinti megyehatáron belül ellátható 
települések körét,

h) intézeti gyógyszertár esetén az intézeti vezető főgyógyszerész nevét,
i) ideiglenesen telepített fiókgyógyszertár esetén az  a) és a  d)–f )  pontban foglaltakon túl a  rendezvény 

helyszínét és időtartamát.

4. Záró rendelkezések

5. §  Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.

6. §  A 4. § a) pont ab) alpontjában foglaltakra tekintettel az OGYÉI legkésőbb 2017. június 30-áig hivatalból módosítja 
az e rendelet hatálybalépése napján hatályos működési engedélyeket.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 423/2016. (XII. 14.) Korm. rendelete
a mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény 15.  § (3)  bekezdés f )  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet 2. számú melléklete 
az 1. melléklet szerint módosul.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök



81960 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 201. szám 

1. melléklet a 423/2016. (XII. 14.) Korm. rendelethez

A mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében foglalt 
táblázat 13. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

[Sorszám Megnevezés A hitelesítés hatálya (év)]

„13. Közúti kerék- és tengelyterhelés-mérők, tengelyterhelés-mérők alatt értve 
a mozgásban lévő közúti járművek tengelyterhelésének hatósági ellenőrzésre és 
bizonyításra használt mérésére szolgáló automatikus működésű mérőeszközöket is

2”

A Kormány 424/2016. (XII. 14.) Korm. rendelete
a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében megvalósuló egyes közel nulla 
energiaigényű épületek létesítésére irányuló mintaprojekt jellegű beruházásokkal összefüggő közigazgatási 
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

A Kormány a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), e) és f ) pontjában,
a 3. § a) pontja tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.  törvény 62. § (1) bekezdés 
16. pont 16.2. alpontjában és 17. pontjában
a 3. § b) és c) 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. § (1) A  Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az 1.  mellékletben felsorolt 
projektekhez kapcsolódó, a 2. mellékletben meghatározott közigazgatási hatósági ügyeket.

 (2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági 
ügyeket, amelyek az  (1)  bekezdés szerinti beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének 
beindításához szükségesek.

2. § (1) Az  ügyfélnek az  eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére az  1.  § (1)  bekezdése szerinti közigazgatási 
hatósági ügyekben a  szakhatóság – a  hatóság határozatának meghozataláig felhasználható – előzetes 
szakhatósági állásfoglalást ad ki azzal, hogy a kérelemhez benyújtott előzetes szakhatósági hozzájárulást a hatóság 
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 44. § (8) bekezdése 
szerint használja fel.

 (2) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben
a) hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható,
b) hozott elsőfokú határozat elleni fellebbezést soron kívül, de legfeljebb 10 napon belül el kell bírálni.

 (3) Az  1.  § (1)  bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben a  szakhatósági eljárásra vonatkozó ügyintézési 
határidő – ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg – tíz nap.

 (4) Az  1.  § (1)  bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekre vonatkozó ügyintézési határidő – a  környezet 
védelmének általános szabályairól szóló törvény szerinti előzetes vizsgálati eljárás kivételével, vagy ha jogszabály 
rövidebbet nem állapít meg – húsz nap.

3. §  Az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházással összefüggésben
a) építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt nem kell beszerezni,
b) településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni, és
c) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.
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4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 424/2016. (XII. 14.) Korm. rendelethez

Közel nulla energiaigényű épületek létesítése mintaprojekt jelleggel

A B C D

1.
Támogatási kérelem 

azonosító száma
Támogatást igénylő megnevezése Projekt megnevezése

Megvalósítás helyszíne 

(Hrsz.)

2.
KEHOP-5.2.5-16-

2016-00002

A Budapesti Szent Ferenc 
Kórház és az Országos 

Onkológiai Intézet 
konzorciuma

A Budapesti Szent Ferenc 
Kórház közel nulla 

energiaigényű épületeinek 
létesítése mintaprojekt 

jelleggel

11062

3.
KEHOP-5.2.5-16-

2016-00007

Az Egyházmegyei Katolikus 
Iskolák Főhatóságának és 

az Albert Schweitzer Kórház 
Rendelőintézet konzorciuma

Váci Széchenyi István Római 
Katolikus Középiskola 

közel nulla energiaigényű 
épületeinek létesítése 
mintaprojekt jelleggel

2605/6

4.
KEHOP-5.2.5-16-

2016-00008
Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság

Heves Megyei Fenyőliget 
Egyesített Szociális 

Intézmény közel nulla 
energiaigényű épületeinek 

létesítése mintaprojekt 
jelleggel

294

2. melléklet a 424/2016. (XII. 14.) Korm. rendelethez

Az 1. mellékletben foglalt beruházásokkal összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű üggyé nyilvánított közigazgatási hatósági ügyek

 1. építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
 2. örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
 3. környezetvédelmi hatósági eljárások,
 4. természetvédelmi hatósági eljárások,
 5. mérésügyi és műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,
 6. földmérési hatósági eljárások,
 7. útügyi hatósági eljárások,
 8. vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,
 9. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
10. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,
11. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,
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12. műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági 
engedélyezési eljárások,

13. hírközlési hatósági eljárások,
14. bányahatósági engedélyezési eljárások,
15. tűzvédelmi hatósági eljárások,
16. közegészségügyi hatósági eljárások,
17. élelmiszerlánc-felügyeleti hatósági eljárások,
18. közegészségügyi hatósági eljárások,
19. azok az  1–18.  pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, amelyek az  1.  mellékletben foglalt 

beruházások megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,
20. az 1–19. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1755/2016. (XII. 14.) Korm. határozata
az Európai Uniónak a szomáliai biztonsági erők kiképzésére irányuló missziójához („EUTM Somalia”) történő 
további magyar katonai hozzájárulásról

A Kormány az Alaptörvény 47. cikk (3) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva
 1. Magyarország európai uniós tagságából folyó kötelezettségeinek teljesítése érdekében, az  Európai Unió 

közös biztonság- és védelempolitikája megerősítéséhez való nemzeti hozzájárulásként engedélyezi, hogy 
az  EUTM  Somalia keretében működő kiképző erők kötelékében a  Magyar Honvédség állományából legfeljebb 
10  fő (váltási időszakban legfeljebb 20 fő) kitelepítésre kerüljön az  EUTM Somalia műveleti területére, és ott 
a misszió feladatrendszerébe tartozó feladatokat lásson el 2018. december 31-ig, amely határidőbe a kitelepülés és 
visszatelepülés időtartama nem számít bele,

 2. visszavonja az  Európai Uniónak a  szomáliai biztonsági erők kiképzésére irányuló missziójához („EUTM Somalia”) 
történő további magyar katonai hozzájárulásról szóló 1161/2015. (III. 24.) Korm. határozatot.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1756/2016. (XII. 14.) Korm. határozata
a Budapesti Corvinus Egyetem Jövőképesség Kutatóközpontjának létrehozásáról

A Kormány
 1. egyetért a  Budapesti Corvinus Egyetemen a  „Jövőképesség Kutatóközpont” (a  továbbiakban: kutatóközpont) 

létrehozásával, amelynek célja, hogy a  jövőképesség-kutatás és a  kapcsolódó hazai, valamint nemzetközi 
közgazdasági, társadalomtudományi és egyéb releváns tudományos kutatások eredményeinek szisztematikus 
feldolgozásával és értékelésével hozzájáruljon Magyarország és a magyarság rövid és középtávú jövője (2017–2050) 
szempontjából sorsdöntő kérdések körülhatárolásához, megvitatásához és megvalósítható megoldások 
kidolgozásához;

Felelős:  emberi erőforrások minisztere
Határidő:  2017. február 1.

 2. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon a  kutatóközpont létrehozásához és működéséhez 
szükséges egyszeri 133 millió forint támogatásnak a  Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló  
2016. évi XC. törvény 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet 5. Egyetemek, főiskolák cím javára 
történő biztosításáról;

Felelős:  nemzetgazdasági miniszter
Határidő:  2017. február 15.

 3. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy a  nemzetgazdasági miniszter bevonásával gondoskodjon 
a kutatóközpont működéséhez szükséges
a) 2018. évben 116,0 millió forint,
b) 2019. évben 117,0 millió forint,
c) 2020. évben 114,0 millió forint
támogatás biztosításáról.

Felelős:  emberi erőforrások minisztere
 nemzetgazdasági miniszter
Határidő:  a tárgyévi központi költségvetés tervezése során

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1757/2016. (XII. 14.) Korm. határozata
az Országos Sportegészségügyi Intézet átmeneti elhelyezésével kapcsolatos forrásigényről

A Kormány
 1. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy – az  emberi erőforrások minisztere bevonásával – gondoskodjon 

az  Országos Sportegészségügyi Intézetnek (a  továbbiakban: OSEI) a  Budapest XI., Karolina út 27. szám alatti 
ingatlanban történő átmeneti elhelyezéséhez kapcsolódó beruházás megvalósításához és költözéséhez szükséges 
1708,3 millió forint biztosításáról;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: a felmerülés ütemében

 2. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon a  KEOP-5.6.0/B/-12-2013-0002 számú projekt 
kapcsán az OSEI és a Testnevelési Egyetem közötti átadás-átvételt tartalmazó megállapodás megkötéséről;

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: az előkészítés megkezdésére: azonnal
 a megállapodás megkötésére: 2016. december 31.

 3. felhívja az  emberi erőforrások minisztere útján az  Országos Sportegészségügyi Intézet elhelyezésével összefüggő 
feladatok összehangolásáért felelős miniszteri biztost, hogy készítsen a Kormány részére jelentést az OSEI átmeneti 
elhelyezésének végrehajtásáról.

Felelős: emberi erőforrások minisztere útján az Országos Sportegészségügyi Intézet elhelyezésével 
összefüggő feladatok összehangolásáért felelős miniszteri biztos

Határidő: 2017. november 30.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1758/2016. (XII. 14.) Korm. határozata
a Budapest Music Center kibővítéseként a Modern Opera – OPERA X megvalósításával összefüggő 
beruházással kapcsolatos intézkedésekről

A Kormány
 1. egyetért azzal, hogy a  BMC Budapest Music Center Kulturális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság által 

tervezett Modern Opera – OPERA X épületének megvalósításához – a 2017. évi központi költségvetésben biztosított 
forráson felül – további 1000,0 millió forint forrást kell biztosítani a 2018. és 2019. évi központi költségvetésben;

 2. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert és az  emberi erőforrások miniszterét, hogy az  1.  pontban megjelölt célra 
gondoskodjanak a 2018. és 2019. évi központi költségvetésben összesen 1000,0 millió forint forrás biztosításáról;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: a 2018. és 2019. évi központi költségvetés tervezése, illetve végrehajtása során, a kiadások 

várható felmerülésének ütemében
 3. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon a Modern Opera – OPERA X épületének 2020. évtől 

kezdődően szükséges fenntartására és működtetésére vonatkozó előterjesztés elkészítéséről és a Kormány részére 
történő benyújtásáról.

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: a 2020. évi központi költségvetés tervezését megelőzően

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 201. szám 81965

A Kormány 1759/2016. (XII. 14.) Korm. határozata
a XI. Miniszterelnökség és a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezetek közötti  
előirányzat-átcsoportosításokról

A Kormány az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében 
eljárva elrendeli a  Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: 
Kvtv.) 1.  melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 32. Központi kezelésű előirányzatok cím, 3. Céltartalékok alcím, 
3. Ágazati életpályák és bérintézkedések jogcímcsoport terhére, a Kvtv. 1. melléklet LXXII. Egészségbiztosítási Alap 
fejezet, 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai cím, 3. Természetbeni ellátások alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás 
jogcímcsoport
a) 13. Célelőirányzatok jogcím előirányzatára 15 212,8 millió forint,
b) 15. Mentés jogcím előirányzatára 7569,7 millió forint,
c) 17. Laboratóriumi ellátás jogcím előirányzatára 3654,8 millió forint,
d) 18. Összevont szakellátás jogcím előirányzatára 55 198,9 millió forint
egyszeri átcsoportosítását az 1. melléklet szerint.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2017. január 2.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1759/2016. (XII. 14.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség
LXXII. Egészségbiztosítási Alap

millió forintban, egy tizedessel
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jogcím K I A D Á S O K A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím név (+/-) következő

csop. szám szám csop. Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
LXXII.

2
3

1
201032 13 Célelőirányzatok 15 212,8
252512 15 Mentés 7 569,7
263890 17 Laboratóriumi ellátás 3 654,8
263901 18 Összevont szakellátás 55 198,9

XI.
32

3
352239 3 -81 636,2

millió forintban, egy tizedessel
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jogcím B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím név (+/-) következő

csop. szám szám csop. Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

millió forintban, egy tizedessel
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jogcím T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím név (+/-) következő

csop. szám szám csop. Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I. n.év II. n.év III. n.év IV. n.év
Fejezetet irányító szerv időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos   
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 81 636,2 81 636,2
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű   

1 példány

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű   

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

2 példány

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány

1 példány

Ágazati életpályák és bérintézkedések 

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű   

Egészségbiztosítási ellátások kiadásai

Gyógyító-megelőző ellátás

Egészségbiztosítási Alap

Természetbeni ellátások

Miniszterelnökség
Központi kezelésű előirányzatok 

Céltartalékok

a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2017.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Államház-
tartási egyedi 

azonosító
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A Kormány 1760/2016. (XII. 14.) Korm. határozata
a LXXII. Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék jogcím előirányzatáról történő 
átcsoportosításról

A Kormány a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 
12.  § (1)  bekezdés b)  pontjában biztosított jogkörében elrendeli a  Kvtv. 1.  melléklet LXXII. Egészségbiztosítási 
Alap fejezet, 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai cím, 3. Természetbeni ellátások alcím, 1. Gyógyító-megelőző 
ellátás jogcímcsoport, 21. Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék jogcím előirányzatának terhére, a Kvtv. 1. melléklet  
LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai cím, 3. Természetbeni ellátások alcím, 
1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport
a) 1. Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás jogcím előirányzatának javára 4100,0 millió forint,
b) 13. Célelőirányzatok jogcím előirányzatának javára 2863,8 millió forint
egyszeri átcsoportosítását az 1. melléklet szerint.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2017. január 2.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1760/2016. (XII. 14.) Korm. határozathoz

LXXII. Egészségbiztosítási Alap

millió forintban, egy tizedessel
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jogcím K I A D Á S O K A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím név (+/-) következő

csop. szám szám csop. Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
LXXII.

2
3

1
222134 1 Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás 4 100,0
201032 13 Célelőirányzatok 2 863,8

LXXII.
2

3
1

284889 21 Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék -6 963,8

millió forintban, egy tizedessel
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jogcím B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím név (+/-) következő

csop. szám szám csop. Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

millió forintban, egy tizedessel
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jogcím T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím név (+/-) következő

csop. szám szám csop. Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I. n.év II. n.év III. n.év IV. n.év
Fejezetet irányító szerv időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos   
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 6 963,8 6 963,8
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű   

Egészségbiztosítási Alap
Egészségbiztosítási ellátások kiadásai

Természetbeni ellátások
Gyógyító-megelőző ellátás

Egészségbiztosítási ellátások kiadásai

Gyógyító-megelőző ellátás

Egészségbiztosítási Alap

Természetbeni ellátások

a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2017.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

2 példány

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány

1 példány

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű   

1 példány

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű   

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma
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A Kormány 1761/2016. (XII. 14.) Korm. határozata
a LXXII. Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék jogcím előirányzatáról történő 
átcsoportosításról

Az összevont szakellátás jogcím 2016. év végi többletforrás igénye fedezetének biztosítása érdekében a  Kormány 
a  Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 12.  § 
(1)  bekezdés b)  pontjában biztosított jogkörében 3321,3 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a  Kvtv. 
1.  melléklet LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai cím, 3. Természetbeni 
ellátások alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport, 21. Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék jogcím 
előirányzatának terhére, a  Kvtv. 1.  melléklet LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet 2. Egészségbiztosítási ellátások 
kiadásai cím, 3. Természetbeni ellátások alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport, 18. Összevont 
szakellátás jogcím előirányzatának javára az 1. melléklet szerint.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1761/2016. (XII. 14.) Korm. határozathoz

LXXII. Egészségbiztosítási Alap

millió forintban, egy tizedessel
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jogcím K I A D Á S O K A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím név (+/-) következő

csop. szám szám csop. Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
LXXII.

2
3

1
284889 21 Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék -3 321,3

LXXII.
2

3
1

263901 18 Összevont szakellátás 3 321,3

millió forintban, egy tizedessel
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jogcím B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím név (+/-) következő

csop. szám szám csop. Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

millió forintban, egy tizedessel
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jogcím T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím név (+/-) következő

csop. szám szám csop. Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I. n.év II. n.év III. n.év IV. n.év
Fejezetet irányító szerv időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos   
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 3 321,3 3 321,3
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

1 példány

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2016.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Államház-
tartási 
egyedi 

azonosító

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű   

1 példány

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű   

Államház-
tartási 
egyedi 

azonosító

Természetbeni ellátások
Gyógyító-megelőző ellátás

Egészségbiztosítási Alap

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Egészségbiztosítási ellátások kiadásai

2 példány

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány

Államház-
tartási 
egyedi 

azonosító

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű   

Egészségbiztosítási Alap
Egészségbiztosítási ellátások kiadásai

Természetbeni ellátások
Gyógyító-megelőző ellátás



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.
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	A Kormány 421/2016. (XII. 14.) Korm. rendelete
	a dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 
39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 422/2016. (XII. 14.) Korm. rendelete
	a gyógyszertárak létesítésének és működtetésének részletes szabályairól

	A Kormány 423/2016. (XII. 14.) Korm. rendelete
	a mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról szóló 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 424/2016. (XII. 14.) Korm. rendelete
	a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében megvalósuló egyes közel nulla energiaigényű épületek létesítésére irányuló mintaprojekt jellegű beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelen

	A Kormány 1755/2016. (XII. 14.) Korm. határozata
	az Európai Uniónak a szomáliai biztonsági erők kiképzésére irányuló missziójához („EUTM Somalia”) történő további magyar katonai hozzájárulásról

	A Kormány 1756/2016. (XII. 14.) Korm. határozata
	a Budapesti Corvinus Egyetem Jövőképesség Kutatóközpontjának létrehozásáról

	A Kormány 1757/2016. (XII. 14.) Korm. határozata
	az Országos Sportegészségügyi Intézet átmeneti elhelyezésével kapcsolatos forrásigényről

	A Kormány 1758/2016. (XII. 14.) Korm. határozata
	a Budapest Music Center kibővítéseként a Modern Opera – OPERA X megvalósításával összefüggő beruházással kapcsolatos intézkedésekről

	A Kormány 1759/2016. (XII. 14.) Korm. határozata
	a XI. Miniszterelnökség és a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezetek közötti 
előirányzat-átcsoportosításokról

	A Kormány 1760/2016. (XII. 14.) Korm. határozata
	a LXXII. Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék jogcím előirányzatáról történő átcsoportosításról

	A Kormány 1761/2016. (XII. 14.) Korm. határozata
	a LXXII. Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék jogcím előirányzatáról történő átcsoportosításról


		2016-12-14T20:33:08+0100
	Budapest
	A digitális aláírás a NetLock Kft. PDF Signo termékével készült.




