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III. Kormányrendeletek

A Kormány 298/2020. (VI. 24.) Korm. rendelete
a Magyarország Kormánya és az Ukrajna Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram 
kialakításáról szóló megállapodás módosításáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről
(A Jegyzőkönyv 2020. június 1-jén nemzetközi jogi szempontból hatályba lépett.)

1. §  A Kormány a  Magyarország Kormánya és az  Ukrajna Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram 
kialakításáról szóló megállapodás módosításáról szóló Jegyzőkönyvet (a továbbiakban: Jegyzőkönyv) e rendelettel 
kihirdeti.

2. § (1) A Jegyzőkönyv hiteles magyar nyelvű szövegét az 1. melléklet tartalmazza.
 (2) A Jegyzőkönyv hiteles angol nyelvű szövegét a 2. melléklet tartalmazza.

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

4. §  E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről a külgazdasági ügyekért felelős miniszter gondoskodik.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 298/2020. (VI. 24.) Korm. rendelethez

JEGYZŐKÖNYV
Magyarország Kormánya és Ukrajna Kormánya között
a Magyarország Kormánya és Ukrajna Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram 
kialakításáról szóló megállapodás módosításáról

Magyarország Kormánya és Ukrajna Kormánya (a  továbbiakban: Szerződő Felek), a  két ország kormánya közötti 
gazdasági együttműködés folytatása érdekében, a Budapesten, 2016. november 24. napján aláírt, a Magyarország 
Kormánya és Ukrajna Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás 
(a továbbiakban: Megállapodás) 9. cikk e) pontjára figyelemmel a következőkben állapodnak meg.

1. cikk
A Megállapodás 1. cikk (meghatározások) f ) pontja a következők szerint módosul:
„f ) a  hitel kezdőnapja: az  OECD Megállapodás XIV. sz.  melléklete q)  pontjának definíciós listája szerint 
meghatározandó;”

2. cikk
A Megállapodás 3. cikk (3) bekezdésének első és második mondata a következők szerint módosul:
„A kötött segélyhitelkeretből folyósított hitelek futamideje nem haladhatja meg a  huszonnégy és fél (24,5)  évet, 
amely időtartam három (3) év türelmi időt és huszonegy és fél (21,5) év törlesztési időszakot foglal magába. Az első 
törlesztőrészlet az OECD Megállapodás feltételeivel összhangban a hitel kezdőnapját követő negyvenkettő (42) hónap 
múlva esedékes.”
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3. cikk
A Megállapodás 9. cikk b) pontja a következők szerint módosul:
„Jelen Megállapodás a  hatálybalépésétől számított négy (4) évig hatályos és automatikusan egy (1) évvel 
meghosszabbodik, hacsak az  egyik fél a  lejárat előtt legalább három (3) hónappal korábban nem értesíti írásban 
a másik felet arról, hogy a Megállapodás felmondásáról döntött.”

4. cikk
A Megállapodás 1. számú Melléklete a Jegyzőkönyv 1. számú Mellékletében foglaltak szerint módosul.

5. cikk
A Jegyzőkönyv a  Megállapodás elválaszthatatlan részét képezi és érvényes marad mindaddig, ameddig 
a Megállapodás érvényben van.

A Szerződő Felek diplomáciai úton, írásban értesítik egymást arról, hogy a  jelen Jegyzőkönyv hatálybalépéséhez 
szükséges belső jogi követelményeknek eleget tettek. A jelen Jegyzőkönyv 2020. június 1. napján lép hatályba.

Készült Budapest, 2020 év május hónap 29. napján, magyar, ukrán és angol nyelven, két eredeti példányban, 
mindegyik szöveg egyformán hiteles. Az  esetleges eltérő értelmezésből fakadó viták rendezése esetén az  angol 
nyelvű változat az irányadó.

 ...................................................................................... ...................................................................................... 
 Magyarország Kormánya részéről Ukrajna Kormánya részéről

1. számú Melléklet

A FINANSZÍROZÁS KIEMELT TERÜLETEI A MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ÉS UKRAJNA KORMÁNYA 
KÖZÖTTI PÉNZÜGYI EGYÜTTMŰKÖDÉSI KERETPROGRAM KIALAKÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁS 
VÉGREHAJTÁSA SORÁN

Jelen Megállapodás keretében az alábbi kiemelt fejlesztések kerülnek finanszírozásra:

 1. Elkerülő út Beregszász és Asztély településeken „Luzsanka” határátkelőhelyig (építés, valamint az  építési munkák 
felügyeletéhez kapcsolódó tanácsadás)

 2. Az  M-24-es út Velyka Dobron – Munkács – Beregszász – „Luzsanka” határátkelőhely közötti szakasza (útfelújítás, 
valamint az építési munkák felügyeletéhez kapcsolódó tanácsadás)
A jelen Megállapodásban meghatározott kötött segélyhitel rendelkezésre állásának függvényében a Szerződő Felek 
elfogadhatnak további projekteket is, többek között az alábbiakat:
– Az M-23-as út Beregszász – Nagyszőlős – Velyka Kopania közötti szakasza (útfelújítás, valamint az  építési 

munkák felügyeletéhez kapcsolódó tanácsadás)
– Az M-26-os út „Vilok” határátkelőhely – Tiszaújlak – Nevetlenfalu – „Dyakovo” határátkelőhely közötti szakasza 

(útfelújítás, valamint az építési munkák felügyeletéhez kapcsolódó tanácsadás)
– Az M-08 elkerülő út Ungvár – „Ungvár” határátkelőhely közötti szakasza (útfelújítás, valamint az  építési 

munkák felügyeletéhez kapcsolódó tanácsadás).
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2. melléklet a 298/2020. (VI. 24.) Korm. rendelethez

PROTOCOL
between the Government of Hungary and the Government of Ukraine on the amendment  
to the Framework Agreement between the Government of Hungary and the Government of Ukraine  
on providing a tied aid credit

The Government of Hungary and the Government of Ukraine (hereinafter referred to as: ‘the Contracting Parties’), 
with a view to continue economic cooperation between both Governments, in accordance with point e) of Article 9 
of the Framework Agreement between the Government of Hungary and the Government of Ukraine on providing 
a tied aid credit (hereinafter referred to as: ‘the Agreement’), done at Budapest on 24 November 2016, have agreed 
as follows.

Article 1
Point f ) of Article 1 (Definitions) of the Agreement is amended as follows:
‘f ) starting point of credit: to be determined according to the list of definitions set out in point q) of Annex XV of the 
OECD Arrangement.’

Article 2
The first and second sentences of paragraph 3 of Article 3 of the Agreement are amended as follows:
‘Tenor of the credit disbursed under the tied aid credit line shall not exceed twenty-four and a  half (24.5) years, 
which includes three (3) years grace period and twenty-one and a  half (21.5) years repayment period. The first 
repayment is due forty-two (42) months from the starting point of credit as defined in the OECD Arrangement.’

Article 3
Point b) of Article 9 of the Agreement is amended as follows:
‘This Agreement shall be valid for a  period of four (4) years from the date of its coming into force, and shall be 
automatically renewed for a period of one (1) year, unless one Party informs the other of its decision to terminate it, 
by means of a written notification at least three (3) months prior to expiry.’

Article 4
Appendix 1 to the Agreement is amended in accordance with Appendix 1 to the Protocol.

Article 5
The Protocol is an integral part of the Agreement and remains valid as long as the Agreement.

The Contracting Parties shall notify each other in writing through diplomatic channels that they have fulfilled the 
internal legal procedures necessary for the coming into force of this Protocol. The present Protocol shall come into 
force on 1 June 2020.

Done in Budapest on the 29 day of May, in 2020 in two identical originals, in Hungarian, Ukrainian and English 
languages, all texts being equally authentic. In case of any divergences in interpretation of the provisions of this 
Protocol, the English text shall prevail.

 ...................................................................................... ...................................................................................... 
 on behalf of on behalf of 
 the Government of Hungary the Government of Ukraine
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Appendix 1

LIST OF PRIORITY AREAS OF
FINANCING FOR REALISATION UNDER THE FRAMEWORK AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF 
HUNGARY AND THE GOVERNMENT OF UKRAINE ON PROVIDING A TIED AID CREDIT

Priority projects to be financed in the framework of this Agreement:

 1. Berehove City and Astey Village to Check Point ‘Luzhanka’ bypass (Construction and consultancy services for the 
supervision over the execution of works)

 2. M-24 Road Velyka Dobron – Mukachevo – Berehove – Check Point ‘Luzhanka’ (Capital repair and consultancy 
services for the supervision over the execution of works)
Additional projects, such as the ones listed below, can be approved by the Contracting Parties based on the 
availability of tied aid credit in the framework of this Agreement:
− M-23 Road Berehove – Vynohradiv – Velyka Kopania (Capital repair, consultancy services for the supervision 

over the execution of works)
− M-26 Road Check Point ‘Vylok’ – Vylok – Nevetlenfoly – Check Point ‘Dyakovo’ (Capital repair, consultancy 

services for the supervision over the execution of works)
− M-08 Road Uzhhorod Bypass – Check Point ’Uzhhorod’ (Capital repair, consultancy services for the 

supervision over the execution of works).

A Kormány 299/2020. (VI. 24.) Korm. rendelete
a Magyarország Kormánya és a Vietnámi Szocialista Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi 
együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás jegyzékváltással történő módosításáról 
szóló Megállapodás kihirdetéséről

1. §  A Kormány e  rendelettel felhatalmazást ad a  Magyarország Kormánya és a  Vietnámi Szocialista Köztársaság 
Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás jegyzékváltással 
történő módosításáról szóló megállapodás (a továbbiakban: Módosítás) kötelező hatályának elismerésére.

2. §  A Kormány a Módosítást e rendelettel kihirdeti.

3. § (1) A Módosítás hiteles angol nyelvű szövegét a 2. és a 4. melléklet tartalmazza.
 (2) A Módosítás hivatalos magyar nyelvű fordítását az 1. és a 3. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A  3. §, valamint az 1–4. melléklet Magyarország Kormánya válaszjegyzékének kézhezvételét követő 30 naptári 

nappal lép hatályba.
 (3) A Módosítás hatálybalépésének naptári napját a külpolitikáért felelős miniszter – annak ismertté válását követően – 

a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg.

5. §  Az e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről a külgazdasági ügyekért felelős miniszter gondoskodik.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 299/2020. (VI. 24.) Korm. rendelethez

A Vietnámi Szocialista Köztársaság Pénzügyminisztériuma ezúton fejezi ki nagyrabecsülését Magyarország Hanoi 
Nagykövetségének, és hivatkozással a 2020. június 18. napján kelt, 223/2020/HUMEMB/HOI számú szóbeli jegyzékre 
a  2017. január 12-én aláírt, a  Vietnámi Szocialista Köztársaság Kormánya és a  Magyarország Kormánya közötti 
pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás (a továbbiakban: Keretmegállapodás) 
vonatkozásában tisztelettel közli a következőket.

 1. A módosítás és meghosszabbítás tartalma
A Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériumának 2020. május 22-én kelt, KKM/7627-7/2020/Adm számú 
szóbeli jegyzékében javasoltaknak megfelelően, a Vietnámi Szocialista Köztársaság Pénzügyminisztériuma ezúton 
kezdeményezi a Keretmegállapodás módosítását és meghosszabbítását a következők szerint:
A 3. cikk (3) bekezdése a következők szerint módosul:
„A kötött segélyhitelkeretből folyósított hitelek futamideje nem haladhatja meg a  huszonnyolc (28) évet, amely 
időtartam három (3) év türelmi időt és huszonöt (25) év törlesztési időszakot foglal magába. Az első törlesztőrészlet 
az  OECD Megállapodás feltételeivel összhangban a  hitel kezdőnapját követő negyvenkettő (42) hónap múlva 
esedékes. Az éves kamat nulla (0) %.”
A 10. cikk b) pontja a következők szerint módosul:
„Jelen Keretmegállapodás a  hatálybalépésétől számított öt (5) évig hatályos és automatikusan egy (1) évvel 
meghosszabbodik, hacsak az  egyik fél a  lejárat előtt legalább három (3) hónappal korábban nem értesíti írásban 
a másik felet arról, hogy a Keretmegállapodás felmondásáról döntött.”

 2. A módosítás és meghosszabbítás formája
A Keretmegállapodás módosítása és meghosszabbítása jegyzékváltás útján történik a  nemzetközi jog és 
a Keretmegállapodás előírásai szerint.

 3.  Következő teendők és eljárási lépések
A Magyar fél és a  Vietnámi fél a  Keretmegállapodás módosításának és meghosszabbításának elfogadását 
jegyzékváltás útján erősíti meg.

A Vietnámi Szocialista Köztársaság Pénzügyminisztériumának szóbeli jegyzéke és arra a  Magyarország 
Külgazdasági és Külügyminisztériuma által válaszként küldött szóbeli jegyzék Megállapodást hoz létre a Vietnámi 
Szocialista Köztársaság Kormánya és Magyarország Kormánya közötti Keretmegállapodás módosításáról és 
meghosszabbításáról, és az  a  Keretmegállapodás elválaszthatatlan részét képezi, amely a  Keretmegállapodás 
10. cikk a) pontja szerint lép hatályba.

A Vietnámi Szocialista Köztársaság Pénzügyminisztériuma megragadja az  alkalmat, hogy nagyrabecsüléséről 
biztosítsa Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériumát.

Hanoi, 2020. június 19.

2. melléklet a 299/2020. (VI. 24.) Korm. rendelethez

The Ministry of Finance of the Socialist Republic of Viet Nam presents its compliments to the Embassy of Hungary 
in Hanoi and with reference to the Verbal Note ref. 223/2020/HUMEMB/HOI dated 18th June 2020 regarding the 
amendment of the Framework Agreement between the Government of Vietnam and the Government of Hungary 
on the Establishment of a  Framework Programme for Financial-Cooperation (hereafter called “the Framework 
Agreement”), signed on 12th January 2017, the Ministry of Finance of the Socialist Republic of Viet Nam has the 
honor to inform as follows:

 1.  Contents of amendment and extension:
As proposed by the Ministry of Foreign Affairs and Trade of Hungary in the Verbal Note ref. KKM/7627-7/2020/Adm 
dated 22nd May 2020, the Ministry of Finance of the Socialist Republic of Viet Nam initiates the amendment and 
extension of the Framework Agreement as follows:
The paragraph 3, Article 3, shall be amended as follows:
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“Tenor of the credit disbursed under the tied aid credit line shall not exceed twenty-eight (28) years, which includes 
three (3) years grace period and twenty-five (25) years repayment period. The first repayment is due forty-two  
(42) months from the starting point of credit as defined in the OECD Arrangement. The interest rate is zero (0) %  
per annum.”
The point b), Article 10, shall be amended as follows:
“This Framework Agreement shall be valid for a period of five (05) years from the date of its coming into force, and 
shall be automatically renewed for a period of one (01) year, unless one Party informs the other of its decision to 
terminate it, by means of a written notification at least three (3) months prior to expiry.”

 2.  Form of amendment and extension:
The extension and amendment of the Framework Agreement shall be performed through an exchange of Verbal 
Notes, in accordance with the rules of international laws and regulations of the Framework Agreement.

 3.  Next steps and procedures:
The Vietnamese side and the Hungarian side shall confirm its acceptance of amendment and extension of the 
Framework Agreement through an exchange of Verbal Notes.

The Verbal Note from the Ministry of Finance of the Socialist Republic of Viet Nam and the Verbal Note in reply from 
the Ministry of Foreign Affairs and Trade shall constitute an Agreement between the Government of the Socialist 
Republic of Viet Nam and the Government of Hungary on the amendment and extension of the Framework 
Agreement and shall be an integral part of the Framework Agreement, which shall come into force according to 
point a, Article 10 of the current Framework Agreement.

The Ministry of Finance of the Socialist Republic of Vietnam avails itself of this opportunity to renew to the Embassy 
of Hungary the assurances of its highest consideration.

Ha Noi, 19 June 2020

3. melléklet a 299/2020. (VI. 24.) Korm. rendelethez

Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériuma nagyrabecsülését fejezi ki a Vietnámi Szocialista Köztársaság 
Pénzügyminisztériuma számára és tisztelettel hivatkozik ez  utóbbi 2019. június 19-én kelt, a  38/BTC-QLN számú 
szóbeli jegyzékére a  Magyarország Kormánya és a  Vietnámi Szocialista Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi 
együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) jegyzékváltás 
útján történő módosításának kezdeményezésére.

A Magyar fél tisztelettel elfogadja a Vietnámi fél módosításra tett javaslatait, ami szerint a Megállapodás az alábbiak 
szerint módosul.

A Megállapodás 3. cikk (3) bekezdése a következők szerint módosul:
„A kötött segélyhitelkeretből folyósított hitelek futamideje nem haladhatja meg a  huszonnyolc (28) évet, amely 
időtartam három (3) év türelmi időt és huszonöt (25) év törlesztési időszakot foglal magába. Az első törlesztőrészlet 
az  OECD Megállapodás feltételeivel összhangban a  hitel kezdőnapját követő negyvenkettő (42) hónap múlva 
esedékes. Az éves kamat nulla (0) %.”
A Megállapodás 10. cikk b) pontja a következők szerint módosul:
„Jelen Megállapodás a  hatálybalépésétől számított öt (5) évig hatályos és automatikusan egy (1) évvel 
meghosszabbodik, hacsak az  egyik fél a  lejárat előtt legalább három (3) hónappal korábban nem értesíti írásban 
a másik felet arról, hogy a Keretmegállapodás felmondásáról döntött.”

A Vietnámi Szocialista Köztársaság Pénzügyminisztériuma szóbeli jegyzéke és Magyarország Külgazdasági és 
Külügyminisztériumának jelen válaszjegyzéke megállapodást hoz létre Magyarország Kormánya és a  Vietnámi 
Szocialista Köztársaság Kormánya között a  Megállapodás módosításáról és ezen Megállapodás elválaszthatatlan 
részét képezi, amely a Megállapodás 10. cikk a) pontja szerint lép hatályba.

Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériuma megragadja az  alkalmat, hogy nagyrabecsüléséről biztosítsa 
a Vietnámi Szocialista Köztársaság Pénzügyminisztériumát.

Budapest, 2020. „ “.
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4. melléklet a 299/2020. (VI. 24.) Korm. rendelethez

The Ministry of Foreign Affairs and Trade of Hungary (hereinafter: “the Ministry”) presents its compliments to the 
Ministry of Finance of the Socialist Republic of Vietnam, and has the honour to communicate the following with 
reference to the latter’s Note no. 38/BTC-QLN, dated 19 June 2020 on the amendment of the 12 January 2017 
Framework Agreement between the Government of Hungary and the Government of Vietnam on the Establishment 
of a Framework Programme for Financial Co-operation (hereinafter: ‘the Agreement’).

The Hungarian Side kindly accepts the amendment proposal of the Vietnamese Side, according to which the 
Agreement will be amended as follows.

The third (3) paragraph of Article 3 of the Agreement shall be amended as follows:
“Tenor of the credit disbursed under the tied aid credit line shall not exceed twenty-eight (28) years, which includes 
three (3) years grace period and twenty-five (25) years repayment period. The first repayment is due forty-two 
(42) months from the starting point of credit as defined in the OECD Arrangement. The interest rate is zero (0) %  
per annum.”
Point b) of Article 10 of the Agreement shall be amended as follows:
“This Agreement shall be valid for a  period of five (05) years from the date of its coming into force, and shall be 
automatically renewed for a period of one (01) year, unless one Party informs the other of its decision to terminate it, 
by means of a written notification at least three (3) months prior to expiry.”

The Note Verbal from the Ministry of Finance of the Socialist Republic of Vietnam and the present Note Verbal 
in reply of the Ministry of Foreign Affairs and Trade of Hungary shall constitute an Agreement between the 
Government of the Socialist Republic of Vietnam and the Government of Hungary on the amendment of the 
Agreement and shall be an integral part of the Agreement, which shall come into force according to point a) of 
Article 10 of the Agreement.

The Ministry of Foreign Affairs and Trade of Hungary avails itself of this opportunity to renew to the Ministry of 
Finance of the Socialist Republic of Vietnam the assurances of its highest consideration.

Budapest, ” ” 2020

A Kormány 300/2020. (VI. 24.) Korm. rendelete
a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységet folytatók nyilvántartás-vezetési és adatszolgáltatási 
kötelezettségéről, valamint a dohánytermékek árbejelentésének és árközzétételének részletes szabályairól 
szóló 406/2016. (XII. 10.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a  dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi 
CXXXIV.  törvény 24/C.  § b) és d)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységet folytatók nyilvántartás-vezetési és adatszolgáltatási 
kötelezettségéről, valamint a  dohánytermékek árbejelentésének és árközzétételének részletes szabályairól 
szóló 406/2016. (XII. 10.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (2) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„(2) E rendelet alkalmazásában:
a) árbejelentés: az  árközzétételi kötelezettséggel érintett dohánygyártmány kiskereskedelmi eladási árának 
bejelentése az  Fdvtv. 4.  § (2)  bekezdése szerinti részvénytársaság (a  továbbiakban: részvénytársaság) részére 
az állami adó- és vámhatóság (a továbbiakban: vámhatóság) honlapján történő közzététele érdekében;
b) árközzétételi kötelezettséggel érintett dohánygyártmány: zárjeggyel ellátott vagy zárjegy nélküli dohánygyártmány;
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c) árközzétételi kötelezettséggel nem érintett termékek: azon érintett termékek, amelyek nem minősülnek árközzétételi 
kötelezettséggel érintett dohánygyártmánynak;
d) dohánygyártmány: a Jöt.-ben ekként meghatározott termék;
e) érintett termékek: az 1. mellékletben felsorolt termékek.”

2. §  A Korm. rendelet 5. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A regisztrációs kötelezettségnek a 3. melléklet szerinti tartalommal kell eleget tenni.
(3) A  részvénytársaság a  hiánytalan regisztrációt tudomásul veszi. A  részvénytársaság az  árközzétételi 
kötelezettséggel nem érintett termékek adatait a dohány-kiskereskedelmi ellátó és az adatszolgáltatásra kötelezett 
személyek részére a  regisztráció tudomásulvételét követő napon hozzáférhetővé teszi. A  részvénytársaság 
az  árközzétételi kötelezettséggel érintett dohánygyártmányok esetében ezek adatait a  dohány-kiskereskedelmi 
ellátó részére a  regisztráció tudomásulvételét követő napon, az  adatszolgáltatásra kötelezett személyek részére 
a 6. § szerinti árbejelentéssel együttesen teszi hozzáférhetővé.”

3. §  A Korm. rendelet 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„11.  § (1) A  dohánytermék-kiskereskedőknél a  dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységet folytatók 
nyilvántartás-vezetési és adatszolgáltatási kötelezettségéről, valamint a  dohánytermékek árbejelentésének 
és árközzétételének részletes szabályairól szóló 406/2016. (XII. 10.) Korm. rendelet módosításáról szóló 
300/2020.  (VI.  24.) Korm. rendelet hatálybalépése napján még készleten lévő, kiskereskedelmi eladási árat 
tartalmazó adójeggyel ellátott dohánygyártmányok az  adójegyen szereplő kiskereskedelmi eladási áron 
értékesíthetőek.
(2) A 6. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően mindazon dohánygyártmányok esetén, amelyek 2020. július 1-jétől 
árközzétételi kötelezettség alá esnek, az első árbejelentést 2020. június 26-án 10 óráig kell megtenni.
(3) A  (2)  bekezdés szerint bejelentett – 2020. július 1-jétől érvényes – árakat a  vámhatóság – a  6.  §-tól eltérően – 
2020. június 30-án 12.00 órakor teszi közzé.”

4. § (1) A Korm. rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
 (2) A Korm. rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
 (3) A Korm. rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

5. §  A Korm. rendelet
a) 2. § (2) bekezdésében az „1. mellékletben felsorolt” szövegrész helyébe az „érintett” szöveg,
b) 5.  § (5)  bekezdésében és 6.  § (1)  bekezdésében a  „dohánytermékek” szövegrész helyébe 

a „dohánygyártmányok” szöveg,
c) 8. § (1) bekezdésében az „az Fdvtv. 14. § g) pontja” szövegrész helyébe az „az Fdvtv. 14. § h) pontja” szöveg,
d) 8. § (2) bekezdésében az „Fdvtv. § 23. § (1) bekezdése” szövegrész helyébe az „Fdvtv. 23. § (1) és (2) bekezdése” 

szöveg,
e) 9. § (5) bekezdésében az „adatokból” szövegrész helyébe az „adatokat és az azokból készült” szöveg
lép.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 300/2020. (VI. 24.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 406/2016. (XII. 10.) Korm. rendelethez

A nyilvántartás-vezetési és adatszolgáltatási kötelezettséggel érintett termékek köre

 1. Az Fdvtv. 1. § (1) bekezdésében meghatározott
a) dohánytermék: az  a  fogyasztható termék, amely akár csak részben is dohányt tartalmaz, így különösen 

a  cigaretta, cigarettadohány, szivar, szivarka, pipadohány és más fogyasztási dohány, füst nélküli 
dohánytermék és az új-dohánytermék kategória,

b) cigarettahüvely és cigarettapapír,
c) elektronikus cigaretta,
d) utántöltő flakon, patron,
e) nikotinmentes utántöltő flakon,
f ) dohányzást imitáló elektronikus eszköz,
g) dohányzást helyettesítő nikotintartalmú termék, valamint
h) az új dohánytermék-kategóriák kiegészítő terméke.

 2. A  dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a  kombinált figyelmeztetésekről, 
valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 39/2013. (II. 14.) Korm. rendeletben 
meghatározott füstszűrő.”

2. melléklet a 300/2020. (VI. 24.) Korm. rendelethez
„3. melléklet a 406/2016. (XII. 10.) Korm. rendelethez

A nyilvántartás-vezetési és adatszolgáltatási kötelezettséggel érintett termékek regisztrációs lapjának 
tartalmi elemei

 1. A bejelentő neve, címe, adószáma, jövedéki engedély száma.
 2. A  bejelentő minőségének megjelölése (Jöt.-ben meghatározott importáló, bejegyzett kereskedő vagy adóraktár 

engedélyes).
 3. A termék megnevezésére, lényegére vonatkozó információk:

a) típusa,
b) márkaneve/márkajelzése,
c) alfajtája (ha megkülönböztethető),
d) egyedi jellemző (ha megkülönböztethető; illetve elektronikus cigaretta esetén az  (EU) 2015/2186 bizottsági 

végrehajtási határozat 5. cikke szerinti Termékazonosító szám),
e) a termék megnevezése (amennyiben releváns, az ízesítés jelölése is),
f ) egyéb jellemző kódok [így különösen: EAN kód, a  Jöt. szerinti KN-kód (ennek hiányában vámtarifaszám), 

OGYÉI igazolás száma, fogyasztóvédelmi hatósági engedélyszám, egyéb engedélyszám, gyártói cikkszám],
g) jövedéki besorolása,
h) kasszagyűjtő kódja,
i) ártípus,
j) érvénybe lépés napja,
k) érvényesség vége.

 4. A  termék fogyasztói csomagolási egységének grafikai és (teljes) szövegterve (képi megjelenítéssel együtt, 
elektronikus formában is).

 5. A fogyasztói, a gyűjtő- és a szállítási csomagolás módja és azok egyéb átváltási mennyiségei.
 6. Termékregisztrációs adatok, melyek megadása termékspecifikusan történik:

a) mérete (mm):
aa) összes hosszúság,
ab) vágatszélesség,
ac) átmérő;
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b) kémiai jellemzők:
ba) nikotintartalom (mg/termékegység, cigaretta esetén a  kibocsátás során, egyéb termékek esetén 

a termék összetevőben mért nikotintartalom),
bb) kátránytartalom (mg/termékegység),
bc) szén-monoxid-tartalom (mg/termékegység);

c) mennyiségi jellemzők:
ca) a legkisebb csomagolási egység mértékegysége,
cb) a fogyasztói csomagolási egységen belüli töltési mennyiség,
cc) a csomagolási egységben lévő termék mennyiségi egysége (szál, darab, g, ml stb.);

d) füstszűrő alkalmazása;
e) kapszula alkalmazása;
f ) mentol alkalmazása;
g) finomra vágott fogyasztási dohány esetében annak meghatározása, hogy egy szál cigaretta töltéséhez hány 

gramm dohányra van szükség.”

3. melléklet a 300/2020. (VI. 24.) Korm. rendelethez
„4. melléklet a 406/2016. (XII. 10.) Korm. rendelethez

A Jöt. szerinti árközzétételi kötelezettséggel érintett dohánygyártmány regisztrációs lapjának tartalmi 
elemei árváltozás esetén

 1. A termékregisztrátor megnevezése.
 2. A korábban regisztrált, az árváltozásban aktuálisan érintett termék azonosításához szükséges információk:

a) részvénytársasági azonosítója (ND cikkszám),
b) gyártói/forgalomba hozói rendszerben definiált egyedi azonosítója.

 3. A dohánygyártmány kiskereskedelmi eladási árával kapcsolatos adatok:
a) kiskereskedelmi eladási ár hatálybalépésének kezdő dátuma,
b) kiskereskedelmi eladási ár,
c) ártípus.”

A Kormány 301/2020. (VI. 24.) Korm. rendelete
a Sopron-Fertő kiemelt turisztikai térségben megvalósítandó beruházásokkal összefüggő közigazgatási 
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint 
a turisztikai térségek és a kiemelt turisztikai fejlesztési térségek meghatározásáról szóló 429/2016. (XII. 15.) 
Korm. rendelet módosításáról szóló 201/2018. (X. 30.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 
egyszerűsítéséről szóló 2006.  évi LIII.  törvény 12.  § (5)  bekezdés a), d) és f )  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A Sopron-Fertő kiemelt turisztikai térségben megvalósítandó beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági 
ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint a turisztikai térségek és 
a  kiemelt turisztikai fejlesztési térségek meghatározásáról szóló 429/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet módosításáról 
szóló 201/2018. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. §  A Korm. rendelet 7. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) E  rendeletnek a  Sopron-Fertő kiemelt turisztikai térségben megvalósítandó beruházásokkal összefüggő 
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint 
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a  turisztikai térségek és a  kiemelt turisztikai fejlesztési térségek meghatározásáról szóló 429/2016. (XII.  15.) 
Korm.  rendelet módosításáról szóló 201/2018. (X. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 301/2020. (VI. 24.)
Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő 
közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.”

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 301/2020. (VI. 24.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 201/2018. (X. 30.) Korm. rendelethez

A Beruházásokkal érintett ingatlanok

 1. Az 1. § (1) bekezdés a) pontja szerinti beruházás megvalósításával érintett ingatlanok:
a) Sopron külterület 01150/6, 01160, 01161/5, 01163, 01164/1, 01164/2, 01164/3, 01164/4, 01164/5, 01164/6, 

01164/7, 01164/8, 01164/10, 01164/11, 01164/12, 01164/13, 01164/14, 01164/15, 01164/16, 01164/17, 
01164/18, 01164/19, 01164/20, 01166, 01167, 01203, 01245, 0195/6, 01204/1 helyrajzi számú ingatlanok, 
illetve ezen ingatlanokból a  telekalakítási eljárásban hozott döntés véglegessé válását követően kialakított 
ingatlanok,

b) Fertőrákos külterület 0220, 0221/5, 0222/7, 0223/5, 0224/4, 0234, valamint Fertőrákos belterület 1117, 
1118/12, 1120/3, 1121/1, 1122/2, 1123/4, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132/2, 1132/3, 1132/5, 1132/6, 
1132/7 helyrajzi számú ingatlanok, illetve ezen ingatlanokból a  telekalakítási eljárásban hozott döntés 
véglegessé válását követően kialakított ingatlanok.

 2. Az 1.  § (1)  bekezdés b)  pontja szerinti beruházás megvalósításával érintett ingatlanok: Sopron belterület 7020/2, 
7022, 7023/1 és 7023/2 helyrajzi számú ingatlanok, illetve ezen ingatlanokból a  telekalakítási eljárásban hozott 
döntés véglegessé válását követően kialakított ingatlanok.”
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1343/2020. (VI. 24.) Korm. határozata
a Nemzeti Exportvédelmi Programról

A Kormány
 1. egyetért azzal, hogy támogatni szükséges a  COVID-19 világjárvány miatt piacaikat vesztő magyar vállalkozások 

fejlődését, piacaik visszaszerzését és újak megszerzését;
 2. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy a  külgazdasági és külügyminiszter bevonásával, az  1.  pont szerinti célkitűzés 

megvalósítására, valamint ezen támogatási eszköz működtetési költségeinek biztosítása érdekében a 2020. évben 
gondoskodjon 25 000 000 000 forint többletforrás biztosításáról a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről 
szóló 2019. évi LXXI. törvény 1.  melléklet XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 7. Fejezeti kezelésű 
előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 6. Külgazdaság fejlesztési célelőirányzat jogcímcsoport javára, mely 
összeg tartalmazza a program lebonyolításához szükséges költségek fedezetét is;

Felelős:  pénzügyminiszter 
külgazdasági és külügyminiszter

Határidő:  2020. július 1.
 3. felhívja a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy a  2.  pontban biztosított forrás terhére – a  HEPA Magyar 

Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság közreműködésével – hirdesse meg 
a  hazai vállalkozások exportpiacokon történő megjelenését, azok megtartását és tőkekihelyezéseiket támogató, 
vissza nem térítendő támogatást nyújtó pályázati csomagot.

Felelős:  külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:  átmeneti támogatás jogcímen nyújtott konstrukció esetén 2020. július 15. 

további támogatási jogcím esetén 2020. augusztus 15.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1344/2020. (VI. 24.) Korm. határozata
az egyes közfoglalkoztatási szabályok eltérő alkalmazásáról

A Kormány az egyes munkaerőpiaci intézkedések eltérő alkalmazásának szabályait az alábbiak szerint határozza meg:
 1.  Az  egyes munkaerőpiaci intézkedésekről szóló 1139/2017. (III. 20.) Korm. határozat 1.  pont c) és d)  alpontját 

2021. március 31. napjáig nem kell alkalmazni.
 2.  Hatályát veszti a  veszélyhelyzettel összefüggésben a  közfoglalkoztatási szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 

1240/2020. (V. 15.) Korm. határozat.
 3.  Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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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 Kft.
Felelős kiadó: Papp Tibor ügyvezető.

A Kormány 1345/2020. (VI. 24.) Korm. határozata
a Sopron-Fertő Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság felett az államot 
megillető tulajdonosi jogot gyakorló személy kijelöléséről

A Kormány
 1. egyetért azzal, hogy a  Sopron-Fertő Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

(cégjegyzékszám: 08-10-001916) felett a tulajdonosi jogokat a Miniszterelnökséget vezető miniszter gyakorolja;
 2. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket 

az 1. pontban foglaltak végrehajtása érdekében.
Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő: 2020. június 30.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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