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Kormányrendeletek

A Kormány 238/2016. (VIII. 16.) Korm. rendelete
az egészségügyi ágazatban foglalkoztatottak bérfejlesztéséről, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás
igénybevételének részletes szabályairól
A Kormány
a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
a 2. alcím, valamint a 4. és 5. melléklet tekintetében az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi
LXXXIV. törvény 28. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés m) pont mf ) alpontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 4. alcím tekintetében a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 72. § (1) bekezdés
a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes
szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosítása
1. §

(1) Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló
43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet] 5. számú melléklete helyébe
az 1. melléklet lép.
(2) A 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 28/A. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) A 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 34. számú melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

2. Az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének,
valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013.
(VII. 5.) Korm. rendelet módosítása
2. §		
Az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint
az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet
[a továbbiakban: 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet] a következő 2/A. és 3. alcímmel egészül ki:
„2/A. Az egészségügyi dolgozók bérkiegészítése
2/A. § (1) Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó egészségügyi dolgozót vagy
egészségügyben dolgozót 2016. szeptember, október, november és december hónapra tekintettel bérkiegészítés
illeti meg, melyet a Hjt. személyi hatálya alá tartozók esetében kiegészítő illetményként kell megállapítani.
A bérkiegészítés mértékét a 3. melléklet tartalmazza.
(2) A bérkiegészítést nem kell figyelembe venni az adó- és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló,
az egészségügyi dolgozót vagy az egészségügyben dolgozót megillető, kormányrendeletben meghatározott
kompenzációra való jogosultság és a kompenzáció összegének számítása tekintetében.
(3) Az ügyeleti díj, az Eütev. 14/B. §-a szerinti pótlék, a készenléti díj, valamint a rendkívüli munkavégzés
bérpótlékának számítási alapja az Eütev. szerinti alapbérnek a 3. melléklet szerinti bérkiegészítéssel növelt összege.
(4) Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok alapján járó, a bérkiegészítéssel növelt illetmény- vagy
bérnövelést a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, a Kjt. és a Hjt. alkalmazásában a távolléti díj
számítása során, továbbá a Kjt. alkalmazásában a jubileumi jutalom számítása során figyelembe kell venni.
(5) A bérkiegészítéssel növelt illetmény- vagy bérnövelés az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya
alá tartozó egészségügyi dolgozót, egészségügyben dolgozót a munkáltató egyoldalú döntése alapján a garantált
illetményén vagy a személyi alapbérén, továbbá a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált
bérminimum megállapításáról szóló 454/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti illetményén felül megillető juttatás,
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amely a munkáltatói döntésen alapuló illetményrész terhére, annak visszavonásával vagy csökkentésével nem
biztosítható.
(6) Részmunkaidő esetén a bérkiegészítéssel növelt illetmény- vagy bérnövelés a munkaidő teljes munkaidőhöz
viszonyított arányában jár.
3. Az egészségügyi dolgozók bérkiegészítéséhez kapcsolódó támogatás igénylése és mértéke
3. § (1) Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó egészségügyi dolgozót vagy
egészségügyben dolgozót foglalkoztató egészségügyi szolgáltató a 2/A. § szerinti, 2016. szeptember–december
hónapra számfejtésre kerülő bérkiegészítéshez és annak szociális hozzájárulási adójához kapcsolódóan támogatásra
jogosult.
(2) Az egészségügyi szolgáltató a támogatásra az után a foglalkoztatott után jogosult, aki a 2/A. § szerinti
bérkiegészítésre jogosult.
(3) Az egészségügyi szolgáltató a támogatásra abban az esetben jogosult, ha a 2/A. § szerinti bérkiegészítés teljes
összege tényleges bérnövekedésként jelenik meg a foglalkoztatott számára.
(4) Az egészségügyi szolgáltató által igényelhető támogatás havi mértéke megegyezik az 4. mellékletben szereplő
összeggel.
4. § (1) Az egészségügyi szolgáltató munkáltató a támogatás iránti igényét az Országos Egészségbiztosítási
Pénztár (a továbbiakban: OEP) által meghatározott, elektronikusan kitölthető kérelem formájában nyújthatja
be legkésőbb 2016. szeptember 9-éig. Az igénylést követően az egészségügyi szolgáltató munkáltató jogosult
korrekciós igényt benyújtani minden hónap 5. napjáig az OEP által meghatározott adatszolgáltatási formátumban.
Az OEP a támogatási összeget a 2016. szeptember 1-je és 2016. december 31-e közötti időszakra vonatkozóan
a munkáltatói foglalkoztatási adatok alapján állapítja meg.
(2) A megállapított támogatási összeget az OEP havonta utalványozza a munkáltatónak. A támogatás fedezetéül
az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló
43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 5. számú melléklete szerinti Egészségügyi dolgozók 2016. évi béremelésének
fedezete előirányzat szolgál.
(3) Nem nyújtható támogatás a bérkiegészítésnek a 3. mellékletben meghatározott összegén felül nyújtott összege
és az arra tekintettel fizetendő szociális hozzájárulási adó kifizetéséhez.
(4) A támogatás kizárólag a 2016. szeptember–december havi foglalkoztatással összefüggésben kifizetett
bérkiegészítésre, továbbá az arra tekintettel ténylegesen megfizetett szociális hozzájárulási adóhoz használható fel.
A támogatás terhére más jogcímen kifizetés nem teljesíthető.
(5) A támogatás felhasználásának határideje: 2017. február 15.
(6) A munkáltató a ténylegesen kifizetett összegekről 2017. február 28-áig köteles elszámolni az OEP által
meghatározott módon. Az elszámolás módját az OEP legkésőbb 2017. január 1-jéig a honlapján közzéteszi.
(7) A Magyar Államkincstár a (6) bekezdésben foglalt elszámolás érdekében legkésőbb 2017. január 31-éig az OEP
részére megküldi havi és intézményi bontásban a rendelkezésére álló foglalkoztatási, bérszámfejtési adatokat
2016. január 1-jéig visszamenőleg.”
3. §		
A 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet a következő 10. §-sal egészül ki:
„10. § Az egészségügyi ágazatban foglalkoztatottak bérfejlesztéséről, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás
igénybevételének részletes szabályairól szóló 238/2016. (VIII. 16.) Korm. rendelettel megállapított 2/A. § szerinti
bérkiegészítést első alkalommal 2016. szeptember hónapra tekintettel, 2016. október hónapban kell kifizetni.”
4. §		
A 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet a következő 10/A. §-sal egészül ki:
„10/A. § A 2016. augusztus 9-én hatályos 4. és 5. melléklet szerinti összeget nem kell figyelembe venni az adó- és
járulékváltozások ellentételezésére szolgáló, az egészségügyi dolgozót vagy az egészségügyben dolgozót megillető,
kormányrendeletben meghatározott kompenzációra való jogosultság és a kompenzáció összegének számítása
tekintetében.”
5. §

(1) A 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet a 4. melléklet szerinti 3. melléklettel egészül ki.
(2) A 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet az 5. melléklet szerinti 4. melléklettel egészül ki.

6. §		
A 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet
a)
2. § (4) bekezdésében a „2012. évi CCV. törvény” szövegrész helyébe a „2012. évi CCV. törvény
(a továbbiakban: Hjt.)” szöveg,
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b)

5. § (1) bekezdésében „Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP)” szövegrész helyébe
az „OEP” szöveg

lép.

3. Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidens Támogatási Program
ösztöndíjairól, valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról szóló 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet
módosítása
7. §		
Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről, a Rezidens Támogatási Program ösztöndíjairól,
valamint a fiatal szakorvosok támogatásáról szóló 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 162/2015.
(VI. 30.) Korm. rendelet] 23. alcíme a következő 35/D. §-sal egészül ki:
„35/D. § 2016. augusztus 31-ét követően a 30. és 31. § alapján igényelhető támogatásban csak azon szakorvosok,
szakgyógyszerészek részesíthetők, akik az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetményvagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló
256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 2/A. §-a szerinti bérkiegészítésben nem részesülnek.”
8. §		
Hatályát veszti a 162/2015. (VI. 30.) Korm. rendelet
a)
1. § b) pontja,
b)
30. §-a,
c)
31. § (1)–(3) bekezdése,
d)
31. § (4)–(7) bekezdése,
e)
33. § (1) bekezdésében a „ , valamint a 30. és 31. §-ban” szövegrész,
f)
33. § (2)–(4) bekezdése,
g)
1. melléklete,
h)
2. melléklete.

4. A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2016. évi
kompenzációjáról szóló 400/2015. (XII. 15.) Korm. rendelet módosítása
9. §		
A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2016. évi kompenzációjáról szóló
400/2015. (XII. 15.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A (2) bekezdés alkalmazásában]
„a) az Eütev. 11/A. § (4) vagy (5) bekezdése alapján járó növelésnek kell tekinteni az egyes egészségügyi dolgozók
és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás
igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 3. melléklete, valamint 2016.
augusztus 9-én hatályos 4. melléklete vagy 5. melléklete szerinti összeget,”
[azzal, hogy részmunkaidős foglalkoztatás esetén az a) vagy b) pont szerinti összegnek a részmunkaidő és a teljes
munkaidő arányában csökkentett részét nem kell illetményként figyelembe venni.]

5. Záró rendelkezések
10. §

(1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 8. § b), c), e), f ) és g) pontja 2017. január 1-jén lép hatályba.
(3) A 8. § a), d) és h) pontja 2017. március 1-jén lép hatályba.
		

Dr. Semjén Zsolt s. k.,

		

miniszterelnök-helyettes
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1. melléklet a 238/2016. (VIII. 16.) Korm. rendelethez
„5. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez
millió forint
Megnevezés

2016. évi
előirányzat

Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás
Praxisfinanszírozás
Eseti ellátás díjazása
Ügyeleti szolgálat
1.

Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás összesen

106 292,0
649,3
10 106,2
117 047,5

Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem
Iskolaegészségügyi ellátás
Védőnői ellátás

2 317,1
22 009,8

Anya-, gyermek- és csecsemővédelem

483,4

MSZSZ: gyermekgyógyászat

121,6

MSZSZ: nőgyógyászat

96,3

2.

Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem összesen

25 028,2

3.

Fogászati ellátás

27 946,8

5.

Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás

8.

Művesekezelés

9.

Otthoni szakápolás

4 596,8

11.

Működési költségelőleg

2 000,0

6 196,9
23 171,1

Célelőirányzatok
Méltányossági alapon történő térítések
Alapellátási vállalkozás támogatási átalánydíj
Tartósan betöltetlen háziorvosi körzetek betöltésének, valamint háziorvosi
tevékenység végzéséhez szükséges praxisjog vásárlásának támogatása

5 611,3
55,0
750,0

Tervezett külföldi ellátások orvosi felülvizsgálata

20,0

Egészségügyi dolgozók béremelésének fedezete

41 602,0

Az egészségügyi dolgozók pénzellátást helyettesítő jövedelemkiegészítése

8 600,0

Egészségügyi dolgozók mozgóbér elemeinek támogatása

7 779,0

Fiatal szakorvosok támogatása
Egészségügyi dolgozók 2016. évi béremelésének fedezete

2 520,0
19 200,0

13.

Célelőirányzatok összesen

86 137,3

15.

Mentés

30 255,1

17.

Laboratóriumi ellátás

22 002,4

Összevont szakellátás
Járóbeteg szakellátás

128 656,6

Fekvőbeteg szakellátás

445 419,2

– aktív fekvőbeteg szakellátás

373 989,1

– krónikus fekvőbeteg szakellátás

65 380,3

– bázis finanszírozású szakellátás (BVOP)

1 049,8

– várólista csökkentés és egyéb szakmapolitikai célok

5 000,0

Extrafinanszírozás
Speciális finanszírozású szakellátás

1 000,0
78 780,7
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18.

Összevont szakellátás összesen

653 856,5

21.

Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék

22.

Alapellátás megújításának II. üteme

3 321,3
0,0
1 001 559,9

Összesen

”

2. melléklet a 238/2016. (VIII. 16.) Korm. rendelethez
1. A 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 28/A. számú mellékletében foglalt táblázat 101. sora helyébe a következő
rendelkezés lép:
[1

OEP
kód

INTÉZMÉNY

Aktív fekvőbeteg
szakellátás

Egynapos
sebészeti
ellátás

Általános
anesztéziában
végzett egynapos
fogászati ellátás

Összesen

éves (súlyszám)

éves
(súlyszám)

éves (súlyszám)

(súlyszám)]

16 977,69

0,00

250

17 227,69

„
101

877

Heim Pál Gyermekkórház

”
2. A 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 28/A. számú mellékletében foglalt táblázat 137. sora helyébe a következő
rendelkezés lép:
[1

OEP
kód

INTÉZMÉNY

Aktív fekvőbeteg
szakellátás

Egynapos
sebészeti
ellátás

Általános
anesztéziában
végzett
egynapos
fogászati ellátás

Összesen

éves (súlyszám)

éves
(súlyszám)

éves (súlyszám)

(súlyszám)]

1 923 596,59

39 851,45

1 915,18

1 965 363,22

„
137

Összesen

”

3. melléklet a 238/2016. (VIII. 16.) Korm. rendelethez
„34. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez
A
1

2
3

B

C

Szolgáltató neve

Havi fix díj (ezer Ft)

1133

Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Szegedi Tudományegyetem
Háziorvosi Oktató Központja, Kecskemét

2258

Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság, Nyíregyháza

110,0

66,0

4

B414

Rákosmenti Egészségügyi és Szociális Központ, Budapest XVII. kerület

280,0

5

B453

Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ, Budapest VII. kerület

185,0

6

N840

Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ, Budapest X. kerület

459,0

7

3581

Országos Vérellátó Szolgálat

41 129,0

8

A946

Országos Epidemiológiai Központ

10 110,0

9

R232

Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet

10

2877

Heim Pál Gyermekkórház

432,0
13 644,0
”
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4. melléklet a 238/2016. (VIII. 16.) Korm. rendelethez
„3. melléklet a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelethez

Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó egészségügyi dolgozót vagy
egészségügyben dolgozót megillető bérkiegészítés mértéke
1. Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó szakorvost megillető bérkiegészítés mértéke
(Ft/hó):
SZINT

ÉVEK

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

0–3
4–6
7–9
10–12
13–15
16–18
19–21
22–24
25–27
28–30
31–33
34–36
37–39
40–42
43–45
46–48
49–51

FIZETÉSI OSZTÁLYOK
I

J

107 000
107 000
107 000
107 000
107 000
107 000
107 000
107 000
107 000
107 000
107 000
107 000
107 000
107 000
107 000
107 000
107 000

107 000
107 000
107 000
107 000
107 000
107 000
107 000
107 000
107 000
107 000
107 000
107 000
107 000
107 000
107 000
107 000
107 000

2. Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó szakdolgozót megillető bérkiegészítés mértéke
(Ft/hó):
FIZETÉSI OSZTÁLYOK
SZINT

ÉVEK

1

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

0–3

6 660

16 073

14 577

18 679

29 618

32 797

33 950

34 185

26 129

28 329

2

4–6

8 072

18 191

16 628

21 414

34 404

35 334

37 071

37 257

29 985

30 652

3

7–9

9 484

20 309

18 679

24 149

39 190

37 671

39 792

40 329

32 040

30 674

4

10–12

10 896

22 426

20 730

26 884

43 976

39 908

42 512

43 500

33 096

30 797

5

13–15

12 308

24 544

22 781

29 618

45 722

42 145

45 333

46 572

32 751

30 820

6

16–18

13 720

26 199

24 833

29 853

47 052

44 382

48 054

48 344

32 307

30 843

7

19–21

15 132

26 736

26 884

30 104

48 382

46 719

50 774

48 216

31 962

33 166

8

22–24

16 543

27 366

28 487

31 327

49 604

48 356

51 995

48 088

31 518

35 189

9

25–27

16 934

27 996

29 026

32 550

50 934

49 993

51 916

47 959

33 273

37 112

10

28–30

17 323

28 626

29 565

33 772

52 156

49 530

51 437

47 831

35 029

39 035

11

31–33

17 805

29 256

30 104

34 995

53 485

48 967

51 057

49 003

36 784

41 058

12

34–36

18 194

29 885

30 643

36 218

54 815

48 504

50 678

50 075

38 440

42 981

13

37–39

18 583

30 515

31 182

37 549

56 037

48 041

50 199

51 247

38 795

43 803

14

40–42

18 972

31 145

31 721

38 772

57 367

47 578

49 819

52 418

39 151

44 626

15

43–45

19 361

31 775

32 260

39 994

58 697

47 115

49 440

53 590

39 506

45 449

16

46–48

19 764

32 434

32 824

41 258

60 131

46 816

49 249

55 040

40 168

46 632

17

49–51

20 183

33 122

33 413

42 563

61 670

46 685

49 251

56 776

41 146

48 186
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3. Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó szakgyógyszerészt megillető bérkiegészítés
mértéke (Ft/hó):
Fizetési fokozatok

ÉVEK

1

FIZETÉSI OSZTÁLYOK
I

J

0–3

137 000

137 000

2

4–6

137 010

137 030

3

7–9

137 045

137 043

4

10–12

137 015

136 955

5

13–15

136 965

136 968

6

16–18

137 015

136 980

7

19–21

136 965

137 010

8

22–24

137 015

136 954

9

25–27

136 995

136 998

10

28–30

136 975

137 041

11

31–33

136 955

136 985

12

34–36

137 035

137 029

13

37–39

136 995

137 014

14

40–42

136 955

136 999

15

43–45

137 000

137 000

16

46–48

137 000

137 000

17

49–51

137 000

137 000

4. Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó, egyéb, nem egészségügyi egyetemi
végzettséggel, valamint nem egészségügyi egyetemi végzettséggel és egészségügyi felsőfokú szakirányú
szakképesítéssel rendelkező egészségügyi dolgozót megillető bérkiegészítés mértéke (Ft/hó):
FIZETÉSI OSZTÁLYOK

Fizetési fokozatok

ÉVEK

H

I

J

1

0–3

34 385

171 385

171 385

2

4–6

34 410

171 395

171 415

3

7–9

34 435

171 430

171 428

4

10–12

34 360

171 400

171 340

5

13–15

34 385

171 350

171 353

6

16–18

34 415

171 400

171 365

7

19–21

34 403

171 350

171 395

8

22–24

34 390

171 400

171 339

9

25–27

34 378

171 380

171 383

10

28–30

34 365

171 360

171 426

11

31–33

34 348

171 340

171 370

12

34–36

34 430

171 420

171 414

13

37–39

34 413

171 380

171 399

14

40–42

34 395

171 340

171 384

15

43–45

34 386

171 385

171 385

16

46–48

34 385

171 385

171 385

17

49–51

34 386

171 385

171 385
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5. Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó, egyéb, nem egészségügyi főiskolai
végzettséggel rendelkező egészségügyi dolgozót megillető bérkiegészítés mértéke (Ft/hó):
Fizetési fokozatok

FIZETÉSI OSZTÁLYOK

ÉVEK

F

G

H

1
0–3
32 787
33 940
34 175
2
4–6
35 354
37 016
37 272
3
7–9
37 616
39 775
40 369
4
10–12
39 878
42 532
43 465
5
13–15
42 140
45 291
46 562
6
16–18
44 402
48 049
48 364
7
19–21
46 664
50 807
48 224
8
22–24
48 316
51 978
48 083
9
25–27
49 968
51 879
47 942
10
28–30
49 485
51 462
47 801
11
31–33
49 002
51 045
48 956
12
34–36
48 519
50 628
50 110
13
37–39
48 036
50 212
51 265
14
40–42
47 553
49 794
52 418
15
43–45
47 070
49 378
53 573
16
46–48
46 751
49 149
55 005
17
49–51
46 600
49 114
56 724
								”

5. melléklet a 238/2016. (VIII. 16.) Korm. rendelethez
„4. melléklet a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelethez

Az egészségügyi szolgáltató által az illetmény- vagy bérnövelésére tekintettel igényelhető támogatási
összeg fizetési osztályonként (Ft/hó)
1. Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó szakorvosok illetmény- vagy bérnövelésére
tekintettel igényelhető támogatási összeg fizetési osztályonként, amely magában foglalja a munkáltató által
levonásra kerülő szociális hozzájárulási adó összegét is (Ft/hó):
SZINT

ÉVEK

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

0–3
4–6
7–9
10–12
13–15
16–18
19–21
22–24
25–27
28–30
31–33
34–36
37–39
40–42
43–45
46–48
49–51

FIZETÉSI OSZTÁLYOK
I

J

135 890
135 890
135 890
135 890
135 890
135 890
135 890
135 890
135 890
135 890
135 890
135 890
135 890
135 890
135 890
135 890
135 890

135 890
135 890
135 890
135 890
135 890
135 890
135 890
135 890
135 890
135 890
135 890
135 890
135 890
135 890
135 890
135 890
135 890
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2. Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó szakdolgozók illetmény- vagy bérnövelésére
tekintettel igényelhető támogatási összeg fizetési osztályonként, amely magában foglalja a munkáltató által
levonásra kerülő szociális hozzájárulási adó összegét is (Ft/hó):
SZINT

ÉVEK

1
2

FIZETÉSI OSZTÁLYOK
A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

0–3

8 458

20 413

18 513

23 722

37 615

41 652

43 117

43 415

33 184

35 978

4–6

10 251

23 103

21 118

27 196

43 693

44 874

47 080

47 316

38 081

38 928

3

7–9

12 045

25 792

23 722

30 669

49 771

47 842

50 536

51 218

40 691

38 956

4

10–12

13 838

28 481

26 327

34 143

55 850

50 683

53 990

55 245

42 032

39 112

5

13–15

15 631

31 171

28 932

37 615

58 067

53 524

57 573

59 146

41 594

39 141

6

16–18

17 424

33 273

31 538

37 913

59 756

56 365

61 029

61 397

41 030

39 171

7

19–21

19 218

33 955

34 143

38 232

61 445

59 333

64 483

61 234

40 592

42 121

8

22–24

21 010

34 755

36 178

39 785

62 997

61 412

66 034

61 072

40 028

44 690

9

25–27

21 506

35 555

36 863

41 339

64 686

63 491

65 933

60 908

42 257

47 132

10

28–30

22 000

36 355

37 548

42 890

66 238

62 903

65 325

60 745

44 487

49 574

11

31–33

22 612

37 155

38 232

44 444

67 926

62 188

64 842

62 234

46 716

52 144

12

34–36

23 106

37 954

38 917

45 997

69 615

61 600

64 361

63 595

48 819

54 586

13

37–39

23 600

38 754

39 601

47 687

71 167

61 012

63 753

65 084

49 270

55 630

14

40–42

24 094

39 554

40 286

49 240

72 856

60 424

63 270

66 571

49 722

56 675

15

43–45

24 588

40 354

40 970

50 792

74 545

59 836

62 789

68 059

50 173

57 720

16

46–48

25 100

41 191

41 686

52 398

76 366

59 456

62 546

69 901

51 013

59 223

17

49–51

25 632

42 065

42 435

54 055

78 321

59 290

62 549

72 106

52 255

61 196

3. Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó szakgyógyszerészek illetmény- vagy
bérnövelésére tekintettel igényelhető támogatási összeg fizetési osztályonként, amely magában foglalja
a munkáltató által levonásra kerülő szociális hozzájárulási adó összegét is (Ft/hó):
Fizetési
fokozatok

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ÉVEK

0–3
4–6
7–9
10–12
13–15
16–18
19–21
22–24
25–27
28–30
31–33
34–36
37–39
40–42
43–45
46–48
49–51

FIZETÉSI OSZTÁLYOK
I

J

173 990
174 003
174 047
174 009
173 946
174 009
173 946
174 009
173 984
173 958
173 933
174 034
173 984
173 933
173 990
173 990
173 990

173 990
174 028
174 044
173 933
173 949
173 965
174 003
173 931
173 987
174 042
173 971
174 027
174 007
173 988
173 990
173 990
173 990
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4. Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó, egyéb, nem egészségügyi egyetemi
végzettséggel, valamint nem egészségügyi egyetemi végzettséggel és egészségügyi felsőfokú szakirányú
szakképesítéssel rendelkező egészségügyi dolgozók illetmény- vagy bérnövelésére tekintettel igényelhető
támogatási összeg fizetési osztályonként, amely magában foglalja a munkáltató által levonásra kerülő szociális
hozzájárulási adó összegét is (Ft/hó):
Fizetési

FIZETÉSI OSZTÁLYOK

ÉVEK

fokozatok

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

0–3
4–6
7–9
10–12
13–15
16–18
19–21
22–24
25–27
28–30
31–33
34–36
37–39
40–42
43–45
46–48
49–51

H

I

J

43 669
43 701
43 732
43 637
43 669
43 707
43 691
43 675
43 659
43 644
43 621
43 726
43 704
43 682
43 670
43 669
43 670

217 659
217 672
217 716
217 678
217 615
217 678
217 615
217 678
217 653
217 627
217 602
217 703
217 653
217 602
217 659
217 659
217 659

217 659
217 697
217 713
217 602
217 618
217 634
217 672
217 600
217 656
217 711
217 640
217 695
217 676
217 657
217 659
217 659
217 659

5. Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó, egyéb, nem egészségügyi főiskolai
végzettséggel rendelkező egészségügyi dolgozók illetmény- vagy bérnövelésére tekintettel igényelhető támogatási
összeg fizetési osztályonként, amely magában foglalja a munkáltató által levonásra kerülő szociális hozzájárulási adó
összegét is (Ft/hó):
Fizetési fokozatok

ÉVEK

1

FIZETÉSI OSZTÁLYOK
F

G

H

0–3

41 639

43 104

43 402

2

4–6

44 900

47 010

47 335

3

7–9

47 772

50 514

51 269

4

10–12

50 645

54 016

55 201

5

13–15

53 518

57 519

59 134

6

16–18

56 391

61 022

61 422

7

19–21

59 263

64 524

61 244

8

22–24

61 361

66 011

61 065

9

25–27

63 459

65 886

60 886

10

28–30

62 846

65 357

60 707

11

31–33

62 233

64 827

62 173

12

34–36

61 619

64 298

63 640

13

37–39

61 006

63 769

65 106

14

40–42

60 392

63 238

66 571

15

43–45

59 779

62 709

68 037

16

46–48

59 374

62 419

69 856

17

49–51

59 182

62 374

72 039

							 ”
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A Kormány 239/2016. (VIII. 16.) 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) és c)–i) 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: Vhr.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) E rendelet rendelkezéseit – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a Magyarország területén előállított,
továbbá – a 16. §-ban foglalt kivétellel – forgalomba hozott dohánytermékekre, elektronikus cigarettákra, utántöltő
folyadékokra és dohányzást imitáló elektronikus eszközökre kell alkalmazni.”
2. §		
A Vhr. 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § E rendelet alkalmazásában:
1. bejegyzett kereskedő: a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló
2003. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Jöt.) 7. § 16. pontjában meghatározott személy;
2. dohánytermék gyártásához felhasznált nyers- és adalékanyagok:
a) dohány: a dohánynövény levelei és más, feldolgozott vagy feldolgozatlan természetes részei, beleértve
az expandált és a visszanyert dohányt is,
aa) nyersdohány: a Nicotiana tabacum fajhoz tartozó, ipari feldolgozásra alkalmas növény természetes vagy
mesterséges úton szárított levele,
ab) fermentált, érlelt dohány: az a nyersdohány, amelyben a szárítást követően hőfejlődés és szárazanyag-veszteség
mellett olyan változások játszódtak le, amelynek következtében a dohánytermék élvezeti célra alkalmassá vált,
b) dohányfólia: kötő- és adalékanyagok felhasználásával, szárazanyagra számítva legalább 75%-ban dohányból
készült papírszerű lemez vagy szalag,
c) dohányvágat: egyenletes szélességű szálakra vágott dohány vagy egyenletes szélességűre vágott dohányfólia,
d) cigarettapapír: olyan méretre vágott, speciális papír, amit a dohányvágat burkolására használnak,
e) adalékanyag: a dohánytermékhez, annak csomagolási egységéhez vagy bármely gyűjtőcsomaghoz hozzáadott,
dohánytól eltérő anyag;
3. dohányzásra szánt dohánytermék: a füst nélküli dohányterméktől eltérő dohánytermék, melynek típusai:
a) cigaretta: égési folyamat során fogyasztható dohányrúd, amely meglévő állapotában dohányzásra alkalmas,
dohányvágatból vagy dohányvágatból és dohányfóliából készült töltetét hosszanti részén ragasztott cigarettapapír
vagy dohányfólia borítja, és nem minősül szivarnak vagy szivarkának, továbbá az a dohányrúd, amelyet egy
egyszerű, nem ipari eljárással cigarettapapír-hüvelybe tolnak vagy cigarettapapír-lappal körbevesznek,
b) szivar: égési folyamat során fogyasztható,
ba) természetes dohánylevelekből álló külső borítékkal rendelkező dohányrúd,
bb) a kocsányozott keverékdohányból készült szivarbélből, valamint a szivar szokásos színével megegyező színű,
regenerált dohánylevélből készült, és a terméket – adott esetben a füstszűrőt is beleértve, a szopókával ellátott
szivaroknál azonban a szopóka kivételével – teljesen körülölelő, külső borítékból álló dohányrúd, amely darabsúlya
– füstszűrő vagy szopóka nélkül – legalább 2,3 gramm és legfeljebb 10 gramm, valamint amely hosszának legalább
egyharmadánál mért kerülete eléri a 34 millimétert,
c) szivarka: legfeljebb 3 g súlyú szivar,
d) fogyasztási dohány: az e)–g) pont szerinti, további ipari feldolgozás nélkül dohányzásra alkalmas kész
dohányvágat,
e) cigarettadohány (finomra vágott fogyasztási dohány): olyan dohány, amelyet a fogyasztók cigarettakészítésre
használhatnak és amelyben a dohányrészecskék tömegének több mint 25%-a kisebb, mint 1,5 milliméter
szélességűre vágott,
f ) pipadohány (egyéb fogyasztási dohány): az e) pont hatálya alá nem tartozó, égési folyamat során fogyasztható
dohány, amelyet kizárólag pipában történő elszívásra szántak,
g) vízipipadohány: olyan dohánytermék, amely vízipipával fogyasztható,
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h) bármely olyan egyéb termék, amelyet dohányzás céljából gyártanak, még abban az esetben is, ha csupán
részben tartalmaz – akár géntechnológiával módosított formában, akár nem ilyen formában – dohányt;
4. export: olyan jövedéki terméknek az Európai Unión kívüli államba történő értékesítése, amelyet a vámhatóság
végleges rendeltetéssel az Európai Unión kívüli államba kiléptet;
5. forgalomba hozatal: a termék – bármilyen módon történő – hozzáférhetővé tétele az unióbeli fogyasztók
számára, tekintet nélkül a termék gyártásának helyére;
6. forgalomba hozó: az 5. pont szerinti tevékenységet végző gazdálkodó szervezet vagy természetes személy;
7. függőséget okozó tulajdonság: valamely anyag azon farmakológiai potenciálja, amellyel függőséget, vagyis olyan
állapotot alakít ki, amely befolyásolja az egyén viselkedésének kontrollálására irányuló képességét, jellemzően
valamilyen jutalom vagy a megvonási tünetek megszűnése következtében érzett megkönnyebbülés, illetve
mindkettő által;
8. füst nélküli dohánytermék: olyan dohánytermék, amelynek a felhasználása nem jár égési folyamattal, beleértve
a rágódohányt, a tüsszentésre szolgáló dohányterméket és a szájon át fogyasztott dohányterméket:
a) rágódohány: kizárólag rágásra szánt, füst nélküli dohánytermék,
b) tüsszentésre szolgáló dohánytermék: az orron át fogyasztható, füst nélküli dohánytermék,
c) szájon át fogyasztott dohánytermék: a belélegzésre vagy rágásra szánt dohánytermékeken kívül minden szájon át
való használatra szánt, teljes egészében vagy részben dohányból készült, porított vagy szemcsés, illetve e formák
bármely kombinációja révén előállított dohánytermék;
9. füstszűrő: a cigaretta, szivar, szivarka azon része, amely a dohányterméken áthaladó főfüst szűrésére szolgál;
10. gyártó: az a természetes vagy jogi személy, amely terméket gyárt, illetve amely az adott terméket tervezteti vagy
legyártatja, és a saját neve vagy kereskedelmi védjegye alatt forgalomba hozza;
11. idegen anyag: a termesztés és feldolgozás során a nyersanyagba, illetve a késztermékbe került, egyszerű fizikai
módszerekkel elkülöníthető, nem dohány eredetű anyag;
12. importálás: a Jöt. 7. § 2. pontjában meghatározott fogalom;
13. importáló: a Jöt. 7. § 29. pontjában meghatározott fogalom;
14. ízesítés: illatot, ízt vagy illatot és ízt kölcsönző adalékanyag;
15. jellegzetes ízesítés: a dohánytól eltérő, adalékanyag vagy adalékanyagok kombinációjának használatából adódó,
egyértelműen észlelhető – többek között gyümölcs, fűszer, gyógynövény, alkohol, cukorka, mentol vagy vanília –
illat vagy íz, amely a dohánytermék fogyasztása előtt vagy során érzékelhető;
16. kátrány: a nikotinmentes száraz füst-kondenzátum;
17. kibocsátások: olyan anyagok, amelyek a dohánytermék vagy – a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról
és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény 3. § 2. pontja szerinti – dohányterméket
kiegészítő termék rendeltetésszerű felhasználása során szabadulnak fel, mint például a füstben előforduló anyagok
vagy a füst nélküli dohánytermékek felhasználása során felszabaduló anyagok;
18. legmagasabb kibocsátási szint: egy adott anyagnak a dohánytermékben található, milligrammban mért
maximális tartalma vagy kibocsátása (beleértve a nullát is);
19. nikotin: a nikotinalkaloid-tartalom;
20. nikotin tartalmú folyadék: az elektronikus cigaretta használata során felhasznált, illetve annak utántöltésére
szolgáló folyadék, amely bármilyen kis mennyiségben nikotint tartalmaz;
21. összetevő: dohány, adalékanyag, valamint a kész dohánytermékben vagy kapcsolódó termékben jelen
lévő anyagok vagy alkotóelemek, beleértve a papírt, a füstszűrőt, a nyomdafestéket, a kapszulákat és
a ragasztóanyagokat is;
22. szabadforgalomba bocsátás: a Jöt. 7. § 22. pontjában meghatározott fogalom;
23. szállítási csomagolás: a termék szállításához kialakított, de kiskereskedelmi forgalomba nem kerülő csomagolás;
24. személyes fogyasztás: a dohánytermék nem kereskedelmi jelleggel, magánszemély által történő, a Jöt. szerinti
adómentes behozatala;
25. szén-monoxid: a cigarettafüst gázfázisának alkotórésze;
26. szopóka: a cigarettához, szivarhoz, szivarkához, elektronikus cigarettához, dohányzást imitáló elektronikus
eszközhöz rögzített rész, amely közvetlenül a szájjal érintkezik;
27. adóraktár engedélyese: a Jöt. 100. § (1) bekezdés d) pontja szerinti dohánytároló adóraktár engedélyese;
28. toxicitás: az adott anyag által az emberi szervezetben potenciálisan okozott káros hatás mértéke, beleértve
a bizonyos idő bekövetkeztével, megismételt vagy folyamatos fogyasztás vagy expozíció folyamán okozott
hatásokat;
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29. új dohánytermék-kategóriák: olyan dohánytermék,
a) amely nem tartozik a következő kategóriák egyikébe sem: cigaretta, cigarettadohány, pipadohány,
vízipipadohány, szivar, szivarka, rágódohány, tüsszentésre szolgáló dohánytermék vagy szájon át fogyasztott
dohánytermék, és
b) amelyet 2014. május 19-e után hoznak forgalomba.”
3. §		
A Vhr. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (1) A dohánytermék hozzáadott tiltott adalékanyagokat, idegen anyagokat nem tartalmazhat. A tiltott
adalékanyagok listáját a 4. melléklet tartalmazza.
(2) Tilos a 4. melléklet szerinti adalékanyagokat tartalmazó dohánytermékek forgalomba hozatala.
(3) Az 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. Nem szükséges újabb bejelentést tenni,
ha egy másik bejelentő már bejelentette az adalékanyagot és annak felhasználását az ÁNTSZ-OTH tudomásul vette,
valamint a honlapján közzétette.
(4) A bejelentéshez mellékelni kell:
a) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam hatósága által kiadott felhasználási
engedélyt, ha az rendelkezésre áll, és
b) az akkreditált laboratórium által kiadott, a bevizsgálás eredményét rögzítő jegyzőkönyvet.
(5) Az ÁNTSZ-OTH a bejelentéstől számított 30 napon belül a bejelentés alapján megvizsgálja, hogy a felhasználni
tervezett adalékanyag szerepel-e a 4. melléklet szerinti tiltott adalékanyagok listáján, azzal, hogy ha az nem
szerepel a listán és annak a listára való felvétele nem indokolt, a bejelentést tudomásul veszi, és erről tájékoztatja
a bejelentőt. Az ÁNTSZ-OTH a bejelentésről tájékoztatja az NFH-t és a NEFI DF-et. Ha az ÁNTSZ-OTH a 30 nap
elteltével nem nyilatkozik, a bejelentett adalékanyag felhasználható.
(6) A (3) bekezdés szerint bejelentett adalékanyagokra vonatkozó tanulmányokat a felhasználás megkezdésétől
számított 2 év elteltével a bejelentőnek meg kell küldenie az ÁNTSZ-OTH részére. Az ÁNTSZ-OTH a benyújtott
dokumentáció alapján a benyújtástól számított 6 hónapon belül megvizsgálja, hogy a dokumentáció nem
indokolja-e az adalékanyagnak a 4. melléklet szerinti tiltott adalékanyagok listáján történő szerepeltetését.
(7) Ha az ÁNTSZ-OTH úgy ítéli meg, hogy az adalékanyagot fel kell venni a 4. melléklet szerinti listára, az adalékanyag
további felhasználását megtiltja, és erről tájékoztatja a NEFI DF-et, valamint jogszabály-módosítást kezdeményez
az egészségügyért felelős miniszternél a lista kibővítése érdekében.
(8) A bejelentett adalékanyagtól eltérő adalékanyag, továbbá a dohány-adalékanyagnak a bejelentésben
meghatározott feltételektől eltérő alkalmazása tilos.
(9) A szabadforgalomba bocsátott cigarettának meg kell felelnie az MSZ EN 16156:2011 biztonsági
követelményeinek.
(10) A határokon átnyúló távértékesítés esetében a terméket abban a tagállamban forgalomba hozott terméknek
kell tekinteni ahol a fogyasztó tartózkodik.”
4. §		
A Vhr. 2. alcíme a következő 4/A. §-sal egészül ki:
„4/A. § (1) A jellegzetes ízesítésű dohánytermékek forgalomba hozatala tilos, ide nem értve a dohánytermékek
előállításához nélkülözhetetlen adalékanyagok – például az érlelési folyamat során elveszett cukortartalmat pótló
cukor – használatát, ha az adalékanyagok nem eredményeznek jellegzetes ízesítésű terméket, és nem növelik
jelentős vagy mérhető módon a dohánytermék függőséget okozó hatását, toxicitását, továbbá az el nem égett
formában rákkeltő, mutagén vagy reprodukciót károsító tulajdonságait (a továbbiakban: CMR tulajdonság).
(2) Tilos az alkotóelemeikben – így a szűrőben, a papírban, a csomagolásban, a kapszulában, illetve az érintett
dohánytermék illatát vagy ízét vagy füstintenzitásának megváltoztatását lehetővé tevő minden technikai
megoldásban – ízesítést tartalmazó dohánytermékek forgalomba hozatala.
(3) A szűrő, a papír és a kapszula nem tartalmazhat dohányt vagy nikotint.
(4) Tilos az adalékanyagokat olyan mennyiségben tartalmazó dohánytermékek forgalomba hozatala, amelyek
a fogyasztás szakaszában a dohánytermék mérgező vagy függőséget okozó hatását, vagy CMR tulajdonságait
jelentős vagy mérhető módon megnövelik.
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(5) A cigarettától és a cigarettadohánytól eltérő dohánytermékek esetében az (1)–(3) bekezdésben foglalt tilalmak
nem alkalmazandók.”
5. §		
A Vhr. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § (1) A szabadforgalomba bocsátott vagy gyártott cigaretta legmagasabb kibocsátási szintje cigarettánként nem
lehet több, mint:
a) 10 mg kátrány,
b) 1 mg nikotin,
c) 10 mg szén-monoxid.
(2) A cigaretta kátránykibocsátását az MSZ ISO 4387, nikotinkibocsátását az MSZ ISO 10315, míg szén-monoxidkibocsátását az MSZ ISO 8454 szabvány alapján kell mérni.
(3) A kátrány-, nikotin- és szén-monoxid-mérés pontosságát az MSZ ISO 8243 szabványnak megfelelően kell
meghatározni.
(4) A (2) és (3) bekezdésben említett mérést az akkreditáló szervezet által engedélyezett és felügyelt
laboratóriumokban kell hitelesíteni. A laboratóriumok nem lehetnek a dohányágazat közvetlen vagy közvetett
tulajdonában, illetve nem állhatnak a közvetlen vagy közvetett ellenőrzése alatt.
(5) Az akkreditáló szervezet az általa engedélyezett laboratóriumok listáját, a laboratóriumok engedélyezése
során alkalmazott kritériumokat, és a felügyelet módszereit az engedélyezést követő 30 napon belül megküldi
az egészségügyért felelős miniszternek. Ha a megküldött adatokban változás áll be, az akkreditáló szervezet
haladéktalanul értesíti az egészségügyért felelős minisztert.
(6) Az egészségügyért felelős miniszter a laboratóriumokkal kapcsolatosan rendelkezésére álló információkat
továbbítja az Európai Bizottság részére. Az Európai Bizottság a jóváhagyott laboratóriumok listáját nyilvánosan
hozzáférhetővé teszi.”
6. §		
A Vhr. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § (1) A csomagolási egységen jelölni kell
a) a dohánytermék típusát a következők szerint:
aa) „cigaretta”,
ab) „szivar”,
ac) „szivarka”,
ad) „cigarettadohány”,
ae) „pipadohány”,
af ) „rágódohány”,
ag) „tüsszentésre szolgáló dohánytermék”,
ah) „vízipipadohány”,
b) a dohánytermék márkanevét vagy márkajelzését,
c) a dohánytermék márkanevének vagy márkajelzésének alfajtáját (ha megkülönböztethető),
d) a gyártói vagy forgalmazói minőséget és a gyártó vagy forgalmazó cégjegyzék szerinti megnevezését,
e) a dohánytermék származási helyének megjelölését, ha az áru nem az Európai Gazdasági Térségből származik,
f ) a darabszámot (cigaretta, szivar, szivarka esetén) vagy tömeget (fogyasztási dohány, rágásra, tüsszentésre szolgáló
dohánytermék esetén),
g) füstszűrős termék esetén a „füstszűrő(s)” vagy „filter(es)” szót, és
h) a gyártás időpontját (az év, a hónap és a nap feltüntetésével) és helyét, vagy tételszámot, illetve kódolt
megjelölést, amelyből a gyártás helye és ideje megállapítható.
(2) A gyűjtőcsomagon – az egészségvédő figyelmeztetésekre vonatkozó rendelkezéseken túl – az (1) bekezdés
a)–f ) pontja szerinti jelöléseket kell alkalmazni a csomagolási egységekre meghatározott feltételekkel.
(3) A szállítási csomagoláson az (1) bekezdés a)–f ) pontja szerinti jelöléseket kell alkalmazni.
(4) A cigaretta csomagolási egysége kartonból vagy puha anyagból készülhet, és a felpattintható vagy felhajtható
(flip-top) fedélen, illetve az oldalpántos doboz csapófedelén kívül nem lehet rajta olyan nyílás, amely az első
felnyitás után újrazárható. A felpattintható vagy felhajtható (flip-top), illetve csapófedelű csomagolási egységek
esetében a fedél csak a doboz hátsó oldalához rögzíthető. A cigaretta csomagolási egysége kizárólag téglatest alakú
lehet.
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(5) A cigarettadohány csomagolása téglalap alakú tasak vagy álló tasak lehet.
(6) Ha egy termék vízipipa útján és cigarettadohányként is használható, azt cigarettadohánynak kell tekinteni.
(7) Mentolos ízesítésű dohánytermék csomagolásán a mentol jelzése „mentol” felirattal történhet.”
7. §		
A Vhr. a következő 6/A–6/F. §-sal egészül ki:
„6/A. § (1) Dohányzásra szánt dohányterméket forgalomba hozni csak abban az esetben lehet, ha annak minden
csomagolási egysége és minden gyűjtőcsomagja – szembetűnően, kontrasztos háttérben, jól olvashatóan,
eltávolíthatatlan nyomtatással, letörölhetetlenül, magyar nyelven – egyaránt tartalmazza
a) egyik oldalsó felületén, az oldal legalább 50%-át kitevő felületen az „A dohányzás halált okoz – szokjon le most!”
általános figyelmeztetést,
b) másik oldalsó felületén, az oldal legalább 50%-át kitevő felületen az „A dohányfüst több mint 70 rákkeltő anyagot
tartalmaz.” tájékoztatást, és
c) mindkét főoldalán, az oldal legalább 65%-át kitevő felületen az 5. mellékletben meghatározott lehetőségek közül
a gyártó által választható kombinált egészségvédő figyelmeztetést.
(2) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott általános figyelmeztetést a dohányterméket árusító
üzlethelyiségben, illetve mozgó árusító hely kiszolgáló terében is el kell helyezni. A figyelmeztetés feltüntetésének
módjára az (1) bekezdésben foglaltak megfelelően irányadóak azzal, hogy a figyelmeztető felirat legkisebb méretére
vonatkozó rendelkezést nem kell alkalmazni.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott módon elhelyezett általános figyelmeztetés szövegét ki kell egészíteni
a „Segítség a leszokáshoz: 06 40 200 493, www.leteszemacigit.hu” felirattal úgy, hogy a kibővített figyelmeztetés
legkisebb felülete 420 × 594 mm legyen.
(4) Az egészségvédő figyelmeztetések semmilyen módon nem takarhatják el, illetve nem szakíthatják meg
az adójegyeket, árcédulákat, az árukövetésre és nyomon követésre szolgáló jeleket vagy biztonsági elemeket
a csomagolási egységeken.
(5) Az egészségvédő figyelmeztetések nyomtatásának eltávolíthatatlannak, törölhetetlennek kell lennie
a csomagolási egységeken és minden gyűjtőcsomagon, ideértve azt is, hogy azokat részben vagy egészen
semmilyen formában nem takarhatja el, illetve nem zavarhatja meg semmilyen adójegy, árcédula, biztonsági
elem, csomagolóanyag, tasak, doboz vagy egyéb eszköz, amikor a dohánytermék forgalomba kerül. A cigarettától,
valamint a cigarettadohánytól eltérő dohánytermékeken a feliratok és az egészségvédő figyelmeztetések
a csomagra eltávolíthatatlanul rögzített matricán is elhelyezhetők.
(6) Az egészségvédő figyelmeztetéseknek a csomagon vagy gyűjtőcsomagon a számukra fenntartott teljes felületet
el kell foglalniuk, és azokhoz nem lehet megjegyzést fűzni, azokat átfogalmazni vagy azokra bármely formában
hivatkozni.
(7) Az egészségvédő figyelmeztetésnek a csomagolási egység kinyitásakor érintetlennek kell maradnia, kivéve
a felpattintható vagy felhajtható (flip-top) fedelű dobozok esetében, amelyeken az egészségvédő figyelmeztetés
a kinyitáskor megbontható ugyan, de csak oly módon, hogy a szöveg, a képek és a leszokással kapcsolatos
információk grafikai egységessége és láthatósága megmaradjon.
(8) Az általános figyelmeztetést és a tájékoztatást fehér alapon, fekete színű, félkövér, Helvetica bold betűtípussal
kell nyomtatni. A feliratot kisbetűvel kell szedni, kivéve a szöveg kezdőbetűjét, és azt az esetet, amikor a nagybetű
használatát nyelvtani szabály követeli meg.
(9) Az egészségvédő figyelmeztetést 1 milliméter vastagságú fekete szegéllyel kell körülvenni az annak fenntartott
felületen belül. A szegély semmilyen módon nem zavarhatja az egészségvédő figyelmeztetések szövegét.
Az általános figyelmeztetést és a tájékoztatást a nyomtatására fenntartott területen középre zárva, míg a szöveges
figyelmeztetést és a kombinált egészségvédő figyelmeztetést a csomag felső szélével párhuzamosan kell elhelyezni.
Az általános figyelmeztetést és tájékoztatást – a fogyasztási dohányok tasakjai kivételével – a téglatest alakú
csomagokon és minden gyűjtőcsomagon a csomagolási egység vagy gyűjtőcsomag oldalsó szélével párhuzamosan
kell elhelyezni. Olyan betűméretet kell alkalmazni, amely biztosítja, hogy az egészségvédő figyelmeztetés szövege
a rendelkezésre álló felület lehető legnagyobb hányadát foglalja el.
(10) A cigarettacsomagok és a cigarettadohányt tartalmazó gyűjtőcsomagok esetében az általános figyelmeztetést
a csomagolások egyik oldalsó felületének alsó részén, a tájékoztatást a másik oldalsó felület alsó részén kell
feltüntetni. A cigarettacsomagok csomagolási egysége, valamint a gyűjtőcsomagok esetében az általános
figyelmeztetés és tájékoztatás szélességének legalább 20 mm-nek kell lennie, amelyet a csomagolási egység oldalsó
felületének hosszabbik szélével párhuzamosan kell elhelyezni.
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(11) A csapófedeles, oldalpántos doboz formájú csomagok esetében, amelyeknél az oldalsó felület két részre nyílik
a csomag kinyitásakor, az általános figyelmeztetést és a tájékoztatást teljes egészében a két részre nyíló felület
nagyobbik felén kell feltüntetni. Az általános figyelmeztetést a felső felületnek a doboz kinyitásakor látható belsején
is fel kell tüntetni. Az ilyen típusú csomag oldalsó felületének legalább 16 mm magasnak kell lennie.
(12) A cigarettadohány esetében az általános figyelmeztetést és a tájékoztatást a 2015/1735 bizottsági
végrehajtási határozat szerint azokon a felületeken kell feltüntetni, amelyekkel biztosítható, hogy az egészségvédő
figyelmeztetés teljes egészében látható legyen.
(13) Az egészségvédő figyelmeztetések méretét a csomag zárt állapotában az adott felület alapján kell kiszámítani.
6/B. § (1) A 2. § 3. pont a) és e) alpontjában meghatározott dohánytermékek csomagolásán kizárólag a 6. §-ban,
valamint a 6/A. §-ban vagy jogszabályban meghatározott elemeket lehet feltüntetni, azzal, hogy a 6. §, valamint
a 6/A. § rendelkezéseit a (2)–(12) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) Cigarettát és cigarettadohányt forgalomba hozni a (3)–(12) bekezdésben foglalt feltételekkel lehet.
(3) A cigaretta és a cigarettadohány
a) minden csomagolási egységének és minden gyűjtőcsomagjának külső felülete a FORMULA GUIDE/solid matte
színskálában PANTONE 448 M színű, matt felületű, a csomagoló-alapanyag matt, fehér színű,
b) minden csomagolási egységének és minden gyűjtőcsomagjának belső felülete megegyezik a csomagolóalapanyag matt, fehér színével, kivéve a cigarettadohány csomagolási egysége esetében a csomagolás belső,
átlátszó, festetlen fóliája,
c) csomagolási egységének és gyűjtőcsomagjának külső felülete nem tartalmazhat díszítő mélyedéseket,
dombornyomást vagy egyéb díszítő elemeket,
d) csomagolási egysége és gyűjtőcsomagja nem tartalmazhat színezett vagy nem átlátszó ragasztóanyagot,
e) csomagolási egysége és gyűjtőcsomagja nem tartalmazhat az Nvt. 6/A. §-ában meghatározott rendelkezésektől
eltérő bármely, a csomagolásba behelyezett vagy ahhoz hozzáerősített elemet, és
f ) a 6. § (1) bekezdés b) és c) pontja tekintetében a csomagolási egység, illetve a gyűjtőcsomag kizárólag
a következőket tartalmazhatja:
fa) a márka nevét, és
fb) az adott cigaretta, cigarettadohány márkajelzés alfajtájának nevét.
(4) A (3) bekezdés f ) pontja szerinti jelöléseknek a következő feltételeknek kell megfelelniük:
a) színe a FORMULA GUIDE/solid matte színskálában PANTONE Cool Gray 1 M,
b) a márka neve, valamint az adott cigaretta, illetve cigarettadohány alfajtájának neve kizárólag egy-egy sort
foglalhat el,
c) az adott cigaretta, illetve cigarettadohány alfajtájának neve közvetlenül a márka neve alatt szerepelhet,
d) a márka neve, valamint az adott cigaretta, illetve cigarettadohány alfajtájának neve Helvetica betűtípussal
szerepelhet,
e) a márka neve legfeljebb 14 pontos betűméretű lehet,
f ) az adott cigaretta, illetve cigarettadohány alfajtájának neve legfeljebb 10 pontos betűméretű lehet,
g) a szó első karakterét kivéve minden karaktert kisbetűvel kell feltüntetni, és
h) a megjelenítés semmilyen módon nem takarhatja el a csomagolási egységen található egészségvédő
figyelmeztetéseket, és azok megjelenítését nem zavarhatja.
(5) A cigaretta minden csomagolási egységének és minden gyűjtőcsomagjának a csomagolására nyomtatott,
a (3) bekezdés f ) pontja szerinti márkanévnek, valamint a márkajelzés alfajtájának a következő feltételeknek kell
megfelelnie:
a) azt a csomagolás elülső főoldalának és a csomagolás tetejének külső felületén kell elhelyezni – az elülső főoldalon
az egészségvédő figyelmeztetés alatt – középre rendezve, és
b) az az elülső főoldalon, illetve a csomagolás tetején is csak egyszer szerepelhet.
(6) A cigarettadohány minden csomagolási egységének és minden gyűjtőcsomagjának a csomagolására
nyomtatott, a (3) bekezdés f ) pontja szerinti márkanévnek, valamint a márkajelzés alfajtájának a következő
feltételeknek kell megfelelnie:
a) azt a csomagolás két főoldalának külső felületén kell elhelyezni, az egészségvédő figyelmeztetés alatt vagy
mellett középre rendezve, és
b) az mind a két főoldalon csak egyszer szerepelhet.
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(7) Ha a cigaretta csomagolása bélést is tartalmaz, a bélés:
a) matt fehér vagy matt ezüst színű lehet,
b) nem rendelkezhet díszítő bemélyedésekkel, dombornyomással vagy egyéb díszítő elemekkel, ide nem értve
a csomagológépen alkalmazott, a teljes felületre felvitt, nem díszítési célú érdesítést,
c) nem tartalmazhat színezett vagy nem átlátszó ragasztóanyagot, és
d) nem tartalmazhat az Nvt. 6/A. §-ában meghatározott rendelkezésektől eltérő bármely, a csomagoláshoz
hozzáerősített elemet.
(8) A cigaretta és a cigarettadohány – a gyűjtőcsomagnak vagy szállítási csomagolásnak nem minősülő – fedő
csomagolóanyagának vagy külső csomagolása bármely egyéb formájának a következő feltételeknek kell
megfelelnie:
a) átlátszó,
b) nem színezett,
c) nem rendelkezhet díszítő bemélyedésekkel, dombornyomással vagy egyéb díszítő elemekkel,
d) nem rendelkezhet jelzéssel vagy védjeggyel, a meghatározott előírásokkal összhangban lévő, tépőcsíktól eltérő
elemmel,
e) nem tartalmazhat színezett vagy nem átlátszó ragasztóanyagot, és
f ) nem tartalmazhat az Nvt. 6/A. §-ában meghatározott rendelkezésektől eltérő bármely, a csomagoláshoz
hozzáerősített elemet.
(9) A cigaretta és a cigarettadohány csomagolóanyagán elhelyezett tépőcsíknak a következő feltételeknek kell
megfelelnie:
a) átlátszó,
b) nem rendelkezhet díszítő bemélyedésekkel, dombornyomással vagy egyéb díszítő elemekkel,
c) nem rendelkezhet márkajelzéssel vagy jelzéssel,
d) nem tartalmazhat az Nvt. 6/A. §-ában meghatározott rendelkezésektől eltérő bármely, a csomagoláshoz
hozzáerősített elemet,
e) nem tartalmazhat színezett vagy nem átlátszó ragasztóanyagot,
f ) egyetlen folytonos és állandó szélességű vonalból állhat, és
g) a felhajtható felső fedélhez a lehető legközelebb a fedéllel párhuzamosan kell elhelyezni.
(10) Az (1)–(9) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni:
a) az egészségvédő figyelmeztetésekre,
b) az Nvt.-ben előírt egyéb elemekre, és
c) az adójegyre.
(11) Az (1)–(10) bekezdésben foglaltaktól eltérően a csomagolási egység alsó vagy egyik oldalsó felületén és
gyűjtőcsomagján fel lehet tüntetni az értékesítést, illetve a külön jogszabály szerinti nyomon követést szolgáló
vonalkódot vagy technikai jelet.
(12) Az (1)–(11) bekezdésben foglaltakat a Magyarország területén értékesítésre szánt cigaretták és
cigarettadohányok csomagolásán kell alkalmazni.
6/C. § (1) A csomagolási egységben található cigarettaszálaknak a következő feltételeknek kell megfelelniük:
a) a külső felületükön nem tartalmazhatnak díszítő mélyedéseket, dombornyomást vagy egyéb díszítő elemeket,
b) nem tartalmazhatnak színezett vagy nem átlátszó ragasztóanyagot,
c) nem tartalmazhatnak az Nvt.-ben előírtaktól eltérő elemet,
d) a cigarettát fedő papír fehér színű, és
e) a cigaretta füstszűrővel rendelkezik, azzal, hogy
ea) a füstszűrő látható része fehér színű, és
eb) a cigarettapapír füstszűrőt fedő része fehér színű vagy parafa utánzatú.
(2) A csomagolási egységben található szálankénti cigarettára nyomtatott szöveg a következőket tartalmazhatja:
a) a márka nevét, és
b) az adott cigaretta alfajtájának nevét.
(3) A (2) bekezdés szerinti feliratnak a következő feltételeknek kell megfelelnie:
a) a FORMULA GUIDE/solid matte színskálán PANTONE 444 M színű,
b) a márka nevét, illetve az adott cigaretta alfajtáját a dohányrúdon úgy lehet szerepeltetni, hogy az a füstszűrő
végződéséhez a lehető legközelebb helyezkedjen el és körkörösen szerepeljen rajta,
c) a márka neve, illetve az adott cigaretta alfajta csak egyszer tüntethető fel és csak egy-egy sort foglalhat el,
d) az adott cigaretta alfajta neve közvetlenül a márka neve alatt szerepelhet,
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e) a szó első karakterét kivéve minden karaktert kisbetűvel kell feltüntetni, és
f ) a márka neve, valamint az adott cigaretta alfajtájának neve Helvetica betűtípusú lehet.
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)–(4) 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
a) a 6/A. § (1) bekezdés a) pontja szerinti általános figyelmeztetést fel kell tüntetni az egyik főoldal legalább
30%-át kitevő felületen 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 fel kell tüntetni a másik főoldal
legalább 40%-át kitevő felületen.
(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.
6/E. § (1) A füst nélküli dohánytermékek valamennyi csomagolási egységén és minden gyűjtőcsomagján fel kell
tüntetni a következő egészségvédő figyelmeztetést: „Ez a dohánytermék károsítja az Ön egészségét és függőséghez
vezet.”
(2) Az (1) bekezdésben említett egészségvédő figyelmeztetésnek meg kell felelnie a 6/A. § (9) és (10) bekezdésében
foglalt követelményeknek. Az egészségvédő figyelmeztetés szövegének párhuzamosnak kell lennie
az e figyelmeztetések számára fenntartott felületen található fő szöveggel, valamint
a) azt a csomagolási egység és minden gyűjtőcsomag két legnagyobb felületén kell feltüntetni, és
b) a csomagolási egység és minden gyűjtőcsomag megfelelő felületének 30%-át kell kitöltenie.
6/F. § (1) A dohányzási célú gyógynövénytermékek valamennyi csomagolási egységének és bármely
gyűjtőcsomagjának elülső és hátsó külső felületén fel kell tüntetni a következő egészségvédő figyelmeztetést:
„E termék dohányzási célú fogyasztása károsítja egészségét.”
(2) Az egészségvédő figyelmeztetésnek meg kell felelnie a 6/A. § (9) és (10) bekezdésében foglalt
követelményeknek. A figyelmeztetésnek a csomagolási egység és bármely gyűjtőcsomag megfelelő felületén
a felület 30%-át kell kitöltenie.
(3) A dohányzási célú gyógynövénytermékek csomagolási egységei és gyűjtőcsomagjai nem tartalmazhatnak olyan
elemet vagy megoldást, amely
a) azt annak jellemzői, egészségügyi hatásai, veszélyei vagy a kibocsátások tekintetében téves benyomást keltő
módon reklámozza, illetve ilyen módon annak fogyasztására ösztönöz, a címkék nem tartalmazhatnak a termék
nikotin-, kátrány- és szén-monoxid-tartalmára vonatkozó információt,
b) azt sugallja, hogy egy adott termék kevésbé káros, mint más termékek, vagy a füst egyes káros összetevői
hatásának csökkentését célozza, vagy annak vitalizáló, energizáló, gyógyító, fiatalító, természetes, organikus
jellemzői vannak, vagy más egészségügyi vagy életmódbeli előnyökkel jár, vagy
c) ízre, illatra, ízesítőanyagra vagy más adalékanyagra, illetve ezek hiányára a fogyasztók megtévesztésére alkalmas
módon utal.
(4) A (3) bekezdésben foglaltakon túl a dohányzási célú gyógynövénytermékek csomagolási egységein és
gyűjtőcsomagjain nem tüntethető fel az az állítás, miszerint a termék ízesítő- és adalékanyagoktól mentes.”
8. §		
A Vhr. 7–9. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„7. § (1) A dohányzásra szánt dohánytermékeken – a 2. § 3. pont b) és c) alpontja szerinti dohánytermékek esetén
a 6/D. §-ban meghatározott módon – kombinált egészségvédő figyelmeztetést kell feltüntetni. A kombinált
egészségvédő figyelmeztetéseknek
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 tölteniük,
b) ugyanazt a szöveges figyelmeztetést és a kapcsolódó színes fényképet a csomagolási egység és valamennyi
gyűjtőcsomag mindkét oldalán meg kell jeleníteniük, 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,
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c) a csomagolási egység, illetve minden gyűjtőcsomag felső szélén kell elhelyezkedniük, ugyanabban az irányban,
mint a csomag azon felületén megjelenő bármely más információ, és
d) a cigaretta csomagolási egységei esetében a következő méretűeknek kell lenniük:
da) magasság: legalább 44 mm,
db) szélesség: legalább 52 mm.
(2) A kombinált egészségvédő figyelmeztetések fölé márkanév és – ha az feltüntethető – logó abban az esetben
sem helyezhető, ha a 21/A. § (13) bekezdése szerint megengedett eltérés alapján a kombinált egészségvédő
figyelmeztetéseket 2019. május 20-áig nem a csomagolás felső szélén helyezik el.
8. § (1) Az 5. mellékletnek megfelelően három csoportra osztott kombinált egészségvédő figyelmeztetéseket
a rendszeres megjelenés biztosítása érdekében dohánytermék márkanevenként úgy kell alkalmazni, hogy egy
csoport egy adott évben használható és a csoportok évente váltakoznak.
(2) Dohánytermék márkanevenként, ha egy adott évben az adott termék gyártása szünetel, akkor a következő
gyártás során a következő csoportba tartozó kombinált figyelmeztetéseket kell alkalmazni.
(3) Egy adott évben, dohánytermék márkanevenként az adott évben használt csoportba tartozó kombinált
egészségvédő figyelmeztetések azonos arányban alkalmazandók.
(4) Ha a (3) bekezdésben foglalt rendelkezés betartásának műszaki feltételei nem adottak, a leggyakrabban és
a legritkábban alkalmazott kombinált egészségvédő figyelmeztetések száma közötti eltérés naptári évenként
nem lehet nagyobb cigaretta esetében 10%-nál, egyéb dohánytermék-típus esetében 15%-nál. A kombinált
egészségvédő figyelmeztetések váltakozva való alkalmazását előíró kötelezettség ellenőrizhetősége érdekében
a gyártó, az importáló, a bejegyzett kereskedő és az adóraktár engedélyese köteles olyan nyilvántartást vezetni,
amelyből az alkalmazott kombinált egészségvédő figyelmeztetések száma három hónaponként megállapítható.
9. § (1) A kombinált egészségvédő figyelmeztetés
a) a dohánytermék csomagolásán akként kerül nyomtatásra, hogy – a (3) bekezdésben foglaltakra is figyelemmel –
megtartsa az 5. melléklet szerinti formátumot és arányokat, valamint a kép és a szöveg grafikai sértetlenségét,
b) betölti a számára előírt felszín teljes egészét, valamint a csomagolás felső szélével párhuzamosan és a csomagon
található többi információval azonos irányban helyezkedik el, és
c) sokszorosítása során a nyomtatásra a 6. mellékletben meghatározott műszaki előírásokat kell alkalmazni.
(2) A dohánytermék csomagolásán semmilyen formában nem lehet a kombinált egészségvédő figyelmeztetésekre
megjegyzést tenni, azokat átfogalmazni vagy azokra utalni.
(3) Az (1) bekezdés a) pontjában foglaltaktól eltérően, olyan dohánytermékek esetében, amelyek egyedi
csomagolásának méretarányaira tekintettel 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 igazítással
a 6. melléklet 2. pontjában meghatározott előírások szerint alkalmazandó.
(4) A (3) bekezdés alkalmazásának elősegítése érdekében az NFH a honlapján közzéteszi az Európai Bizottság által
e tárgyban kiadott útmutatót.
(5) A kombinált egészségvédő figyelmeztetéseket
a) úgy kell nyomtatni, hogy azokat ne takarja el vagy ne zavarja meg a csomag kibontása, és
b) olyan módon kell elhelyezni, amely biztosítja, hogy a csomag felbontásakor a kombinált figyelmeztetések
egyetlen szöveges vagy vizuális eleme se csorbuljon.
(6) A kombinált egészségvédő figyelmeztetések nyomdai kivitelezésére alkalmas elektronikus
forrásdokumentumokat az ÁNTSZ-OTH kérelemre elektronikus úton átadja a dohánytermék gyártója részére.”
9. §		
A Vhr. 11. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az ÁNTSZ-OTH a (2) bekezdés szerinti kérelmezőkről nyilvántartást vezet, a kérelmezők és az engedélyt kapók
listáját évente, március 31-éig elektronikus úton megküldi a NEFI DF részére.”
10. §		
A Vhr. 12. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az Nvt. rendelkezéseinek betartásával kapcsolatban beérkező lakossági észrevételek rögzítésére szolgáló
06 40 200 493 számú telefonvonal, illetve a www.leteszemacigit.hu honlap – amelyek az 5. és a 7. mellékletnek,
továbbá az Nvt. 6. § (3) bekezdésének megfelelő helyen is feltüntetésre kerülnek – működtetése és a beérkezett
információk feldolgozása a NEFI DF hatáskörébe tartozik.”
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11. §		
A Vhr. 6. alcíme a következő 15/A. §-sal egészül ki:
„15/A. § A csomagolási egység
a) cigaretta esetében legalább 20 db, de legfeljebb 25 db cigarettát tartalmazó csomag,
b) a 2. § 3. pont b) pont ba) alpontja és a 2. § 3. pont b) pont bb) alpontja esetén
ba) szivarkának nem minősülő szivar esetén darab vagy doboz,
bb) szivarka esetén legalább 5 darabot tartalmazó doboz,
c) a fogyasztási dohány esetében a legalább 30 gramm, de legfeljebb 50 gramm – de minden esetben maradék
nélkül tízzel osztható grammtömegű – fogyasztási dohányt tartalmazó téglalap alakú vagy álló tasak,
d) rágásra szolgáló vagy tüsszentésre szolgáló dohánytermékek esetében tasak vagy doboz.”
12. §		
A Vhr. 8. alcím címsora helyébe a következő címsor lép:

„8. A dohánytermékek, elektronikus cigaretta, utántöltő folyadékok és a dohányzást imitáló
elektronikus eszközök piacfelügyelete”
13. §

(1) A Vhr. 17. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Bármely, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam hatáskörrel rendelkező hatósága
által akkreditált laboratórium is jogosult a cigaretta kátrány, nikotin és szén-monoxid hozama értékeinek
vizsgálatára és igazolására. A laboratóriumok nem lehetnek a dohányágazat közvetlen vagy közvetett tulajdonában,
illetve nem állhatnak a közvetlen vagy közvetett ellenőrzése alatt.”
(2) A Vhr. 17. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Cigaretta esetében a regisztrációs lapon közölt füstadatok értékfeltüntetésének megfelelőségét
az MSZ ISO 8243 szabvány szerint kell igazolni.”

14. §		
A Vhr. 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„18. § (1) A dohánytermék forgalomba hozatalát megelőzően azok gyártójának és importálójának be kell nyújtania
a 2015/2186 bizottsági végrehajtási határozat szerinti közös adatbeviteli kapun keresztül márkanevenként és
alfajtánként magyar vagy angol nyelven
a) a dohánytermékek összetevőire vonatkozó adatokat az egyes összetevők súlyának csökkenő sorrendjében, és
b) a dohánytermékeknek az 5. § (1) bekezdése szerinti kibocsátási szintekre, valamint az ezeken túli kibocsátásokra
vonatkozó adatait.
(2) A dohánytermék forgalomba hozatalát megelőzően azok gyártójának és importálójának évente március 31-éig
be kell nyújtania a dohánytermékek értékesítési volumenére vonatkozó adatokat a 2015/2186 bizottsági
végrehajtási határozat szerinti közös adatbeviteli kapun keresztül márkanevenként és alfajtánként magyar vagy
angol nyelven. A tárgyév a listák benyújtását megelőző év január 1-jétől december 31-éig tart.
(3) Az (1) bekezdés szerint benyújtott adatokat a forgalomba hozatalt megelőzően ismételten be kell nyújtani, ha
valamely termék összetétele akként módosul, hogy az befolyásolja a szolgáltatott információkat.
(4) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti adatszolgáltatás mellett meg kell indokolni, hogy miért kell az egyes
összetevőket az adott dohánytermékekbe elegyíteni, továbbá meg kell adni az összetevők státuszát – beleértve azt,
hogy regisztrálták-e – és típusát. A felsoroláshoz mellékelni kell az összetevőknek az elégetett vagy el nem égetett
formáira vonatkozó mindazon toxikológiai adatokat is, amelyek a gyártó, az importáló, a bejegyzett kereskedő és
az adóraktár engedélyese rendelkezésére állnak, különös tekintettel azoknak az emberi egészségre gyakorolt
hatására, figyelemmel többek között a függőség kialakulásának veszélyére. Cigaretta és cigarettadohány esetében
a gyártónak vagy az importálónak a felhasznált adalékanyagokat és tulajdonságaikat általánosan ismertető
technikai dokumentumot is be kell nyújtania.
(5) A kátrányra, a nikotinra és a szén-monoxidra vonatkozó adatok kivételével a gyártóknak és az importálóknak
meg kell adniuk az alkalmazott kibocsátásmérési módszereket. A gyártóknak és az importálóknak el kell
végezniük a fogyasztóvédelemért felelős miniszter által meghatározott vizsgálatokat annak érdekében, hogy
értékeljék az összetevőknek az egészségre gyakorolt hatását, figyelembe véve többek között függőséget okozó
tulajdonságukat és toxicitásukat.
(6) A dohánytermékek gyártójának és importálójának évente, március 31-éig a dohánytermékekre vonatkozó
információk benyújtása és nyilvános hozzáférhetővé tétele céljából be kell nyújtania a piackutatásra és
a különböző fogyasztói csoportok – beleértve a fiatalokat és az aktív dohányosokat – preferenciáira vonatkozó,
az összetevőkkel és a kibocsátásokkal kapcsolatos, rendelkezésre álló belső és külső tanulmányokat, valamint
az új termékek bevezetése előtt végzett piackutatásai összefoglalóit, valamint az új termékek bevezetése előtt
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végzett piackutatások összefoglalóit. Az információk benyújtása a közös adatbeviteli kapun keresztül, elektronikus
formában történik. Az információkat magyar vagy angol nyelven kell szolgáltatni.
(7) A közös adatbeviteli kapun keresztül feltöltött adatokat az agrárpolitikáért felelős miniszter minden év április
30-áig, az üzleti titok védelmére tekintettel, az általa vezetett minisztérium honlapján keresztül nyilvánosságra
hozza, és elektronikus formában megküldi az egészségügyért felelős miniszter, az ÁNTSZ-OTH és a NEFI DF részére.”
15. §		
A Vhr. a következő 18/A–18/D. §-sal egészül ki:
„18/A. § (1) A 18. § (1) bekezdése szerinti adatszolgáltatáson túl a dohánytermék gyártójának és importálójának
az Európai Bizottság végrehajtási rendeletében meghatározott prioritási listán szereplő adalékanyagok tekintetében
fokozott jelentéstételi kötelezettsége van.
(2) Az (1) bekezdés szerinti jelentéstételi kötelezettség keretében a dohánytermékek gyártójának és importálójának
átfogó tanulmányokat kell végeznie, amelyekben minden egyes érintett adalékanyag vonatkozásában meg kell
vizsgálni, hogy az adalékanyag
a) hozzájárul-e az érintett termékek toxicitásához vagy függőséget okozó tulajdonságához, valamint hogy
az adalékanyag hatása következtében növekszik-e jelentős vagy mérhető mértékben bármely érintett termék
toxicitása vagy függőséget okozó tulajdonsága,
b) eredményez-e jellegzetes ízt,
c) elősegíti-e az inhalációt vagy a nikotinfelvételt, vagy
d) hatására keletkeznek-e CMR tulajdonságokkal rendelkező anyagok, valamint ezek mennyiségét, továbbá azt,
hogy az adalékanyag hatása következtében fokozódik-e jelentős vagy mérhető mértékben bármely érintett termék
CMR tulajdonsága.
(3) A (2) bekezdés szerinti tanulmányokban figyelembe kell venni az érintett termékek rendeltetését, és meg kell
vizsgálni különösen az érintett adalékanyag jelenléte mellett lezajló égési folyamat során keletkező kibocsátásokat.
A tanulmányokban továbbá azt is meg kell vizsgálni, hogy milyen interakció alakul ki az összetevő és az érintett
termékekben megtalálható egyéb összetevők között. A dohánytermékeikben ugyanazt az adalékanyagot használó
gyártók vagy importálók végezhetnek közös vizsgálatot abban az esetben, ha a szóban forgó adalékanyagot
hasonló termékösszetételben alkalmazzák.
(4) A (2) és (3) bekezdés alapján készített tanulmányokról a gyártóknak vagy importálóknak jelentést kell
készíteniük, melyben fel kell tüntetni a tanulmányok összefoglalóját, valamint átfogó áttekintést a szóban forgó
adalékanyagról megjelent tudományos publikációkról és az adott adalékanyag hatásaira vonatkozó belső adatokról.
Az így elkészített jelentést a gyártóknak vagy az importálóknak – legkésőbb 18 hónappal azt követően, hogy
a szóban forgó adalékanyag felkerült a prioritási listára – be kell nyújtaniuk az Európai Bizottsághoz, valamint annak
egy példányát meg kell küldeniük az ÁNTSZ-OTH-nak.
(5) Az Európai Bizottság és az ÁNTSZ-OTH a gyártóktól vagy az importálóktól kiegészítő információt kérhet a szóban
forgó adalékanyagról. Ez a kiegészítő információ a jelentés részét képezi.
18/B. § (1) A dohánytermékek gyártói, importálói és a bejegyzett kereskedők kötelesek bejelenteni, ha új
dohánytermék-kategóriákba tartozó dohányterméket kívánnak forgalomba hozni. A bejelentést az agrárpolitikáért
felelős miniszter, az élelmiszerlánc-felügyeletért felelős miniszter, az egészségügyért felelős miniszter, valamint
a NEFI DF számára elektronikus formában kell benyújtani, hat hónappal a tervezett forgalomba hozatalt
megelőzően. A bejelentéshez mellékelni kell az érintett új dohánytermék részletes leírását és egy használati
útmutatót, valamint információkat kell szolgáltatni a termék összetevőiről és kibocsátásairól a 2015/2186 bizottsági
végrehajtási határozat szerinti adattartalommal.
(2) Az új dohánytermék-kategóriákról bejelentést benyújtó gyártóknak, importálóknak és bejegyzett kereskedőknek
az (1) bekezdésben megjelöltek részére a következőket is be kell nyújtaniuk:
a) a rendelkezésre álló tudományos tanulmányok az új dohánytermék toxicitásáról, függőséget okozó
tulajdonságáról és vonzerejéről,
b) a rendelkezésre álló tanulmányok, azok összefoglalói és piackutatások különböző fogyasztói csoportok, köztük
a fiatalok és az aktív dohányosok preferenciáiról, és
c) egyéb rendelkezésre álló és lényeges információk, ideértve a termék kockázat/haszon elemzését, a dohányzásról
való leszokásra, a dohányzás elkezdésére és előre jelzett fogyasztói megítélésre gyakorolt várható hatásait.
(3) Az új dohánytermék-kategóriákba tartozó dohánytermékek gyártói, importálói és bejegyzett kereskedői
kötelesek az (1) bekezdésben megjelöltek részére benyújtani minden, a (2) bekezdés a)–c) pontjában említett
tanulmánnyal vagy egyéb információval kapcsolatos új vagy frissített információt. Az új dohánytermék-
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kategóriákba tartozó dohánytermékek gyártói, importálói és bejegyzett kereskedői további vizsgálatok elvégzésére
vagy további információk benyújtására is kötelezhetőek.
(4) Az ÁNTSZ-OTH a szolgáltatott adatok és információk alapján megítéli, hogy szükséges-e a termék betiltása.
(5) Az e §-ban foglaltak alapján kapott információkat az agrárpolitikáért felelős miniszter megküldi az Európai
Bizottságnak.
18/C. § (1) A dohányzási célú gyógynövénytermékek gyártóinak és importálóinak be kell nyújtaniuk egy listát
az agrárpolitikáért felelős miniszter részére az ilyen termékek gyártásában felhasznált valamennyi összetevőről és
azok mennyiségéről, márkanevenként és alfajtánként. A gyártók vagy importálók kötelesek továbbá tájékoztatni
az agrárpolitikáért felelős minisztert, ha valamely termék összetétele úgy módosul, hogy az befolyásolja az e §
szerint szolgáltatott információkat. Az információkat az új vagy módosított dohányzási célú gyógynövénytermékek
forgalomba hozatalát megelőzően 6 hónappal kell benyújtani.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltak szerint benyújtott információk az agrárpolitikáért felelős miniszter által vezetett
minisztérium honlapján keresztül nyilvánosak, a benyújtott információt az agrárpolitikáért felelős miniszter
megküldi az egészségügyért felelős miniszter, az ÁNTSZ-OTH és a NEFI DF részére. A nyilvánosságra hozatal során
a gazdasági szereplő által megjelölt üzleti titok védelmére tekintettel kell lenni.
18/D. § A dohánytermékek és kapcsolódó termékek gyártói és importálói hiánytalan és helytálló információk közlésére
kötelesek, a 18/B. § (1) bekezdésében meghatározott határidőn belül. A kért információk benyújtásának kötelezettsége
elsődlegesen a gyártót terheli, ha a gyártó székhelye az Európai Unió valamely tagállamában található. A kért
információk benyújtásának kötelezettsége elsődlegesen az importálót terheli, ha a gyártó székhelye az Európai Unión
kívül, míg az importáló székhelye az Európai Unió valamely tagállamában található. A kért információk benyújtásának
kötelezettsége a gyártót és az importálót közösen terheli, ha mindkettő székhelye az Európai Unión kívül van.”
16. §		
A Vhr. 9/A. alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:

„9/A. Az elektronikus cigarettára, a dohányzást imitáló elektronikus eszközre és az utántöltő flakonra
vonatkozó szabályok
19/A. § (1) Az Nvt. 7/D. § (1) bekezdése szerinti bejelentést az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi
Intézet (a továbbiakban: OGYÉI) részére a 2015/2183 bizottsági végrehajtási határozat szerinti közös adatbeviteli
kapun keresztül kell benyújtani magyar vagy angol nyelven, a 2015/2183 bizottsági végrehajtási határozat szerinti
adattartalommal.
(2) Az (1) bekezdés szerinti bejelentésnek a következő adatokat kell tartalmaznia:
a) a gyártó, importáló nevét és elérhetőségét,
b) a termék valamennyi összetevőjének, valamint a termék használata során keletkező kibocsátásoknak – és ezek
mennyiségének – a felsorolását márkanevenként és típusonként,
c) toxikológiai adatokat a termék összetevőiről és a keletkező kibocsátásokról, elsődlegesen a belélegzés útján
a fogyasztók, használók egészségére gyakorolt hatásukról, figyelembe véve esetleges függőséget okozó hatásukat,
d) információkat a rendeltetésszerű, illetve az ésszerűen előrelátható körülmények között történő fogyasztás esetén
érvényes nikotindózisról és nikotinfelvételről,
e) a termék alkotórészeinek leírását, ideértve az elektronikus cigaretta, illetve az utántöltő flakon felbontásának és
utántöltésének mechanizmusát,
f ) a gyártási folyamat leírását – ezen belül kitérve arra, hogy a termék sorozatgyártott-e –, valamint nyilatkozatot
arról, hogy a gyártási eljárás biztosítja a jogszabályokban foglalt követelményeknek való megfelelést, és
g) nyilatkozatot arról, hogy a gyártó és az importáló teljes felelősséget vállal a termék minőségéért és
biztonságosságáért annak forgalomba hozatala és rendeltetésszerű, illetve ésszerűen előrelátható körülmények
között történő felhasználása esetére.
(3) A termék minden olyan változtatása esetén, ami a (2) bekezdés szerinti adatokat érinti, új bejelentést kell
benyújtani.
(4) A dohányzást imitáló elektronikus eszközök esetében a bejelentést a 2015/2183 bizottsági végrehajtási határozat
szerinti közös adatbeviteli kapun keresztül a (2) bekezdés a)–c) és e)–g) pontja szerinti adattartalommal kell
megtenni.
19/B. § (1) Elektronikus cigaretta és utántöltő flakon a következő feltételekkel hozható forgalomba és forgalmazható:
a) nem tartalmazhat ízesítő anyagot,
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 patronok vagy a tartályok űrtartalma nem haladhatja meg a 2 ml-t,
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c) a nikotintartalmú folyadék legfeljebb 20 mg/ml nikotint tartalmazhat,
d) a nikotintartalmú folyadék nem tartalmazhat
da) a 4. melléklet szerinti adalékanyagot,
db) vitaminokat vagy egyéb olyan adalékanyagokat, amelyek azt a benyomást keltik, hogy a terméknek kedvező
élettani hatása van vagy az egészséget kevésbé veszélyezteti,
dc) koffeint, taurint vagy egyéb olyan adalékanyagokat és élénkítő hatású vegyületeket, amelyekhez
az energikusság és a vitalitás képzete társul,
dd) a kibocsátásokat elszínező tulajdonságú adalékanyagokat,
de) az inhalációt vagy a nikotinfelvételt megkönnyítő adalékanyagokat, és
df ) CMR tulajdonságokkal rendelkező adalékanyagokat,
e) a nikotintartalmú folyadék nem tartalmazhat 0,1%-nál több szennyeződést tartalmazó összetevőt,
f ) a nikotintartalmú folyadék a 19/A. § (2) bekezdés b) pontja szerinti összetevőktől eltérő anyagokat csak
nyomokban tartalmazhat, és csak abban az esetben használható fel, ha a nyomokban való előfordulás technikailag
elkerülhetetlen a gyártás során,
g) a nikotin kivételével a nikotintartalmú folyadék kizárólag olyan összetevőkből állhat, amelyek – sem melegítés
hatására, sem anélkül – nem veszélyesek az emberi egészségre,
h) az elektronikus cigaretták a nikotindózist rendes használati körülmények között egyenletesen adhatják le,
i) az elektronikus cigarettákat és az utántöltő flakonokat gyermekzárral kell ellátni, és
j) az elektronikus cigarettákat és az utántöltő flakonokat védetté kell tenni törés és szivárgás ellen, valamint olyan
mechanizmussal kell ellátni, amely garantálja a szivárgásmentes utántöltést.
(2) Az elektronikus cigaretták és az utántöltő flakonok csomagolási egységeihez tájékoztatót kell csatolni, amely
a következőket tartalmazza:
a) a termék használati és tárolási útmutatóját – a használati útmutatóban utántöltési utasításokat és ábrákat –,
valamint figyelemfelhívást arra, hogy a termék használata fiatalkorúak és nemdohányzók számára nem ajánlott,
b) az ellenjavallatokra vonatkozó tájékoztatást,
c) konkrét kockázati csoportoknak szóló figyelmeztetéseket,
d) a lehetséges káros hatásokra vonatkozó tájékoztatást,
e) a függőséget okozó tulajdonságokra és a toxicitásra vonatkozó tájékoztatást, és
f ) a gyártó vagy az importáló, valamint a kapcsolattartó személy elérhetőségeit.
(3) Az elektronikus cigaretták és az utántöltő flakonok csomagolási egységein és gyűjtőcsomagjain fel kell tüntetni
a) a termékben található valamennyi összetevőt tömeg szerint csökkenő sorrendben,
b) a termék dózisonkénti nikotintartalmát és nikotinkibocsátását,
c) a gyártási tétel számát, és
d) a következő figyelmeztető feliratot: „A termék gyermekektől elzárva tartandó.”
(4) Az elektronikus cigaretták és az utántöltő flakonok csomagolási egységeinek és gyűjtőcsomagjainak meg kell
felelniük az Nvt. 6/A. § (1) bekezdés b), d) és e) pontjában, valamint (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak.
(5) Az 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.”
(6) Az (5) bekezdés szerinti egészségvédő figyelmeztetést fehér alapon, fekete színű, félkövér, Helvetica bold
betűtípussal kell nyomtatni. A feliratot kisbetűvel kell szedni, kivéve a szöveg kezdőbetűjét, és azt az esetet,
amikor a nagybetű használatát nyelvtani szabály követeli meg. Az egészségvédő figyelmeztetést a nyomtatására
fenntartott területen középre zárva a csomag felső szélével párhuzamosan kell elhelyezni.
(7) Az OGYÉI a bejelentési kötelezettség teljesítéséről, valamint a bejelentett termék 19/A., 19/B. §-nak való
megfelelőségéről a bejelentéstől számított 60 napon belül igazolást állít ki.
19/C. § (1) Dohányzást imitáló elektronikus eszköz a következő feltételekkel hozható forgalomba és forgalmazható:
a) a dohányzást imitáló elektronikus eszközben használt folyadék nem tartalmazhat nikotint,
b) a dohányzást imitáló elektronikus eszközben használt folyadék nem tartalmazhat ízesítő anyagot,
c) a dohányzást imitáló elektronikus eszközben használt folyadék nem tartalmazhat
ca) a 4. melléklet szerinti adalékanyagot,
cb) vitaminokat vagy egyéb olyan adalékanyagokat, amelyek azt a benyomást keltik, hogy a terméknek kedvező
élettani hatása van vagy az egészséget kevésbé veszélyezteti,
cc) koffein, taurin vagy egyéb olyan adalékanyagokat és élénkítő hatású vegyületeket, amelyekhez az energikusság
és a vitalitás képzete társul,
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cd) a kibocsátásokat elszínező tulajdonságú adalékanyagokat,
ce) az inhalációt megkönnyítő adalékanyagokat, és
cf ) CMR tulajdonságokkal rendelkező adalékanyagokat,
d) a dohányzást imitáló elektronikus eszközben használt folyadék nem tartalmazhat 0,1%-nál több szennyeződést
tartalmazó összetevőt,
e) a dohányzást imitáló elektronikus eszközben használt folyadék kizárólag olyan összetevőkből állhat, amelyek
– sem melegítés hatására, sem anélkül – nem veszélyesek az emberi egészségre,
f ) a dohányzást imitáló elektronikus eszközöket gyermekzárral kell ellátni, és
g) a dohányzást imitáló elektronikus eszközöket védetté kell tenni törés és szivárgás ellen, valamint olyan
mechanizmussal kell ellátni, amely garantálja a szivárgásmentes utántöltést.
(2) A dohányzást imitáló elektronikus eszközök csomagolási egységeihez a 19/B. § (2) bekezdésében foglaltakat
tartalmazó tájékoztatót kell csatolni.
(3) A dohányzást imitáló elektronikus eszköz csomagolási egységein és gyűjtőcsomagjain fel kell tüntetni
a) a termékben található valamennyi összetevőt tömeg szerint csökkenő sorrendben,
b) a gyártási tétel számát, és
c) a következő figyelmeztető feliratot: „A termék gyermekektől elzárva tartandó.”
(4) A dohányzást imitáló elektronikus eszköz csomagolási egységeinek és gyűjtőcsomagjainak meg kell felelniük
az Nvt. 6/A. § (1) bekezdés b), d) és e) pontjában, valamint (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak.
(5) A dohányzást imitáló elektronikus eszköz csomagolási egységeinek és gyűjtőcsomagjainak két legnagyobb
felületén, mindkét felületnek legalább a 30%-át kitöltő módon, a 19/B. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően
fel kell tüntetni a következő egészségvédő figyelmeztetést: „Ez a termék dohányzást imitáló elektronikus eszköz.
Használata gyermekek számára nem ajánlott.”
19/D. § (1) Az elektronikus cigaretták, a dohányzást imitáló elektronikus eszközök és utántöltő flakonok gyártói
és importálói kötelesek a közös adatbeviteli kapun keresztül évente adatokat szolgáltatni a tárgyévet követő év
március 31-éig
a) márkanevenként és terméktípusonként az értékesítési volumenekről,
b) a különböző fogyasztói csoportok, köztük a fiatalkorúak, a nemdohányzók és a dohányzók főbb típusainak
preferenciáiról,
c) a termékek értékesítési módjáról, és
d) az a)–c) pontban foglaltakkal kapcsolatosan végzett piackutatások összefoglalóiról, mellékelve azok angol
fordítását is,
azzal, hogy a tárgyév a listák benyújtását megelőző év január 1-jétől december 31-éig tart.
(2) Az OGYÉI az (1) bekezdés szerinti adatokról más ország hatóságától is kérhet tájékoztatást, valamint más
országok hatóságának megkeresésére a gyártók vagy importálók által rendelkezésre bocsátott adatokról
tájékoztatást adhat. Az Európai Unión kívüli ország hatósága részére üzleti titoknak minősülő adat nem adható át.
(3) Az OGYÉI az (1) és (2) bekezdés szerinti adatokat megküldi a NEFI DF részére.
(4) Az OGYÉI és a NEFI DF az (1) bekezdés szerint szolgáltatott adatok alapján évente elemzést készít és
minden év június 30-áig tájékoztatja az ÁNTSZ-OTH-t és az egészségügyért felelős minisztert arról, hogy
az adatok alapján az elektronikus cigaretta, a dohányzást imitáló elektronikus eszköz és az utántöltő flakonok
használata nikotinfüggőséghez vezethet-e vagy dohánytermékek fogyasztására késztetheti-e a fiatalkorúakat és
a nemdohányzókat.
(5) Az (1) bekezdés szerint szolgáltatott adatokat és a (4) bekezdés szerint készült tájékoztatást az OGYÉI közzéteszi
a honlapján az üzleti titok megsértése nélkül.
19/E. § (1) Az elektronikus cigaretták és utántöltő flakonok gyártói, importőrei és forgalmazói kötelesek adatgyűjtési
rendszert kialakítani és fenntartani ezen termékeknek az emberi egészségre gyakorolt valamennyi vélelmezett káros
hatásáról.
(2) Ha a gyártó, az importőr vagy a forgalmazó bármelyike úgy véli, alapos okkal feltételezi, hogy a birtokában
lévő, forgalomba hozni kívánt vagy forgalomba hozott termék nem biztonságos vagy nem jó minőségű, vagy más
szempontból nem felel meg a vonatkozó jogszabályoknak, haladéktalanul megteszi az ahhoz szükséges korrekciós
intézkedéseket, hogy az érintett termék megfeleljen az előírásoknak, illetve hogy azt kivonják a forgalomból vagy
visszahívják. A termék gyártója, importőre vagy forgalmazója köteles azon tagállamok piacfelügyeleti hatóságait,
ahol a terméket forgalmazzák vagy forgalmazni kívánják, haladéktalanul értesíteni elsősorban az emberi egészségre
gyakorolt kockázatokról és biztonsági kockázatokról, valamint az esetlegesen megtett korrekciós intézkedésekről és
azok eredményéről.”
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17. §		
A Vhr. a következő 21/A. §-sal egészül ki:
„21/A. § (1) A 2016. augusztus 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.
(2) A 2016. augusztus 20-a előtt gyártott vagy szabad kereskedelmi forgalomba helyezett dohányzási célú
gyógynövénytermékek e rendelet 2016. augusztus 19-én hatályos rendelkezései szerint 2017. május 20-áig
forgalomba hozhatók.
(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 az NFH-nál vagy az ND Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt.-nél
regisztrálásra kerültek és azokon kizárólag a MódR.-rel megállapított rendelkezésekből 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 az NFH-nál vagy az ND Nemzeti
Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt.-nél regisztrálásra került, továbbá
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 a MódR.-rel megállapított 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 hozzáadni, és
b) az ízesítés hozzáadása részben sem függhet a fogyasztótól, így különösen nem lehet kapszulát alkalmazni
a mentolos ízesítés hozzáadásához.
(6) Az (5) bekezdés a) és b) pontjában foglalt követelményeknek meg nem felelő mentol ízesítésű cigaretta és
mentol ízesítésű cigarettadohány tekintetében az (1) bekezdésben foglaltak az irányadók.
(7) A 2016. november 20-a előtt gyártott elektronikus cigaretták, utántöltő flakonok és dohányzást imitáló
elektronikus eszközök 2017. május 20-áig hozhatók forgalomba.
(8) A 2016. május 19-én már forgalomban lévő elektronikus cigaretta, utántöltő flakon és dohányzást imitáló
elektronikus eszközök esetében a MódR.-rel megállapított 19/A. § szerinti bejelentést 2016. december 20-áig kell
megtenni, mely bejelentések esetében az OGYÉI a MódR.-rel megállapított 19/B. § (7) bekezdése szerinti igazolást
2017. május 20-áig adja ki.
(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. március 31-éig kell eleget tenni.
(10) A MódR.-rel megállapított 18. § (1) bekezdése szerinti, a dohánytermékek összetevőire, valamint
a kibocsátási szintekre vonatkozó információkat a 2016. augusztus 20-a előtt forgalomba hozott termékek esetén
2016. november 20-áig kell benyújtani.
(11) A MódR.-rel megállapított 18. § (2) bekezdése szerinti, az értékesítési volumenre vonatkozó adatokat
első alkalommal 2016. november 20-áig kell benyújtani, azzal, hogy első alkalommal a 2015. január 1-jétől
2016. augusztus 20-áig tartó időszakra vonatkozóan kell adatot szolgáltatni.
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(12) A MódR.-rel megállapított 18. § (6) bekezdése szerinti tanulmányokat, illetve összefoglalókat – ideértve
a 2016. augusztus 20-át megelőzően készült tanulmányokat és összefoglalókat is – első alkalommal
2016. november 20-áig kell benyújtani.
(13) A MódR.-rel megállapított 7. § (1) bekezdés c) pontja 2019. május 20-áig azzal az eltéréssel alkalmazandó, hogy
a) ha az adójegyek, illetve az adózási célú nemzeti azonosító jelek kartonanyagból készült csomagolási egység
felső szélén helyezkednek el, a hátsó felületre nyomtatandó kombinált egészségvédő figyelmeztetés elhelyezhető
közvetlenül az adójegy, illetve azonosító jel alatt,
b) ha a csomagolási egység puha anyagból készült, a csomag felső széle és a kombinált egészségvédő
figyelmeztetés teteje között legfeljebb 13 mm magasságú, téglalap alakú felület maradjon az adójegyek, illetve
az adózási célú nemzeti azonosító jelek számára fenntartva,
c) álló tasakban forgalmazott fogyasztási dohány csomagolási egységén
ca) a kombinált egészségvédő figyelmeztetés az álló tasak első és hátsó felülete 65%-át foglalja el,
cb) a kombinált egészségvédő figyelmeztetés felső széle a felbontó csík alja, illetve – ha ilyen van – az annak
eltávolítását szolgáló perforáció alatt, ahhoz közel helyezkedik el az álló tasakon úgy, hogy a kombinált
egészségvédő figyelmeztetés ne sérüljön a tasak felbontásakor, és
cc) a kombinált egészségvédő figyelmeztetés a tasak első oldalán – a nyomtatási tűréshatárokat figyelembe
véve – a csomag teljes szélességében, míg hátsó, adójegyet tartalmazó oldalán balra igazítva, az adójegy számára
a kombinált egészségvédő figyelmeztetés mellett jobbra helyet hagyva helyezkedik el.
(14) A MódR.-rel megállapított 18/C. § (1) bekezdése szerinti listát a 2016. augusztus 20-át megelőzően forgalomba
hozott dohányzási célú gyógynövénytermékek összetevőire vonatkozóan 2016. november 20-áig kell benyújtani.
(15) A MódR.-rel megállapított 8. § (3) bekezdése szerinti év alatt első alkalommal a 2016. augusztus 20-ától
2017. augusztus 19-éig tartó időszakot kell érteni.
(16) A MódR.-rel megállapított 18/A. § (4) bekezdése szerinti jelentést első alkalommal 2018. július 1-jéig kell
benyújtani.”
18. §		
A Vhr. 23. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ez a rendelet
a) a tagállamoknak a dohánytermékek és kapcsolódó termékek gyártására, kiszerelésére és értékesítésére vonatkozó
törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezései közelítéséről és a 2001/37/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről
szóló, 2014. április 3-i 2014/40/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
b) a 2014/40/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv II. mellékletének a dohánytermékeken feltüntetendő képes
figyelmeztetéseket tartalmazó képtár létrehozása tekintetében történő módosításáról szóló, 2014. október 10-i
2014/109/EU bizottsági irányelvnek,
c) a dohányzásra szánt dohánytermékeken a kombinált egészségvédő figyelmeztetések elrendezésére, kialakítására
és alakjára vonatkozó műszaki előírásokról szóló, 2015. október 9-i 2015/1842 EU bizottsági végrehajtási
határozatnak,
d) a tasakban forgalmazott cigarettadohányon elhelyezendő általános figyelmeztetés és tájékoztatás pontos
elhelyezéséről szóló, 2015. szeptember 24-i 2015/1735 bizottsági végrehajtási határozatnak,
e) az elektronikus cigarettákra és az utántöltő flakonokra vonatkozó értesítések közös formátumának
meghatározásáról szóló, 2015. november 24-i 2015/2183 bizottsági végrehajtási határozatnak,
f ) a dohánytermékekre vonatkozó információk benyújtása és nyilvános hozzáférhetővé tétele céljából alkalmazandó
formátum meghatározásáról szóló, 2015. november 25-i 2015/2186 bizottsági végrehajtási határozatnak, és
g) az elektronikus cigaretták utántöltési mechanizmusára vonatkozó műszaki szabványokról szóló, 2016. április 14-i
2016/586 bizottsági végrehajtási határozatnak
való megfelelést szolgálja.”
19. §

(1)
(2)
(3)
(4)

A Vhr. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
A Vhr. 3. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
A Vhr. 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
A Vhr. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
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20. §		
A Vhr.
a)
3. § (1)–(3) bekezdésében az „a tároló adóraktár” szövegrész helyébe az „az adóraktár” szöveg,
b)
3. § (3) bekezdésében az „Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatal
(a továbbiakban: ÁNTSZ-OTH)” szövegrész helyébe az „Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
Országos Tisztifőorvosi Hivatal (a továbbiakban: ÁNTSZ-OTH), valamint a Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet
Dohányzás Fókuszpontja (a továbbiakban: NEFI DF)” szöveg,
c)
11. § (2) bekezdésében az „Országos Tisztifőorvosi Hivatal” szövegrész helyébe az „ÁNTSZ-OTH” szöveg,
d)
17. § (1) bekezdés a) pontjában a „(2) bekezdése alapján kiadott engedélyben foglaltak” szövegrész helyébe
a „szerinti bejelentés” szöveg,
e)
17. § (2) bekezdésében az „a tároló adóraktár” szövegrészek helyébe az „az adóraktár” szöveg,
f)
19. § (1) bekezdésében a „12. melléklet szerinti listát” szövegrész helyébe a „részére szolgáltatott valamennyi
adatot az üzleti titok védelmére figyelemmel, az általa vezetett minisztérium” szöveg,
g)
1. melléklet 1. pontjában az „a tároló adóraktár” szövegrész helyébe az „az adóraktár” szöveg
lép.
21. §		
Hatályát veszti a Vhr.
a)
3. § (4) bekezdésében a „ , valamint a 4. § (2) bekezdése szerinti dokumentumok adattartalmáról” szövegrész,
b)
10. §-a,
c)
20. § (3) bekezdése,
d)
23. § (2) bekezdése,
e)
2. és 10–12. melléklete.
22. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2016. augusztus 20-án lép hatályba.
(2) A 19. § (4) bekezdése és a 4. melléklet 2020. május 20-án lép hatályba.

23. §

(1) A rendelet tervezetének a műszaki szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás
megállapításáról és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok megállapításáról szóló,
1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8–10. cikkében előírt egyeztetése megtörtént.
(2) Ez a rendelet
a)
a tagállamoknak a dohánytermékek és kapcsolódó termékek gyártására, kiszerelésére és értékesítésére
vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezései közelítéséről és a 2001/37/EK irányelv hatályon
kívül helyezéséről szóló, 2014. április 3-i 2014/40/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
b)
a tasakban forgalmazott cigarettadohányon elhelyezendő általános figyelmeztetés és tájékoztatás pontos
elhelyezéséről szóló, 2015. szeptember 24-i 2015/1735 bizottsági végrehajtási határozatnak,
c)
az elektronikus cigarettákra és az utántöltő flakonokra vonatkozó értesítések közös formátumának
meghatározásáról szóló, 2015. november 24-i 2015/2183 bizottsági végrehajtási határozatnak,
d)
a dohánytermékekre vonatkozó információk benyújtása és nyilvános hozzáférhetővé tétele céljából
alkalmazandó formátum meghatározásáról szóló, 2015. november 25-i 2015/2186 bizottsági végrehajtási
határozatnak, és
e)
az elektronikus cigaretták utántöltési mechanizmusára vonatkozó műszaki szabványokról szóló,
2016. április 14-i 2016/586 bizottsági végrehajtási határozatnak
való megfelelést szolgálja.
		

Dr. Semjén Zsolt s. k.,

		

miniszterelnök-helyettes
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1. melléklet a 239/2016. (VIII. 16.) Korm. rendelethez
1. A Vhr. 1. melléklet 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. A dohánytermék megnevezésére vonatkozó információk:
a) típusa [nem új dohánytermék-kategóriába tartozó termék esetén a 6. § (1) bekezdés a) pontja szerint]:
b) márkaneve/márkajelzése:
c) alfajtája (ha megkülönböztethető):
d) termékazonosítója (a 2015/2186 bizottsági végrehajtási határozat szerinti jelentési formátumban használt
azonosító)”

2. melléklet a 239/2016. (VIII. 16.) Korm. rendelethez
1. A Vhr. 3. mellékletének címe helyébe a következő cím lép:

„Új adalékanyag dohánytermék-gyártásban való felhasználásával kapcsolatos bejelentés tartalma”
2. A Vhr. 3. melléklete a következő 4/a. ponttal egészül ki:
„4/a. Ha a 4. pont szerinti értékelések nem tartalmazzák, az adalékanyag és égéstermékeinek toxikológiai
tulajdonságaira vonatkozó adatok, különös tekintettel a rákkeltő, valamint szívet, tüdőt és reprodukciót károsító
hatásokra.”

3. melléklet a 239/2016. (VIII. 16.) Korm. rendelethez
„4. melléklet a 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelethez

Tiltott adalékanyagok
A

B

1

Anyag

2

2-metil-3-(para-izopropil-fenil)propionaldehid

3

Agar-agar

4

Alumínium-oxid

5

Ammónium-acetát

6

Ammónium-citrát

7

Ammónium-formiát

8

Ammónium-hidrogén-karbonát

9

Ammonium-hidrogén-malát

10

Ammónium-hidroxid

11

Ammónium-karbamát

12

Ammónium-klorid

13

Ammónium-laktát

14

Ammónium-malát

15

Ammónium-szukcinát

16

Ammónium-szulfamát

17

Ammónium-tartarát

18

Antrakinonkék

19

Bázikus kék 26

20

Borostyánkősav (E 363)

21

Dehidro-mentho-furolakton

22

Di-2-etil-hexil-adipát
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23

Diammónium-hidrogénfoszfát

24

Diammónium-karbonát

25

Diammónium-malát

26

Diammónium-szukcinát

27

Dibutil-ftalát

28

Fenol-formaldehiddel módosított kolofónium

29

Galaktóz

30

Hangyasav (E 236)

31

Karbamid (E 927b)

32

Kárminvörös

33

Koffein

34

Krizein S

35

Kumarinmentesített tonkabab

36

Laktóz

37

Maltóz

38

Mannóz

39

Metilibolya

40

Méz

41

Monoammónium-foszfát

42

Nátrium-szilikát

43

Oldószervörös 1

44

Pektinek

45

Polietilén-glikol (E 1251)

46

Riboflavin-5-foszfát

47

Szacharóz-okta-acetát

48

Szaharin (E 954)

49

Szudánkék 11

50

Taurin

51

Tea

52

Theobromin
”

4. melléklet a 239/2016. (VIII. 16.) Korm. rendelethez
„4. melléklet a 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelethez

Tiltott adalékanyagok
A

B

1

Anyag

2

2,6-ditercier-butil-4-metilfenol

3

2-fenil-propionaldehid

4

2-metil-3-(para-izopropil-fenil)propionaldehid

5

Acetil-tributil-citrát

6

Agar-agar

7

Alumínium-oxid

8

Ammónium-acetát
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9

Ammónium-citrát

10

Ammónium-formiát

11

Ammónium-hidrogén-karbonát

12

Ammonium-hidrogén-malát

13

Ammónium-hidroxid

14

Ammónium-karbamát

15

Ammónium-klorid

16

Ammónium-laktát

17

Ammónium-malát

18

Ammónium-szukcinát

19

Ammónium-szulfamát

20

Ammónium-tartarát

21

Antrakinonkék

22

Arabmézga (E 414)

23

Aranybronz (réz)

24

Bázikus kék 26

25

Borostyánkősav (E 363)

26

Brillantkék

27

Dehidro-mentho-furolakton

28

Di-2-etil-hexil-adipát

29

Diammónium-hidrogénfoszfát

30

Diammónium-karbonát

31

Diammónium-malát

32

Diammónium-szukcinát

33

Dibutil-ftalát

34

Etilcitrátok (trietilcitrát E 1505)

35

Fenol-formaldehiddel módosított kolofónium

36

Galaktóz

37

Hangyasav (E 236)

38

Izopropilalkohol

39

Juharszörp

40

Kakaó és kakaótermékek

41

Karbamid (E 927b)

42

Kárminvörös

43

Karragenát (ír zuzmó kivonat) (E 407)

44

Kávé

45

Koffein

46

Krizein S

47

Kumarinmentesített tonkabab

48

Laktóz

49

Maltóz

50

Mannánok, módosított mannánok

51

Mannóz

52

Melasz

53

Metilibolya

54

Méz

55

Monoammónium-foszfát
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56

Nátrium-szilikát

57

Oldószervörös 1

58

Pektinek

59

Polietilén-glikol (E 1251)

60

Ponszo 4R

61

Riboflavin-5-foszfát

62

Szacharóz-okta-acetát

63

Szaharin (E 954)

64

Szilikagél (E 551)

65

Szudánkék 11

66

Talkum (E 553b)

67

Tartrazin

68

Taurin

69

Tea

70

Theobromin

71

Titán-dioxid (E 171)

72

Trietilcitrát (E 1505)

73

Vas-oxid (Fe3O4)

74

Xantán (E 415)
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A Kormány 240/2016. (VIII. 16.) Korm. rendelete
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény
15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.)
88. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A miniszter a külgazdasági ügyekért való felelőssége keretében)
„a) kialakítja a Kormány külgazdasági politikáját, ennek keretében a külgazdasági és azokat érintő nemzetközi
folyamatokat értékelő és elemző tevékenységet végez,
b) közreműködik Magyarország gazdasági érdekeinek külföldön történő érvényesítésében, az ehhez kapcsolódó
kereskedelem-fejlesztési tevékenységben és a kedvező Magyarország-kép kialakításában, ennek keretében
előmozdítja a külgazdasági működés és a civil kapcsolatok erősítését, támogatja a külgazdasági célok
megvalósulását, valamint a nemzetközi együttműködést elősegítő fórumok működését,”
2. §

(1) Az R. 89. § (2) bekezdés b) pont ba) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A miniszter a külpolitikáért való felelőssége keretében
felel az egységes kormányzati külpolitika koordinálásáért, e tekintetben)
„ba) a Kormány feladatkörében érintett tagjával együttműködve irányítja az egységes külképviseleti rendszert,
valamint a szakdiplomata hálózatot,”
(2) Az R. 89. § (2) bekezdése a következő m) ponttal egészül ki:
(A miniszter a külpolitikáért való felelőssége keretében)
„m) a Kormány feladatkörében érintett tagjával együttműködve irányítja a kulturális és tudománydiplomáciai
tevékenységet, e tekintetben
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ma) népszerűsíti a magyar kultúra, oktatás és tudomány eredményeit, beleértve a határon túli magyar kultúrát,
oktatást és tudományt, ezáltal közreműködik a Magyarország- és magyarságkép pozitív formálásában külföldön,
mb) előmozdítja a magyarság kulturális értékeinek, hagyományainak és kapcsolatainak ápolását a külképviseletek
és a külföldi magyar intézetek útján,
mc) közreműködik a határon túli magyarok és az anyaország közötti kulturális, oktatási és tudományos kapcsolatok
ápolásában, elősegíti magyar nemzeti identitásuk megőrzését,
md) elősegíti a magyar nyelv és a magyarság megismertetését a külföldi állampolgárok körében,”
(3) Az R. 89. § (2) bekezdése a következő n)–p) ponttal egészül ki:
(A miniszter a külpolitikáért való felelőssége keretében)
„n) felelős a külügyi és külgazdasági területen foglalkoztatottaknak a minisztériumban és a külképviseleteken
ellátandó munkakörök betöltéséhez és munkatevékenység végzéséhez szükséges szakmai felkészítő képzésével
kapcsolatos feladatokért,
o) felelős a külpolitikát érintő kutatási és elemző tevékenységért, ennek keretben biztosítja a külügyi és
külgazdasági folyamatok és azok eredményeinek szélesebb nyilvánossággal való megismertetését,
p) közreműködik a magyar külügyi képzési rendszernek, különösen a diplomata képzések rendszerének
a megalapozásában.”
3. §

(1) Hatályát veszti az R. 1. melléklet G) pontjában foglalt táblázat 2. sora.
(2) Hatályát veszti az R. 1. melléklet G) pontjában foglalt táblázat 3. sora.

4. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2016. szeptember 1-jén lép hatályba.
(2) Az 1. §, a 2. § (3) bekezdése és a 3. § (2) bekezdése 2017. január 1-jén lép hatályba.
		

Dr. Semjén Zsolt s. k.,

		

miniszterelnök-helyettes

A Kormány 241/2016. (VIII. 16.) Korm. rendelete
a kulturális és tudománydiplomáciai feladatok ellátásáról
A Kormány
az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 12. § (1) bekezdése tekintetében a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 28. § (1) bekezdés
d) és h) pontjában,
a 12. § (2) bekezdése, valamint a 13. § (3) és (4) bekezdése tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
110. § 6. pontjában,
a 13. § (5) bekezdése tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés a) pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

(1) A külgazdasági és külügyminiszter (a továbbiakban: miniszter) a magyarság jó hírének a nemzetek közösségéhez
való eljuttatása, közös értékeink hazai és nemzetközi megismertetése, a tudatos, értékorientált országkép-építés,
a külpolitikai érdekek, a határon inneni és túli magyarság kulturális értékeinek és kapcsolatainak ápolása, fejlesztése
körében, a külképviseleti rendszer, különösen a külképviselet részeként működő külföldi magyar kulturális intézet
vagy kulturális szolgálat (a továbbiakban együtt: külföldi magyar intézetek) útján a következő feladatokat látja el:
a)
ismerteti és népszerűsíti a magyar és a magyarországi kultúra, oktatás és tudomány eredményeit, beleértve
a határon túli magyar kultúra, oktatás és tudomány képviseletét is,
b)
figyelemmel kíséri az országok kulturális, oktatási és tudományos életét, az egyetemes magyar érdekekhez
és kultúrához való viszonyát, tapasztalatairól rendszeresen tájékoztatja a Kormány feladat- és hatáskörrel
érintett tagjait és más hazai intézményeket,
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c)

kapcsolatokat épít ki és ápol külföldi kulturális, oktatási és tudományos intézményekkel, szervezetekkel,
személyiségekkel, segíti az ezek közötti közvetlen kapcsolatok megteremtését és bővítését,
d)
segítséget nyújt a magyarság jó hírének határon túli megalapozásához és fejlesztéséhez, kidolgozza
a magyar kultúra külföldi terjesztésére irányuló tevékenység fejlesztési irányelveit és programját,
e)
közreműködik az állam- és kormányközi kulturális, valamint oktatási és tudományos egyezmények
előkészítésében és végrehajtásának megszervezésében,
f)
az oktatásért és a kultúráért felelős miniszterrel együttműködésben ellátja a magyar nyelv, a határon inneni
és a határon túli magyar kultúra tanulmányozását és bemutatását külföldön,
g)
közreműködik a határon túli magyarok és az anyaország közötti kulturális, oktatási kapcsolatok ápolásában,
elősegíti magyar nemzeti identitásuk megőrzését,
h)
részt vesz a magyarországi nemzetiségi oktatás és kultúra eredményeinek bemutatásában, az ezt segítő
intézményi kapcsolatok ápolásában,
i)
együttműködésre törekszik a külföldön élő magyarokkal, szervezeteikkel, valamint a hungarológiával és
a tudományos-technológiai kérdésekkel foglalkozó személyekkel,
j)
közreműködik a Magyarország-kép formálásában külföldön, ezzel összefüggésben együttműködik a hazai és
a külföldi idegenforgalmi, kereskedelmi és kulturális szervezetekkel.
(2) A miniszter az (1) bekezdésben meghatározott alaptevékenységhez kapcsolódóan oktatási és oktatásszervezési
feladatokat lát el, így különösen:
a)
a külföldi és a határon túli állampolgárok számára magyar nyelvi, szaktárgyi előkészítő képzéseket nyújt,
b)
szervezi a magyar, mint idegen nyelv és ország-ismeret oktatását és vizsgáztatását a Magyarországon
tartózkodó külföldiek számára,
c)
támogatja a magyar, mint idegen nyelv oktatására való felkészülést,
d)
magyar nyelvi és hungarológiai képzéseket és továbbképzéseket szervez,
e)
a Publishing Hungary Program keretében képviseli a magyar kultúrát és irodalmat a nemzetközi
könyvvásárokon,
f)
a magyar kultúra célzott megjelenése érdekében magyar kulturális évadokat szervez,
g)
részt vesz a hazai felsőoktatási intézmények magyar, mint idegen nyelvi, hungarológiai képzéseinek,
továbbá szakmai programjainak, továbbképzéseinek szervezésében, lebonyolításában; magyar nyelvi,
szakmódszertani és egyéb kiadványokat készít és ad ki,
h)
kutatói és tehetséggondozó programok szervezésével támogatja a határon túli magyar nyelvű képzésben és
a magyarországi felsőoktatási képzésben részt vevő külhoni magyar hallgatókat,
i)
kapcsolatot tart a határon túli – részben vagy egészben – magyar oktatási, tudományos, művelődési és
kulturális szervezetekkel,
j)
kétoldalú megállapodások alapján magyar lektorokat és vendégtanárokat küld ki a magyar nyelv oktatásával
foglalkozó külföldi oktatóhelyekre, szakmai támogatást nyújt felkészítésükhöz és munkavégzésükhöz,
k)
ösztönzi a magyarországi és külföldi hungarológiai kutatásokat, közreműködik a kutatási eredmények
megismertetésében.
(3) A miniszter a határon túli magyar hallgatók magyarországi tanulmányainak elősegítése érdekében továbbképzési
központként segíti a határon túli pedagógus és tanártovábbképzést.
(4) A miniszter az oktatásért felelős miniszter jóváhagyásával közreműködik a külföldi hallgatóknak a Stipendium
Hungaricumról szóló 285/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet alapján történő magyarországi előkészítő képzésében.
2. §

(1) A Kormány a hungarológiai, magyarságismereti és magyar nyelvi képzések és kutatások támogatására, fejlesztésük
ösztönzésére, eredményeik minél szélesebb körű megismertetése, valamint a kulturális diplomáciai célok
támogatása érdekében megalapítja a Balassi Bálint-ösztöndíjprogramot (a továbbiakban: ösztöndíjprogram).
Az ösztöndíj működtetéséért a miniszter felel.
(2) Az ösztöndíjprogram keretében
a)
Márton Áron-ösztöndíj adományozható a magyarságismereti, hungarológus, műfordító képzések és
kutatások támogatására, valamint határon túli magyar nyelvű előkészítő képzésben részt vevő külföldi
és határon túli állampolgárok, továbbá a határon túli magyarok részére felajánlott képzési és kutatási
lehetőségek keretében ösztöndíjban részesülő külföldi és határon túli hallgatók, oktatók és kutatók részére;
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b)

Klebelsberg Kunó-ösztöndíj adományozható
ba)
a magyar nyelv és kultúra külföldi írott és tárgyi emlékeinek tanulmányozását célzó feladatok,
bb)
a külföldi magyar intézetekben folyó kulturális diplomáciai és szakmai munka sikeres
megvalósításának,
bc)
a bölcsészet- és társadalomtudományi szakemberek, kutatók, oktatók külföldi könyvtári, kézirattári,
múzeumi és levéltári kutatásainak, feltárási és forráskiadási munkáinak, valamint kulturális és
tudományos célú, külföldi szakmai tanulmányútjainak
támogatása érdekében azok számára, akik mesterképzésben vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi
CCIV. törvény 112. § (7) bekezdése alapján azzal egyenértékű egyetemi képzésben szerzett oklevéllel rendelkeznek.
(3) Az ösztöndíj fedezetét a Külgazdasági és Külügyminisztérium (a továbbiakban: minisztérium) költségvetésében
szereplő előirányzat biztosítja.
(4) Az ösztöndíjprogram (1) bekezdésben meghatározott működtetésének keretét a miniszter rendeletben szabályozza.
3. §

(1) A miniszter és a kultúráért felelős miniszter a kulturális diplomácia stratégiai irányainak meghatározása,
hatékonyságának növelése érdekében tizenegy tagú Miniszteri Konzultatív Testületet (a továbbiakban: Testület)
működtet.
(2) A Testület társelnökei a miniszter és a kultúráért felelős miniszter, vagy az általuk kijelölt állami vezetők. A Testület
tagjait a miniszter és a kultúráért felelős miniszter közösen kéri fel.
(3) A Testület javaslatot tesz a miniszternek a magyar kultúra külföldi terjesztésének irányaival, eszközrendszerének
fejlesztésével, hosszabb időszakra meghatározandó feladataival kapcsolatban.
(4) A Testület tagjai nem részesülnek testületi tevékenységükért külön díjazásban.
(5) A Testület ülésére a Testület társelnökei a tagokon kívül szakértőként más személyt is meghívhatnak.
(6) A Testület ügyrendjét saját maga állapítja meg.

4. §		
A minisztérium az 1. § (2) bekezdés a)–d) pontjában, valamint az 1. § (3) bekezdésében meghatározott feladatok
ellátásához a KKM Oktatási és Rekreációs Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: KKM Oktatási és Rekreációs
Kft.) szolgáltatásait veheti igénybe.
5. §

(1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 12. § (1) bekezdése, valamint a 13. § (1) és (3) bekezdése 2016. augusztus 19-én lép hatályba.
(3) Az 1–4. §, a 6. §, a 12. § (2) bekezdése, valamint a 13. § (2), (4) és (5) bekezdése 2016. szeptember 1-jén lép hatályba.

6. §		
Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben szabályozza
a)
az ösztöndíjprogram működését, valamint
b)
az ösztöndíj odaítélésének feltételeit, az ösztöndíj támogatási időtartamát, összegét, a pályázás és kiválasztás
eljárásrendjét.
7. §

(1) A Kormány a Balassi Intézetet (a továbbiakban: Intézet) 2016. augusztus 31-ével jogutódlással megszünteti.
(2) Az Intézet jogutódja 2016. szeptember 1-jétől az e rendeletben meghatározott kivétellel a minisztérium.

8. §

(1) Az 1. § (2) bekezdés a)–d) pontjában, valamint az 1. § (3) bekezdésében meghatározott oktatási és ahhoz
kapcsolódó oktatás-szakmai feladatokat ellátó, az Intézet által korábban foglalkoztatott munkavállalók
munkaviszonya – a minisztériumba történő jogutódlás nélkül – 2016. szeptember 1-jétől a KKM Oktatási és
Rekreációs Kft.-vel fennálló, azonos idejű és tartalmú munkaviszonnyá alakul és munkáltatójuk a KKM Oktatási és
Rekreációs Kft.
(2) Az Intézetnek a Magyarországon tartózkodó külföldiek számára biztosított magyar, mint idegen nyelv és
ország-ismeret oktatásához kapcsolódó oktatói és oktatási feladatokat ellátó munkavállalói munkáltatója
2016. szeptember 1-jétől a KKM Oktatási és Rekreációs Kft. és munkaviszonyuk a KKM Oktatási és Rekreációs Kft.-vel
fennálló, azonos idejű és tartalmú munkaviszonnyá alakul át.

9. §

(1) Az Intézet határon túli magyar vonatkozású köz- és felsőoktatási támogatási és pályáztatási feladatai,
a magyarországi felsőoktatási intézmények határon túli magyar hallgatói számára biztosított kollégiumi
elhelyezésével és szakkollégiumi képzésével, valamint az ezzel kapcsolatos további szolgáltatások nyújtásával
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kapcsolatos feladatai és az e feladatot ellátó személyi állománya tekintetében 2016. augusztus 19-étől az Eötvös
Loránd Tudományegyetem (a továbbiakban: ELTE) a jogutód.
Az (1) bekezdés szerinti jogutódlás tárgyát képezi az átvett feladatok ellátásával összefüggő valamennyi jogviszony,
így különösen
a)
a vagyoni jogok és kötelezettségek,
b)
az átvett feladatokhoz tartozó ingó és ingatlan eszközállomány,
c)
a feladatokat ellátó kormánytisztviselők, kormányzati ügykezelők, illetve munkavállalók feletti munkáltatói
jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése, valamint kormányzati szolgálati jogviszonyuk és
munkaviszonyuk.
Az átvett feladatokhoz kapcsolódó vagyoni jogok, ingó és ingatlan állomány ellenérték nélkül, szükség esetén
a vagyonkezelői jog megváltoztatásával kerül átadásra az (1) bekezdés szerinti jogosult részére.
Az (1) bekezdésben meghatározott jogutódlással kapcsolatos feladatok rendezéséről, valamint az ehhez kapcsolódó
vagyon-, létszám- és forrásátcsoportosítások, továbbá a hazai és európai uniós pályázatok, projektek és az egyéb
kötelezettségvállalások tekintetében az Intézet és az ELTE 2016. augusztus 19-éig átadás-átvételi megállapodást köt.
Az (1) bekezdés szerinti jogutódlással kapcsolatos jog és kötelezettség átszállás az Intézettel szemben fennálló
követeléseket nem teszi lejárttá, és arra való hivatkozással szerződésszegési igényt vagy biztosíték nyújtására
vonatkozó igényt nem lehet érvényesíteni, az átszállás szerzői jogdíj fizetési igényt nem keletkeztet.

10. §

(1) A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (a továbbiakban: KEF) az Intézet munkavégzéséhez szükséges tárgyi
eszközökhöz – ide nem értve az informatikai-telekommunikációs eszközöket – kapcsolódó vagyonkezelői jogok
és kötelezettségek, valamint a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról szóló 250/2014. (X. 2.) Korm. rendelet 3. §
(1) bekezdése szerinti ellátási feladatok tekintetében az Intézet jogutódja 2016. szeptember 1-jétől.
(2) A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (a továbbiakban: NISZ Zrt.) az Intézet munkavégzéséhez
szükséges informatikai-telekommunikációs eszközökhöz kapcsolódó vagyonkezelői jogok és kötelezettségek,
valamint a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.)
Korm. rendeletben foglalt ellátási feladatok tekintetében az Intézet jogutódja 2016. szeptember 1-jétől.
(3) Az Intézet vagyonkezelésében álló ingatlan és ingó vagyon – kivéve a minisztérium Külképviselet Igazgatása cím
részére átadásra kerülő gépjárműveket és ingatlanokat, továbbá a 9. § (1) bekezdése szerint átadásra kerülő ingó
és ingatlan eszközállományt – legkésőbb az Intézet megszűnését megelőző napon az (1) bekezdés esetében a KEF,
a (2) bekezdés esetében a NISZ Zrt. vagyonkezelésébe kerül.

11. §

(1) Az Intézet 2016. augusztus 19-e és 2016. augusztus 31-e között a minisztérium jóváhagyásával vállalhat
kötelezettséget.
(2) 2016. szeptember 1-jétől a minisztérium gyakorolja és teljesíti az Intézet magánjogi jogait és kötelezettségeit.
(3) A (2) bekezdés szerinti jogok és kötelezettségek átszállása az Intézettel szemben fennálló követeléseket nem teszi
lejárttá, és arra való hivatkozással szerződésszegési igényt vagy biztosíték nyújtására vonatkozó igényt nem lehet
érvényesíteni.
(4) A 7. § (2) bekezdésében meghatározott jogutódlással kapcsolatos feladatok rendezéséről, valamint az ehhez
kapcsolódó vagyon-, létszám- és forrásátcsoportosításról, továbbá a hazai és európai uniós pályázatok, projektek és
az egyéb kötelezettségvállalások tekintetében az Intézet és a minisztérium átadás-átvételi megállapodást köt.

12. §

(1) A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény pedagógusokat és oktatókat érintő
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 206/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet
a)
2. § nyitó szövegében az „a Balassi Intézet” szövegrész helyébe az „az Eötvös Loránd Tudományegyetem”,
b)
12. § (2) bekezdésében a „Balassi Intézettől” szövegrész helyébe a „továbbképzési központtól”
szöveg lép.
(2) Az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 362/2011. (XII. 30.)
Korm. rendelet] 13. § (1) bekezdés e) pontjában az „a Balassi Intézetben képzésben” szövegrész helyébe az „a Balassi
Bálint-ösztöndíjprogramban hallgatóként” szöveg lép.

13. §

(1) Hatályát veszti a Balassi Intézet létrehozásáról szóló 309/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés d) pontja és
(3) bekezdése.
(2) Hatályát veszti a Balassi Intézet létrehozásáról szóló 309/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet.
(3) Hatályát veszti a 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 13. § (5) bekezdése.
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(4) Hatályát veszti a 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésében a „ , továbbá a Balassi Intézetben
képzésben részt vevő személy” szövegrész.
(5) Hatályát veszti a Klebelsberg Kunó-ösztöndíjról szóló 15/2010. (XII. 14.) KIM rendelet.
		

Dr. Semjén Zsolt s. k.,

		

miniszterelnök-helyettes
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A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei,
valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének
rendeletei

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének 5/2016. (VIII. 16.) MEKH rendelete
a földgáz rendszerhasználati díjakról, a rendszerüzemeltető által nyújtott szolgáltatás minőségének
a rendszerhasználati díjakon keresztül történő ösztönzésének szabályairól, a nyújtott szolgáltatás
minőségétől függően alkalmazható rendszerhasználati díjakról, valamint a rendszerhasználati díjak
alkalmazásának feltételeiről szóló 1/2013. (VII. 11.) MEKH rendelet módosításáról
A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133/A. § 1. és 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Energetikai
és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 12. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:
1. §		
A földgáz rendszerhasználati díjakról, a rendszerüzemeltető által nyújtott szolgáltatás minőségének
a rendszerhasználati díjakon keresztül történő ösztönzésének szabályairól, a nyújtott szolgáltatás minőségétől
függően alkalmazható rendszerhasználati díjakról, valamint a rendszerhasználati díjak alkalmazásának feltételeiről
szóló 1/2013. (VII. 11.) MEKH rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
[E rendelet alkalmazásában:]
„i) elosztási kapacitásdíj: az a díj, amelyet a 964–5264 kWh/h kapacitás-lekötési igényű felhasználót ellátó
földgázkereskedőnek és az 5264 kWh/h feletti kapacitás-lekötési igényű felhasználót ellátó földgázkereskedőnek,
a felhasználó részére lekötött legnagyobb kapacitás (kWh/h) alapján a szerződési időszakra vonatkozóan kell fizetni,
valamint az ilyen kapacitás-lekötéssel rendelkező rendszerhasználóként eljáró felhasználónak a lekötött legnagyobb
kapacitás (kWh/h) alapján a szerződési időszakra vonatkozóan kell fizetnie,”
2. §		
Az R. 9. §-a a következő (15) bekezdéssel egészül ki:
„(15) A földgázszállító hálózatokhoz való hozzáférés feltételeiről és az 1775/2005/EK rendelet hatályon kívül
helyezéséről szóló 715/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti
a) lekötött kapacitás visszaadása, illetve
b) hosszú távú lekötött kapacitás visszavétele
esetén a szállítási rendszerüzemeltető az újra értékesített kapacitás mértékére köteles a visszaadásban vagy
visszavételben érintett rendszerhasználó számára az eredeti kapacitáslekötésre vonatkozó szállítási kapacitásdíj
időarányos részét visszafizetni maximum az érintett kapacitás újraértékesítésből származó szállítási kapacitásdíj
mértékéig.”
3. §		
Az R. 21. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A kapacitásaukció során aukciós felárnak
a) a kiinduló ár százalékban kifejezett részét, melynek alapértéke 0% vagy
b) a szállítási rendszerüzemeltető által meghatározott abszolút értéket
kell tekinteni.”
4. §		
Az R.
a)
2. § (1) bekezdés g) pontjában a „hőmennyisége (MJ)” szövegrész helyébe az „energiamennyisége (kWh)”,
b)
2. § (1) bekezdés h) pontjában a „MJ” szövegrész helyébe a „kWh”,
c)
2. § (1) bekezdés h) pontjában, 25. § (1) bekezdésében és a 28. §-ában a „hőmennyiségre” szövegrész helyébe
az „energiamennyiségre”,
d)
2. § (1) bekezdés j) pontjában a „288,15” szövegrész helyébe a „273,15”,
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e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

7. § (2) bekezdés b) pont bb) alpontjában a „3131–17 100 MJ/h” szövegrész helyébe a „964–5264 kWh/h”,
7. § (2) bekezdés b) pont bc) alpontjában a „17 100 MJ/h” szövegrész helyébe az „5264 kWh/h”,
15. § (2) bekezdésében és a 31. § (2) bekezdésében a „18” szövegrész helyébe a „17”,
15. § (3) bekezdésében és a 31. § (3) bekezdésében az „5” szövegrész helyébe a „3,5”,
16. § (2) bekezdésében és a 32. § (2) bekezdésében az „1,5” szövegrész helyébe az „1”,
16. § (3) bekezdésében és a 32. § (3) bekezdésében a „0,2” szövegrész helyébe a „0,13”,
25. § (2) bekezdésében a „3131 MJ/h-nál” szövegrészek helyébe a „964 kWh/h-nál”,
27. § b) pontjában a „hőmennyiségben” szövegrész helyébe az „energiamennyiségben”,
29. § (1c) bekezdésében az „a hőértékben” szövegrész helyébe az „az energiaértékben”, a „hőmennyiség”
szövegrész helyébe az „energiamennyiség”,
n)
29. § (5) bekezdésében a „MJ/h” szövegrész helyébe a „kWh/h”, a „fűtőértéket” szövegrész helyébe az „égéshőt”
szöveg lép.
5. §

(1) Az R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az R. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az R. 10. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

6. §		
Hatályát veszti az R. 2. § (1) bekezdés r) pontja, V. Rendszerirányítási díjrendszer című fejezete, 53–67. §-a és
9. melléklete.
7. §		
Nem lép hatályba az egyes energetikai rendeletek módosításáról szóló 2/2015. (IV. 14.) MEKH rendelet 11. §-a és
a 21. § d) pontja.
8. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – 2016. szeptember 1-jén lép hatályba.
(2) Az 1. § és a 4–6. § 2016. október 1-jén lép hatályba.
(3) A 7. § 2016. október 2-án hatályát veszti.
		

Dr. Dorkota Lajos s. k.,

		

elnök

1. melléklet az 5/2016. (VIII. 16.) MEKH rendelethez
„1. melléklet az 1/2013. (VII. 11.) MEKH rendelethez

Gázmérővel nem rendelkező lakások, felhasználási helyek számításba veendő földgázfogyasztása
(kWh/hó)
A

B

C

D
4 lángú

1.

Lakás típusa

2 lángú

3–4 lángú

gáztűzhely

gáztűzhely

gáztűzhely

elektromos
sütővel

2.

1 szobás

65

92

74

E
5 vagy annál
több lángú
gáztűzhely

97

F

G

Garzon

Gáz

gáztűzhely

hűtőszekrény

77

140

3.

1,5 szobás

92

114

95

120

95

140

4.

2 szobás

108

139

120

146

120

140

5.

2,5 szobás

126

160

142

168

139

140

6.

3 szobás

145

185

166

194

160

140

7.

3,5 szobás

163

212

194

223

185

140

8.

4 szobás

188

231

212

243

203

140

Az ebédlő az átalánydíj-fizetés szempontjából fél szobának minősül.”
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2. melléklet az 5/2016. (VIII. 16.) MEKH rendelethez
„2. melléklet az 1/2013. (VII. 11.) MEKH rendelethez
I.		 Szagosítási alapdíj: 4402 Ft/l
II.		 Szállítási díjak
2. § (1) bekezdés

Szállítási kapacitásdíj

Szállítási forgalmi díj

[Ft/(kWh/h)/év]

(Ft/MWh)

a) pont aa) alpont aaa), aaj), aal) és aam) alpontja (kiadási pontok)

886,20

a) pont aa) alpont aao) alpontja (keverőköri kiadási pont)

150,39

a) pont aa) alpont aaf ) alpontja (Kiskundorozsma határkeresztező
kiadási pont)

1681,32

a) pont aa) alpont aag) alpontja (Csanádpalota határkeresztező kiadási
pont)

747,88

a) pont aa) alpont aac) alpontja (osztrák/magyar határ Baumgarten
felőli betáplálási pont)

1908,81

a) pont aa) alpont aai) alpontja (horvát/magyar határ Donji Miholjac
felőli betáplálási pont)

1908,81

a) pont aa) alpont aad) alpontja (ukrán/magyar határ Beregovo felőli
betáplálási pont)

1908,81

a) pont aa) alpont aak) alpontja (szlovák/magyar határ Vel’ké Zlievce
felőli betáplálási pont)

1908,81

a) pont aa) alpont aan) alpontja (román/magyar határ Horia felőli
betáplálási pont)

1908,81

a) pont aa) alpont aae) alpontja (hazai termelés betáplálási pont)

1719,65

a) pont ac) alpont acb) alpontja (tárolói betáplálási pont)

156,75

98,72

III.		 A rendszerhasználat legmagasabb hatósági díja egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók ellátása érdekében
történő kapacitás lekötés esetén (általános forgalmi adó nélkül)
1. Elosztási díjak
a)
Elosztási díjak az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. elosztási területén
Értékesítési kategóriák

Gázmérővel nem rendelkező
felhasználó

Elosztási átalánydíj

Elosztási alapdíj

Elosztási alapdíj

Elosztási forgalmi díj

Ft/MWh

Ft/év

Ft/m /h/év

Ft/MWh

1324,79

20 m3/h-nál kisebb névleges kapacitású
gázmérővel rendelkező felhasználó

9192

20 m3/h vagy annál nagyobb névleges
kapacitású gázmérővel rendelkező
felhasználó
b)

3

606,67

15 218

196,82

Elosztási díjak az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. elosztási területén
Értékesítési kategóriák

Gázmérővel nem rendelkező
felhasználó
20 m3/h-nál kisebb névleges kapacitású
gázmérővel rendelkező felhasználó

Elosztási átalánydíj

Elosztási alapdíj

Elosztási alapdíj

Elosztási forgalmi díj

Ft/MWh

Ft/év

Ft/m3/h/év

Ft/MWh

1304,82
9192

496,58
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20 m3/h vagy annál nagyobb névleges
kapacitású gázmérővel rendelkező
felhasználó
c.1)

Gázmérővel nem rendelkező
felhasználó

Elosztási átalánydíj

Elosztási alapdíj

Elosztási alapdíj

Elosztási forgalmi díj

Ft/MWh

Ft/év

Ft/m3/h/év

Ft/MWh

1173,45

20 m3/h-nál kisebb névleges kapacitású
gázmérővel rendelkező felhasználó

9 192

20 m3/h vagy annál nagyobb névleges
kapacitású gázmérővel rendelkező
felhasználó

Gázmérővel nem rendelkező
felhasználó

11 698

67,27

Elosztási átalánydíj

Elosztási alapdíj

Elosztási alapdíj

Elosztási forgalmi díj

Ft/MWh

Ft/év

Ft/m3/h/év

Ft/MWh

1149,61

20 m3/h-nál kisebb névleges kapacitású
gázmérővel rendelkező felhasználó

9192

20 m3/h vagy annál nagyobb névleges
kapacitású gázmérővel rendelkező
felhasználó

409,62

11 325

66,14

Elosztási díjak a Tigáz-DSO Földgázelosztó Kft., Natural Gas Service Ipari és Szolgáltató Kft., az OERG Kft.,
a Csepeli Erőmű Kft. elosztási területén
Értékesítési kategóriák

Gázmérővel nem rendelkező
felhasználó

Elosztási átalánydíj

Elosztási alapdíj

Elosztási alapdíj

Elosztási forgalmi díj

Ft/MWh

Ft/év

Ft/m3/h/év

Ft/MWh

1068,59

20 m3/h-nál kisebb névleges kapacitású
gázmérővel rendelkező felhasználó

9 192

20 m3/h vagy annál nagyobb névleges
kapacitású gázmérővel rendelkező
felhasználó
f)

370,93

Elosztási átszállítási díj: 75,69 Ft/MWh
Elosztási díjak a Főgáz Földgázelosztási Kft., az ISD Power Energiatermelő és Szolgáltató Kft. elosztási
területén
Értékesítési kategóriák

e)

196,82

Elosztási díjak az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. elosztási területén
Értékesítési kategóriák

c.2)
d)

14 633

336,96

14 071

66,40

Elosztási díjak a Magyar Gázszolgáltató Kft. elosztási területén
Értékesítési kategóriák

Gázmérővel nem rendelkező
felhasználó
20 m3/h-nál kisebb névleges kapacitású
gázmérővel rendelkező felhasználó
20 m3/h vagy annál nagyobb névleges
kapacitású gázmérővel rendelkező
felhasználó

Elosztási átalánydíj

Elosztási alapdíj

Elosztási alapdíj

Elosztási forgalmi díj

Ft/MWh

Ft/év

Ft/m3/h/év

Ft/MWh

1174,52
9 192

492,42

14 633

147,35
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2. Tárolási díjak
Kitárolási díj: 18,65 Ft/MWh
Betárolási díj: 123,02 Ft/MWh
A tárolói kapacitásdíj kiszámítása a következő képlet alapján történik:
TM = 0,2684 ∗ MAX 1; 133,33 ∗

ahol:
TM:
M:
B:
K:

B
K
133,33
70,31
; 70,31 ∗
+
+
	
  
M
M
M
M
MIN 133,33; B
MIN 70,31; K

tárolói kapacitásdíj (Ft/kWh/év)
a rendszerhasználó tárolói mobil lekötése (kWh)
a rendszerhasználó betárolási kapacitás lekötése (kWh/nap)
a rendszerhasználó kitárolási kapacitás lekötése (kWh/nap)

IV.		A rendszerhasználat legmagasabb hatósági díja egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználók ellátása
érdekében történő kapacitás lekötés esetén (általános forgalmi adó nélkül)
1. Elosztási díjak
a)
Elosztási díjak az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. elosztási területén
Értékesítési kategóriák

20–100 m3/h közötti névleges kapacitású
gázmérővel rendelkező felhasználó

Elosztási alapdíj

Elosztási kapacitásdíj

Elosztási forgalmi díj

Ft/m3/h/év

Ft/kWh/h/év

Ft/MWh

23 425

189,25

100 m3/h névleges vagy annál nagyobb névleges
(össz)kapacitású gázmérővel rendelkező és
3131–17 100 MJ/h kapacitás-lekötési igényű
felhasználók

2404

122,07

100 m3/h-nál nagyobb névleges (össz)kapacitású
gázmérővel rendelkező és 17 100 MJ/h feletti
kapacitás-lekötési igényű felhasználók

1137

107,88

Elosztási alapdíj

Elosztási kapacitásdíj

Elosztási forgalmi díj

Ft/m3/h/év

Ft/MJ/h/év

Ft/MWh

b)

Elosztási díjak az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. elosztási területén
Értékesítési kategóriák

20–100 m /h közötti névleges kapacitású
gázmérővel rendelkező felhasználó
3

21 164

189,25

100 m3/h névleges vagy annál nagyobb névleges
(össz)kapacitású gázmérővel rendelkező és
3131–17 100 MJ/h kapacitás-lekötési igényű
felhasználók

2488

122,07

100 m3/h-nál nagyobb névleges (össz)kapacitású
gázmérővel rendelkező és 17 100 MJ/h feletti
kapacitás-lekötési igényű felhasználók

955

107,88

Elosztási alapdíj

Elosztási kapacitásdíj

Elosztási forgalmi díj

Ft/m3/h/év

Ft/kWh/h/év

Ft/MWh

c1)

Elosztási díjak az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. elosztási területén
Értékesítési kategóriák

20–100 m /h közötti névleges kapacitású
gázmérővel rendelkező felhasználó
3

13 405

192,21
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100 m3/h névleges vagy annál nagyobb névleges
(össz)kapacitású gázmérővel rendelkező és
3131–17 100 MJ/h kapacitás-lekötési igényű
felhasználók

1186

129,74

100 m3/h-nál nagyobb névleges (össz)kapacitású
gázmérővel rendelkező és 17 100 MJ/h feletti
kapacitás-lekötési igényű felhasználók

1143

129,94

c2)
d)

Elosztási átszállítási díj: 75,69 Ft/MWh
Elosztási díjak a Főgáz Földgázelosztási Kft., az ISD Power Energiatermelő és Szolgáltató Kft. elosztási
területén
Értékesítési kategóriák

20–100 m /h közötti névleges kapacitású
gázmérővel rendelkező felhasználó
3

Elosztási alapdíj

Elosztási kapacitásdíj

Elosztási forgalmi díj

Ft/m3/h/év

Ft/kWh/h/év

Ft/MWh

14 479

188,96

100 m3/h névleges vagy annál nagyobb névleges
(össz)kapacitású gázmérővel rendelkező és
3131–17 100 MJ/h kapacitás-lekötési igényű
felhasználók

1078

131,33

100 m3/h-nál nagyobb névleges (össz)kapacitású
gázmérővel rendelkező és 17 100 MJ/h feletti
kapacitás-lekötési igényű felhasználók

1082

121,78

e)

Elosztási díjak a Tigáz-DSO Földgázelosztó Kft., Natural Gas Service Ipari és Szolgáltató Kft., az OERG Kft.,
a Csepeli Erőmű Kft. elosztási területén
Értékesítési kategóriák

20–100 m /h közötti névleges kapacitású
gázmérővel rendelkező felhasználó
3

Elosztási alapdíj

Elosztási kapacitásdíj

Elosztási forgalmi díj

Ft/m3/h/év

Ft/kWh/h/év

Ft/MWh

15 088

196,24

100 m3/h névleges vagy annál nagyobb névleges
(össz)kapacitású gázmérővel rendelkező és
3131–17 100 MJ/h kapacitás-lekötési igényű
felhasználók

1377

99,11

100 m3/h-nál nagyobb névleges (össz)kapacitású
gázmérővel rendelkező és 17 100 MJ/h feletti
kapacitás-lekötési igényű felhasználók

1530

113,56

Elosztási alapdíj

Elosztási kapacitásdíj

Elosztási forgalmi díj

Ft/m /h/év

Ft/kWh/h/év

Ft/MWh

f)

Elosztási díjak a Magyar Gázszolgáltató Kft. elosztási területén
Értékesítési kategóriák

20–100 m3/h közötti névleges kapacitású
gázmérővel rendelkező felhasználó

3

20 369

188,93

100 m3/h névleges vagy annál nagyobb névleges
(össz)kapacitású gázmérővel rendelkező és
3131–17 100 MJ/h kapacitás-lekötési igényű
felhasználók

1774

118,08

100 m3/h-nál nagyobb névleges (össz)kapacitású
gázmérővel rendelkező és 17 100 MJ/h feletti
kapacitás-lekötési igényű felhasználók

1692

103,92
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2. Tárolási díjak
B
K
133,33
70,31
= 0,2684
+
	
  
Kitárolási díj:TM
18,65
Ft/MWh∗ MAX 1; 133,33 ∗ M ; 70,31 ∗ M +
M
M
MIN 133,33; B
MIN 70,31; K
Betárolási díj: 123,02 Ft/MWh
	
  
	
  
A tárolói
kapacitásdíj kiszámítása a következő képlet alapján történik:
	
  

	
  
ahol:
	
  
TM:	
  
M: 	
  
	
  
B:
K:

TM = 0,4331 ∗ MAX 1; 133,33 ∗

B
K
133,33
70,31
; 70,31 ∗
+
+
	
  
M
M
M
M
MIN 133,33;
MIN 70,31;
B
K

tárolói kapacitásdíj (Ft/kWh/év)
a rendszerhasználó tárolói mobil lekötése (kWh)
a rendszerhasználó betárolási kapacitás lekötése (kWh/nap)
a rendszerhasználó kitárolási kapacitás lekötése (kWh/nap)”

3. melléklet az 5/2016. (VIII. 16.) MEKH rendelethez
„10. melléklet az 1/2013. (VII. 11.) MEKH rendelethez

Téli fogyasztási időszakon kívüli kapacitás igazolásához szükséges adatszolgáltatás formai és tartalmi
követelményei-sablon
A rendszerhasználó írásban nyújtja be az igazolás iránti kérelmét a Hivatalhoz az alábbi táblázat elektronikus úton
történő egyidejű megküldésével.
Földgázelosztó* 1
1.

2.

3.

Tervezett nem téli

Tervezett nem téli
Gázátadó állomás kódja

4.

fogyasztási időszaki

Felhasználási hely kódja

kapacitás lekötés**

(POD)

maximális mértéke***

fogyasztási időszaki
kapacitás lekötés
maximális mértéke
(kWh/h)****

Átadó 1

POD 1

Átadó 1

POD 2

Átadó 1

POD 3

Átadó 2

POD 4

Átadó 2

POD 5

Átadó 2

POD 6

Átadó 3

POD 7

...

...

5.

6.

A 4. pont szerinti
kapacitást igénybe

Felhasználó nem téli

vevő fogyasztási

fogyasztási időszaki

berendezés(ek) névleges

tevékenységének

(össz)teljesítménye

megnevezése*****

(kW)

Magyarázat:
Szürke cella nem kitöltendő
* Földgázelosztónként külön adatlapon
** Égéshő alapú kWh/h mértékegységben kifejezett kapacitás
*** A 4. oszlopban POD-onként feltüntetett kapacitások gázátadó állomásonként esetleges egyidejűséggel számított összesített
kapacitásértéke
**** Az 5. oszlopban POD-onként feltüntetett teljesítményekhez az adott gázévben szükséges kapacitásérték, melynek fűtőérték
alapon számított mértéke nem lehet magasabb az 5. oszlopban POD-onként feltüntetett maximális értéknél
***** Tájékoztató jellegű felsorolás (egy cellában felsorolva)”
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A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének 5/2016. (VIII. 16.) NMHH rendelete
az interfészek bejelentéséhez kapcsolódó műszaki leírások tartalmi követelményeiről és az azokhoz való
hozzáférés előírásáról
Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (3) bekezdés 18. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 109. § (5) bekezdésében meghatározott
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. §		
E rendelet hatálya kiterjed
a)
minden olyan hálózati- és előfizetői interfészre (a továbbiakban együtt: interfész), amelyet elektronikus
hírközlési szolgáltatás nyújtásához használnak, kivéve az analóg kéthuzalos távbeszélő szolgáltatáshoz
hozzáférést biztosító eszközt és
b)
az elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtásához használt elektronikus hírközlő hálózat üzemeltetőjére,
valamint az elektronikus hírközlési szolgáltatást nyújtó szolgáltatóra (a továbbiakban együtt: szolgáltató).
2. §		
E rendelet alkalmazásában:
1.
Az interfész bejelentések típusai:
a)
bejelentett interfész: a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság által nyilvántartásba vett, a rendelet
1. mellékletében meghatározott jellemzőkkel bejelentett interfész;
b)
hivatkozott interfész: olyan interfész, amely nyilvántartásba vett – a szolgáltató által használni kívánt
interfésszel megegyező tulajdonságú – interfész azonosító kódja alapján megfeleltethető.
2.
Az interfész jellemzői:
a)
az interfész mechanikai jellemzői (fizikai kapcsolat megvalósulása): fizikai (mechanikai) kapcsolódási
pont, amihez az előfizető csatlakozik a szolgáltatás igénybevétele céljából. A mechanikai
jellemzői leírás alkalmas arra, hogy lehetővé tegye a végberendezés gyártója számára, hogy
a végberendezésnek az előfizetői hozzáférési ponthoz történő megbízható csatlakozásához
megtervezzen vagy kiválasszon egy csatlakozót vagy egy adapter-kábelt;
b)
az interfész elektromos és elektromágneses jellemzői: a fizikai megvalósítás közvetlenül mérhető
vagy vizsgálható elektromágneses jellemzői a mérési és vizsgálati módszerekkel együtt,
különösen a jelszintek, jelformák, hangossági szint (analóg távbeszélő csatlakozás esetén), térerő,
hullámimpedancia, frekvencia, táplálás, távtáplálás és azok szélső értékei, kódolás, modulációs
eljárások;
ba)
a jel tulajdonságai: az interfész elektromos jellemzőinek részletes adatai – az átviteli
sebességek tartománya, az interfész által elfogadott és kiadott jelteljesítmény tartomány,
az impulzusmaszk, a vonali kódolás, impedancia, időzítési korlátok;
bb)
szinkronizálás: amely során a szolgáltatás hálózati szinkronforrást biztosít, vagy
megkívánja a hálózathoz történő összehangolást valamely szinkronjel felhasználásával
az együttműködés megvalósításához;
bc)
táplálási feltételek: olyan feltételek, ahol a tápfeszültség az interfészen át biztosított;
c)
az interfész rádiós jellemzői: a felhasznált frekvencia vagy frekvenciasáv és az alkalmazott kimenő
teljesítmény meghatározása.
3.
Az interfész eljárási és logikai jellemzői: az üzenetek irányítására, célba juttatására, az összeköttetések
fenntartására, módosítására és bontására, hibavédelmére, folyamatosságára, továbbá a hálózattal való
együttműködésre szolgáló eljárások és jelzéskészletek összessége a hálózaton nyújtott szolgáltatások
igénybevételéhez, valamint a digitális rendszereknél az adatkapcsolati és hálózati réteg jellemzők.
3. §

(1) A szolgáltató az interfészeket e rendelet 1. mellékletében foglalt adatlap kitöltésével vagy elektronikus
kapcsolattartás esetében a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) honlapján elérhető
elektronikus űrlap kitöltésével, a szolgáltatásokra vonatkozó hatósági osztályozás alapján, szolgáltatásonként és
a szolgáltatások igénybevételére alkalmazott interfész típusonként legkésőbb a szolgáltatásnyújtás megkezdésekor
köteles bejelenteni a Hatósághoz.
(2) A szolgáltató a hivatkozott interfésszel azonos típusú interfészeket az 1. mellékletben foglalt adatlap „Műszaki leírás”
rovatának kitöltését mellőzve, a hivatkozott interfész hivatkozási kódjának megadásával is bejelenthet.
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(3) A szolgáltató a nyilvántartásba vett interfészek valamennyi módosítását köteles a módosítás bevezetéséig
bejelenteni, ha a módosítás érinti a (4) vagy az (5) bekezdésben foglalt valamely követelmény teljesítését,
így különösen a szoftver verzióváltást, új választható követelmények alkalmazását, az interfész elektromos és
elektromágneses jellemzőinek, továbbá eljárási és logikai jellemzőinek módosítását.
(4) Nemzeti, európai vagy nemzetközi szabványnak vagy szabvány jellegű dokumentumnak megfelelő interfész
bejelentése esetén, az elektronikus hírközlésről szóló törvényben meghatározottak alapján kell eljárni. Egyéb
interfész bejelentése esetén, a bejelentéshez csatolni kell az e rendeletben meghatározott követelményeknek
megfelelő műszaki leírást. A műszaki leírás szöveges részeit a szellemi alkotások védelmére vonatkozó jogszabályok
szerint kell megadni.
(5) Az előfizetői interfész műszaki leírásának kellően részletesnek kell lennie ahhoz, hogy lehetővé tegye olyan
elektronikus hírközlő végberendezés megtervezését, amely képes az adott interfészen keresztül elérhető összes
szolgáltatás igénybevételére, valamint tartalmaznia kell azokat a további információkat is, amelyek a gyártó
elektronikus hírközlő végberendezéssel kapcsolatos, alapvető követelményekre vonatkozó vizsgálatának
elvégzéséhez szükségesek.
(6) A hálózati interfész műszaki leírásának lehetővé kell tennie azon elektronikus hírközlő berendezések
meghatározását és kiválasztását, amelyek az interfészen keresztül szolgáltatások nyújtására alkalmasak, továbbá
kellően részletesnek kell lennie ahhoz, hogy a szolgáltató felkészülhessen annak vizsgálatára, hogy az interfészen
keresztül megvalósított összekapcsoláskor a hálózatok együttműködésére vonatkozó követelmények teljesülnek-e.
4. §

(1) A Hatóság a nyilvántartásba vétel során az interfészeket műszaki jellemzőik alapján osztályba sorolja, az egyes
interfészek hivatkozási kódját megállapítja.
(2) Az interfész bejelentéseket a Hatóság bejelentett vagy hivatkozott interfészenként veszi nyilvántartásba. A Hatóság
interfész nyilvántartása nyilvános.
(3) A Hatóság a nyilvántartásba vett, bejelentett interfészek műszaki tartalmát honlapján közzéteszi.
(4) Az e rendeletben foglalt kötelezettségek teljesítését a Hatóság általános hatósági felügyeleti eljárás keretében
rendszeresen ellenőrzi.

5. §		
A nyilvántartásba vétel iránti eljárásáért a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság egyes eljárásainak igazgatási
szolgáltatási díjairól és a díjfizetés módjáról szóló NMHH rendeletben foglaltak szerint igazgatási szolgáltatási díjat
kell fizetni.
6. §		
Ez a rendelet 2016. október 1. napján lép hatályba.
7. §

(1) Ez a rendelet
a)
az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és kapcsolódó eszközökhöz való hozzáférésről, valamint azok
összekapcsolásáról szóló 2002. március 7-i 2002/19/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv („Hozzáférési
irányelv”) 5. cikkének és 12. cikk (1) bekezdés e) pontjának,
b)
az elektronikus hírközlő hálózatok és szolgáltatások közös keretszabályozásáról szóló 2002. március 7-i
2002/21/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv („Keretirányelv”) 5. cikkének és a 24. cikk (1) bekezdésének,
c)
az elektronikus hírközlő hálózatok és elektronikus hírközlési szolgáltatások közös keretszabályozásáról szóló
2002/21/EK irányelv, az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és kapcsolódó eszközökhöz való hozzáférésről,
valamint azok összekapcsolásáról szóló 2002/19/EK irányelv és az elektronikus hírközlő hálózatok és
az elektronikus hírközlési szolgáltatások engedélyezéséről szóló 2002/20/EK irányelv módosításáról szóló
2009. november 25-i 2009/140/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikk 5. pontjának és a 2. cikk
3. pontjának
való megfelelést szolgálja.
(2) Ez a rendelet a termékek tevékenység szerinti, új statisztikai osztályozásáról (CPA, magyarul: TESZOR) és
a 3696/93/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 451/2008/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet módosításáról szóló 2014. október 29-i 1209/2014/EU bizottsági rendelet 1. cikkének végrehajtásához
szükséges rendelkezéseket állapít meg.
		
		

Dr. Karas Monika s. k.,
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke
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1. melléklet az 5/2016. (VIII. 16.) NMHH rendelethez
Adatlap az interfész bejelentésére
1. Bejelentő adatai:
Név/Cégnév:
Cím/Székhely:
A bejelentő

szolgáltató*

hálózat üzemeltető*

o

o

* A megfelelőt jelölje meg.

2. Kapcsolattartó személy adatai:
Név/Cégnév:
Cím/Székhely:
Telefon:
E-mail:
Fax:
3. Az interfész funkcionális meghatározása (szolgáltatás megnevezése):

4. Az interfész megnevezése:

5. Az interfész alkalmazási területe:
előfizetői interfész*

o

hálózati interfész*

o

* Csak az egyik mezőt jelölje meg.

6. Az interfész bejelentés jellege:
a) új bejelentés*

o

b) hivatkozott bejelentés**

o

hivatkozott interfész azonosítója:
……………………………………
* Csak az egyik mezőt jelölje meg.
** Elegendő megadni a Hatóság által már nyilvántartásba vett interfész azonosítóját, ebben az esetben a további pontok kitöltése szükségtelen.
Bejelentő b) pont kitöltésével nyilatkozik, hogy a már nyilvántartásba vett, adott azonosítóval hivatkozott interfésszel teljes mértékben egyező
interfészt üzemeltet.
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Műszaki leírás
7. Hivatkozott szabványok, dokumentumok:

8. Az interfész mechanikai jellemzői (fizikai kapcsolat megvalósulása):

Amennyiben a szabvány opciók alkalmazását teszi lehetővé, azokat is adja meg.

9. Az interfész elektromos és elektromágneses jellemzői:

Amennyiben a szabvány opciók alkalmazását teszi lehetővé, azokat is adja meg.

10. Az interfész rádiós jellemzői:

Amennyiben a szabvány opciók alkalmazását teszi lehetővé, azokat is adja meg.

11. Az interfész eljárási és logikai jellemzői (jelzésrendszer):

Amennyiben a szabvány opciók alkalmazását teszi lehetővé, azokat is adja meg.

12. Egyéb (értéknövelt, többlet-, kiegészítő) szolgáltatások leírása:

13. Egyéb információk:

................................................, 20..... ...........................................................................
		
		
    Interfész osztályba sorolás (Hatóság tölti ki)
    Interfész hivatkozási kód: ..........................................

.......................................................
cégszerű aláírás
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A Kormány tagjainak rendeletei

A földművelésügyi miniszter 55/2016. (VIII. 16.) FM rendelete
a Gyöngyösi Sár-hegy természetvédelmi terület bővítéséről és természetvédelmi kezelési tervéről
A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (2) bekezdés 3. és 13. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 9. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. §		
Országos jelentőségű védett természeti területté nyilvánítom és az Országos Természetvédelmi Hivatal
elnökének 5/1975. számú OTvH határozatával védetté nyilvánított, a Gyöngyösi Sár-hegy természetvédelmi
terület védettségének fenntartásáról szóló 52/2007. (X. 18.) KvVM rendelettel (a továbbiakban: R.) fenntartott
védettségű Gyöngyösi Sár-hegy természetvédelmi területhez csatolom az 1. mellékletben meghatározott, összesen
222,13 hektár kiterjedésű területet.
2. §		
A védetté nyilvánítás célja a területen található, a Mátra déli oldalára jellemző élőhelyek, különösen a sziklagyepek,
az erdőssztyeprétek, a molyhos-tölgyes bokorerdők, továbbá természetes felszínformák és tájkép megőrzése.
3. §		
A Gyöngyösi Sár-hegy természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervét a 2. melléklet tartalmazza.
4. §		
Az R. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (1) A terület természetvédelmi kezeléséért felelős szerv a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság.
(2) A Gyöngyösi Sár-hegy természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervét a Gyöngyösi Sár-hegy
természetvédelmi terület bővítéséről és természetvédelmi kezelési tervéről szóló 55/2016. (VIII. 16.) FM rendelet
2. melléklete tartalmazza.”
5. §		
Az R. Melléklete helyébe a 3. melléklet szerinti 1. melléklet lép.
6. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
		
		

Dr. Fazekas Sándor s. k.,
földművelésügyi miniszter

1. melléklet az 55/2016. (VIII. 16.) FM rendelethez
A Gyöngyösi Sár-hegy természetvédelmi terület bővítési területének ingatlan-nyilvántartási helyrajzi
számai
Abasár
0100/14, 0109/1,
a 0110/1 hrsz.-ú földrészletből az
Y				X
721082				274069
721084				274071
EOV koordináták által kijelölt vonaltól ÉNy-ra eső 0,7243 hektár kiterjedésű rész,
a 0113 hrsz.-ú földrészletből az
Y				X
721139				274041
721142				274050
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EOV koordináták által kijelölt vonaltól ÉNy-ra eső 0,1405 hektár kiterjedésű rész,
0134/1–20, 0135, 0136/1–25, 0145/2–8, 0145/27
Gyöngyös
8401–8420, 8951, 077/2,
a 078 hrsz.-ú földrészletből az
Y				X
719089				274550
719089				274546
EOV koordináták által kijelölt vonaltól K-re eső 0,4005 hektár kiterjedésű rész,
080,
a 086/1 hrsz.-ú földrészletből az
Y				X
719089				274557
719089				274550
EOV koordináták által kijelölt vonaltól K-re eső 46,8049 hektár kiterjedésű rész,
a 0154/1 hrsz.-ú földrészletből az
Y				X
719943				274525
719951				274526
EOV koordináták által kijelölt vonaltól D-re eső 0,9034 hektár kiterjedésű rész,
0154/2−3, 0155, 0156, 0169/37, 0170/3−4, 0198/11
Pálosvörösmart
0112
Visonta
081/1−2
Az aláhúzással megjelölt földrészletek az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű
területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet alapján európai közösségi jelentőségű
természetvédelmi rendeltetésű területek.

2. melléklet az 55/2016. (VIII. 16.) FM rendelethez
A Gyöngyösi Sár-hegy természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési terve
1. Természetvédelmi célkitűzések
1.1. A terület jellegzetes földtani képződményeinek és természetes, a táj jellegét meghatározó felszínformáinak
(pl. kőtengerek) megőrzése.
1.2. A terület tájképi és kultúrtörténeti értékeinek megőrzése különös tekintettel a Sár-hegy hármas kúpjára és
a hajdani szőlőművelésre utaló rakott kőgátakra.
1.3. A természetes növénytársulások és természetszerű élőhelyek – beleértve a közösségi jelentőségű
élőhelyeket – megőrzése, helyreállítása, fenntartása különös tekintettel a sziklagyepekre, erdőssztyeprétekre,
a molyhos-tölgyes bokorerdőkre és az azokban található tisztásokra.
1.4. A terület védett vagy fokozottan védett és egyéb, természetvédelmi szempontból értékes, a területre
jellemző növény- és állatfajainak, védett gombafajainak és élőhelyeiknek – beleértve a közösségi jelentőségű
fajokat és élőhelyeket – megőrzése, fenntartása különös tekintettel a következő fajokra: sápadt lednek
(Lathyrus pallescens), bugás veronika (Pseudolysimachion spurium), hosszúfüzérű harangvirág (Campanula
macrostachya), ezüstös útifű (Plantago argentea), vastaggallyú körte (Pyrus nivalis), magas borsó (Pisum
elatius), nizzai zörgőfű (Crepis nicaensis), cseh tyúktaréj (Gagea bochemica), sárhegyi sarlósmoly (Dirhinosia
cervinella), magyar tavaszi fésűsbagoly (Dioszeghyana smidtii), nagy szikibagoly (Gorthyna borelii lunata),
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szürkés hangyaboglárka (Maculinea alcon), sztyeplepke (Catopta trips), fűrészlábú szöcske (Saga pedo),
pusztai tarsza (Isophya modesta), selymes cserjecincér (Cortodera holosericea), ráncos gyászbogár
(Probaticus subrugosus), magyar aknászpók (Nemesia pannonica), dunai tarajosgőte (Triturus dobrogicus),
pannon gyík (Ablepharus kitaibelii fitzingeri), lappantyú (Caprimulgus europaeus), erdei pacsirta (Lullula
arborea), kerti sármány (Emberiza hortulana), füleskuvik (Otus scops).
1.5. A területen élő védett és fokozottan védett fajok által reprezentált, egyedülálló életközösségek, a terület
biológiai sokféleségének megőrzése, fenntartása.
1.6. A terület természetvédelmi célú bemutatása az értékmegőrzés szempontjainak elsődlegessége mellett.
1.7. A terület természetvédelmi célú tudományos kutatása természeti feltételeinek biztosítása.
2. Természetvédelmi stratégiák
2.1. A földtani képződmények, a domborzati adottságok és a jellegzetes természetes felszínformák megőrzése
érdekében a terület bolygatásával járó tevékenységek korlátozása, a talajerózió és a talajdegradáció
megelőzése.
2.2. A jellegzetes tájkép, a Szent Anna kápolnánál lévő sziklába vájt remetelak („Remete-barlang”), a kőtengerek,
a szárazon rakott kőgátak, a Sár-hegyi hármas kúp látványának megőrzése érdekében a beépítés,
a területhasznosítás, a turisztikai fejlesztések korlátozása.
2.3. A területre jellemző természetes élőhelyek és élőviláguk fenntartása, továbbá aktív természetvédelmi
kezeléssel történő visszaállítása a termőhelynek nem megfelelő, vagy nem őshonos, agresszíven terjeszkedő
fajokból álló életközösségek és mesterséges élőhelyek területének csökkentése mellett.
2.4. Az erdők, sztyeprétek, sziklagyepek értékes életközösségeinek megőrzése és a védett vagy fokozottan
védett növény- és állatfajok egyedszámának, állományának fenntartása és erősítése aktív természetvédelmi
kezeléssel és hagyományos területhasználati módok visszaállításával, fenntartásával.
2.5. Az arra alkalmas gyepterületek legeltetéssel történő természetvédelmi kezelése, az ehhez szükséges
feltételek megteremtése.
2.6. A nem őshonos fafajokból álló erdők termőhelynek megfelelő őshonos fafajokkal történő fokozatos
átalakítása, ezt követően Pro Silva elvek szerint végzett természetvédelmi erdőkezeléssel történő fenntartása.
2.7. Az őshonos fafajokból álló erdők biológiai sokféleségének megőrzése és növelése Pro Silva elvek szerint
végzett természetvédelmi erdőkezeléssel.
2.8. Az erdőgazdálkodási tevékenység során a folyamatos erdőborításnak az 1. pontban meghatározott
célkitűzésekkel összhangban álló hosszú távú biztosítása szálalással, magas, legalább 140 éves átszálalási kor
tervezésével és alkalmazásával.
2.9. A melegkedvelő tölgyesekben található tisztások hosszú távú fenntartása.
2.10. A terület természeti értékeinek megismerését szolgáló, valamint a természetvédelmi kezelést szakmailag
megalapozó vagy továbbfejlesztő kutatások.
2.11. A terület táji, természeti és kultúrtörténeti értékeit bemutató, valamint a természetvédelmi szemlélet
erősítését szolgáló oktatási tevékenységek feltételeinek biztosítása.
3. Természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak
3.1. Művelési ághoz nem köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak
3.1.1.
Földtani, felszínalaktani természeti értékek védelme
A földtani képződmények, a domborzati adottságok és a jellegzetes természetes felszínformák
megőrzése érdekében a felszínformák vagy általában a terület domborzatának jelentős
átalakításával járó tevékenységek nem engedélyezhetők.
3.1.2.
Táj- és kultúrtörténeti értékek
3.1.2.1.
A Sár-hegy hármas kúpja (Sár-hegy–Csepje-tető–Visonta-hegy), tájképi értékének
megőrzése érdekében a tájkép egységét megbontó építmény vagy egyéb létesítmény
nem helyezhető el a területen.
3.1.2.2.
A tájtörténeti jelentőségű, az egykori szőlőművelésre utaló rakott kőgátakat és
a területen található ásott kutakat a területen végzett tevékenységek során meg kell
őrizni; elbontásuk, betemetésük tilos.
3.1.3.
Látogatás
3.1.3.1.
A terület látogatása során elsősorban a meglévő utakat és a jelzett turistautakat kell
igénybe venni.
3.1.3.2.
Új jelzett turistautak létesítése tilos, kivéve ha az új nyomvonal meglévő jelzett turistaút
természetvédelmi indokok miatt történő kiváltása érdekében létesül.
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3.1.3.3.

3.1.4.
3.1.5.

3.1.6.
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A meglévő utakról csak a területen folytatott természetvédelmi kezelés, jogszerű
gazdálkodási tevékenység, továbbá a Szent Anna kápolna karbantartása, valamint
a kápolna búcsújának évenkénti megtartása során, az ehhez szükséges minimális
mértékben lehet gépjárművel letérni.
3.1.3.4.
A terület vagy egyes részeinek látogatásból adódó fokozott terhelését a terület egyes
útjainak vagy útszakaszainak a gépjármű közlekedés előli lezárásával kell biztosítani.
A területen jogszerű tevékenységet folytatók részére biztosítani kell a területre való
bejutást.
3.1.3.5.
A területen két siklóernyő-sárkányrepülő starthely működhet: az egyik a Csepje-tetőn,
a másik a Sár-hegy csúcson 1-1 irányba történő felszállási lehetőséggel. A siklóernyőzésen
és sárkányrepülésen kívül a területen egyéb technikai sport nem végezhető.
3.1.3.6.
Az érzékeny növénytársulások védelme érdekében a gyepterületeken tilos a lovaglás.
Oktatás, bemutatás
Oktatási és bemutatási tevékenység a meglévő természetismereti tanösvényen végezhető.
Kutatás, vizsgálatok
3.1.5.1.
A terület természetvédelmi kezeléséért felelős Bükki Nemzeti Park Igazgatóság
(a továbbiakban: igazgatóság) gondoskodik a terület természeti értékeinek és
a természetvédelmi kezelési beavatkozások eredményeinek folyamatos nyomon
követéséről és dokumentálásáról.
3.1.5.2.
A területen kutatás az igazgatóság által a kutatási terv ismeretében megfogalmazott
szakértői vélemény figyelembevételével engedélyezhető. A kutatást végzőnek a kutatás
eredményeit tartalmazó publikáció elérhetőségéről tájékoztatnia kell az igazgatóságot és
a természetvédelmi hatóságot.
Terület- és földhasználat
3.1.6.1.
Vadaskert létesítése tilos.
3.1.6.2.
Nem őshonos vagy tájidegen vadfajnak a területre történő betelepítése tilos. A területen
megjelenő tájidegen vadfaj egyedeinek elejtéséről vagy befogás útján történő
eltávolításáról gondoskodni kell.
3.1.6.3.
A vadállományt a természetes vadeltartó képességnek megfelelő szinten kell tartani
a körzeti vadgazdálkodási tervben és az üzemtervben foglaltaknak megfelelően,
az 1. pontban meghatározott természetvédelmi célokkal összhangban.
3.1.6.4.
A 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet 1. § (1) bekezdés bb) alpontjában meghatározott
egyéb apróvadfajok (főként róka és borz) állományát vadászattal vagy befogással le
kell csökkenteni olyan szintre, amely nem veszélyezteti, akadályozza az 1. pontban
meghatározott természetvédelmi célkitűzések megvalósítását.
3.1.6.5.
A vadgazdálkodónak gondoskodnia kell vad takarmányozását szolgáló vadgazdálkodási
létesítmények (vadetető, takarmánytároló), továbbá szórók környezetében gyomnövény
fajok megjelenésének és terjedésének megakadályozásáról.
3.1.6.6.
A területen új építmény elhelyezése − a természetvédelmi célú legelőgazdálkodáshoz
feltétlenül szükséges építményeken és a természetvédelmi célú bemutatást szolgáló
infrastruktúra elemei kivételével − tilos.
3.1.6.7.
Új bányatelek létesítése tilos.
3.1.6.8.
Nem őshonos, agresszíven terjeszkedő fajok (pl. akác, bálványfa, orgona) egyedeinek
eltávolítása, terjedésük megakadályozása érdekében augusztusban és szeptemberben
egyedenkénti vegyszeres kezelés is alkalmazható. Amennyiben a vegyszeres kezelést
az igazgatóság vagy az igazgatósággal e célra együttműködési megállapodást kötött más
szerv, szervezet végzi, a tevékenységhez nem kell beszerezni a természetvédelmi hatóság
engedélyét. A vegyszeres kezelés a Természetvédelmi Őrszolgálat felügyelete mellett
végezhető.
3.1.6.9.
Út létesítése – a 3.2.2.5. pontban foglaltak kivételével −, meglévő út szélesítése, szilárd
burkolattal való ellátása tilos.
3.1.6.10. A nem gyep művelési ágú, de természetben gyep területek kezelésekor a 3.2.1. pont
rendelkezéseit kell alkalmazni.
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3.2.

Művelési ághoz, illetve földhasználati módhoz köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és
tilalmak
3.2.1.
Gyep művelési ágú területek kezelése
3.2.1.1.
Gyepek felülvetése, vegyszerek (a 3.1.6.8. pont szerint történő vegyszerhasználat
kivételével), bioregulátorok, a talaj termőképességét befolyásoló kemikáliák használata
tilos.
3.2.1.2.
A gyepek becserjésedésének megakadályozása érdekében végzett cserje eltávolítás
során a keletkező fásszárú hulladék égetése tilos, kezeléséről kupacolással vagy gépi
aprítással kell gondoskodni. Az összegyűjtött növényi hulladékot el kell szállítani
a területről.
3.2.1.3.
A gyepek becserjésedésének megakadályozása érdekében végzett cserje eltávolítás
során az őshonos ritka vagy védett cserje- és fafajokat, a kultúrtörténeti szempontból
jelentős, értékes genetikai állományú gyümölcsfajták egyedeit, csoportjait kímélni kell.
3.2.1.4.
A gyepek becserjésedésének megakadályozása érdekében végzett cserje eltávolítás
elsősorban kézi eszközökkel végezhető. Gépi cserje eltávolítás esetén legfeljebb 2 tonna
tömegű gép alkalmazható. Amennyiben a cserje eltávolítást az igazgatóság vagy
az igazgatósággal e célra együttműködési megállapodást kötött más szerv, szervezet
végzi, a tevékenységhez nem kell beszerezni a természetvédelmi hatóság engedélyét.
A cserje eltávolítás a Természetvédelmi Őrszolgálat felügyelete mellett végezhető.
3.2.1.5.
A gyepek gépi kaszálását elsősorban alternáló kaszával kell végrehajtani térben és
időben mozaikolva. A kaszálások során legalább 10%, legfeljebb 20% területarányban
kaszálatlan területeket kell meghagyni, amelyek helyéről és kiterjedéséről a kaszálás
bejelentését követően az igazgatóság tájékoztatja a tulajdonost vagy a földhasználót.
A kaszálási tevékenységet annak tervezett ideje előtt legalább 5 nappal be kell jelenteni
az igazgatóság részére – a természetvédelmi hatósági feladatot ellátó szerv ez utóbbi
kötelezettségre a kaszálási engedélyben felhívja az engedélyes figyelmét.
3.2.1.6.
A lekaszált szénát legkésőbb a kaszálást követő 30. napig le kell hordani a területről.
3.2.1.7.
A sztyeprétek július 15. után kaszálhatók. A rendelkezéssel érintett területek
elhelyezkedéséről az igazgatóság rendszeresen, de legalább évente értesíti a tulajdonost
vagy a földhasználót.
3.2.1.8.
A gyepek legeltetéssel történő hasznosítása esetén az állatsűrűség nem haladhatja meg
a 0,2 állategység/ha mértéket.
3.2.1.9.
Mezofil gyepeken nem engedélyezhető legeltetés. A rendelkezéssel érintett területek
elhelyezkedéséről az igazgatóság rendszeresen, de legalább évente tájékoztatja
a természetvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervet.
3.2.1.10. Rakodó létesítése, fenntartása tilos.
3.2.1.11. Gyepek fenntartása, kezelése során az őshonos cserjefajokból álló cserjefoltokat 10%-os
területarányban meg kell őrizni.
3.2.2.
Erdők kezelése
3.2.2.1.
A nem őshonos vagy tájidegen fafajokból álló faállományokat (pl. fekete fenyves
állományok) fokozatosan a termőhelynek megfelelő őshonos fafajokból álló elegyes
erdővé kell átalakítani középtávon.
3.2.2.3.
A fakitermelés munkaműveletei – élet és vagyon, valamint az erdő egészségének
védelme érdekében végzendő, halaszthatatlan beavatkozások kivételével – vegetációs
időszakon kívül (augusztus 15-től március 15-ig) végezhetők a területen.
3.2.2.4.
Fakitermelési munkák során kemikáliák csak a 3.1.6.8. pontban foglalt célból és
feltételekkel használhatók.
3.2.2.5.
A területen új feltáró utak az erdőgazdálkodási tevékenységek elvégzéséhez minimálisan
szükséges mértékben létesíthetők. A terület táji és természeti értékei sérülésének,
zavarásának minimalizálása érdekében a tervezett új feltáró út nyomvonaláról
és kialakításának módjáról előzetes egyeztetést kell folytatni az igazgatósággal.
Az erdőgazdálkodó az új feltáró út létesítésére irányuló kivitelezési munkálatok
megkezdése előtt legalább 5 nappal értesíti az igazgatóságot.
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3.2.2.6.

3.2.3.

Az őshonos fafajokból álló erdőállományokban − különös tekintettel a cseres-tölgyesekre –
erdőgazdálkodási beavatkozásokat folyamatos erdőborítás biztosításával kell végezni.
3.2.2.7.
Az e rendelet 1. mellékletében meghatározott bővítési terület kivételével a cseres-tölgyes
állományokban biztosítani kell az élőfakészlet legalább 10%-ának megfelelő mennyiségű,
különböző típusú (pl. tövön száradt faegyedek, törzscsonkok, tuskók), méretű és
változatos térbeli eloszlású holtfa-készlet meglétét.
3.2.2.8.
A melegkedvelő tölgyesek és a bokorerdők esetében csak az 1. pontban meghatározott
természetvédelmi célkitűzések elérése érdekében végezhetők beavatkozások.
3.2.2.9. Félszáraz gyepeken, sziklagyepeken, üde réteken rakodó létesítése tilos.
A rendelkezéssel érintett területek elhelyezkedéséről az igazgatóság rendszeresen, de
legalább évente tájékoztatja az erdőgazdálkodót.
Művelés alól kivett területek kezelése
3.2.3.1.
Csak az 1. pontban meghatározott természetvédelmi célkitűzések elérése céljából, vagy
e célokkal összhangban végezhető a Szent Anna-tó (Sás-tó) vízgyűjtő területének és
a tónak a vízháztartását befolyásoló vízügyi beavatkozás. A beavatkozás az igazgatóság
felügyelete mellett végezhető el.
3.2.3.2.
A Szent Anna-tó (Sás-tó) területén a nád − a szerves anyag tóban történő felhalmozódása
érdekében végzett − aratását fagyos téli időszakban, a náddal borított terület 2/3-ának
mozaikos levágásával kell elvégezni. A levágott nádat el kell szállítani a területről.
3.2.3.3.
A Szent Anna-tó (Sás-tó) esetében hal telepítése és horgászat tilos.”

3. melléklet az 55/2016. (VIII. 16.) FM rendelethez
„1. melléklet az 52/2007. (X. 18.) KvVM rendelethez

A Gyöngyösi Sár-hegy természetvédelmi terület ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai
Abasár
0133/1−3, 0146
Gyöngyös
0152/2, 0153, 0163, 0164/2, 0165/2, 0165/4−5
Pálosvörösmart
0126
Visonta
079/1
Az aláhúzással megjelölt földrészletek az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű
területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet alapján európai közösségi jelentőségű
természetvédelmi rendeltetésű területek.”
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 270/2016. (VIII. 16.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés f ) pontja, illetve a Magyarország címerének és zászlajának használatáról,
valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 18. § (1) bekezdése alapján – a miniszterelnök
előterjesztésére –
hazánk iránti személyes elkötelezettsége, illetve Magyarország jó hírnevének és keresztény értékeinek a szentszéki
diplomáciában történő képviselete érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
Grzegorz Piotr Bielaszka, az Apostoli Nunciatúra tanácsosa részére a
MAGYAR ÉRDEMREND
lovagkeresztje
polgári tagozata
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2016. augusztus 2.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2016. augusztus 3.
		

Dr. Semjén Zsolt s. k.,

		

miniszterelnök-helyettes

KEH ügyszám: VIII-1/04417-2/2016.

A köztársasági elnök 271/2016. (VIII. 16.) KE határozata
kitüntetéses doktorrá avatáshoz való hozzájárulásról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés j) pontja, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 52. §
(8) bekezdése alapján – az emberi erőforrások miniszterének javaslatára – hozzájárulok, hogy a Debreceni Egyetem
rektora Aradi Bernadettet „Promotio sub auspiciis praesidentis Rei Publicae” kitüntetéssel doktorrá avassa.
Budapest, 2016. július 25.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2016. július 29.
		
		

KEH ügyszám: VIII-1/04064-2/2016.

Balog Zoltán s. k.,
emberi erőforrások minisztere
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A köztársasági elnök 272/2016. (VIII. 16.) KE határozata
kitüntetéses doktorrá avatáshoz való hozzájárulásról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés j) pontja, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 52. §
(8) bekezdése alapján – az emberi erőforrások miniszterének javaslatára – hozzájárulok, hogy a Debreceni Egyetem
rektora dr. Szöőr Árpádot „Promotio sub auspiciis praesidentis Rei Publicae” kitüntetéssel doktorrá avassa.
Budapest, 2016. július 25.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2016. július 29.
		
		

Balog Zoltán s. k.,
emberi erőforrások minisztere

KEH ügyszám: VIII-1/04305-2/2016.

A köztársasági elnök 273/2016. (VIII. 16.) KE határozata
bírói felmentésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – lemondására tekintettel
dr. Nagy Gabriella Györgyit 2016. augusztus 31-ei hatállyal bírói tisztségéből felmentem.
Budapest, 2016. augusztus 3.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/04347-2/2016.

A köztársasági elnök 274/2016. (VIII. 16.) KE határozata
bírói felmentésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – lemondására tekintettel
dr. Mészáros Milán Györgyöt 2016. szeptember 30-ai hatállyal bírói tisztségéből felmentem.
Budapest, 2016. augusztus 3.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/04347-3/2016.
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A köztársasági elnök 275/2016. (VIII. 16.) KE határozata
bírói felmentésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – nyugállományba helyezés iránti
kérelmére tekintettel dr. Battay Annamáriát 2016. december 30-ai hatállyal bírói tisztségéből felmentem.
Budapest, 2016. augusztus 3.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/04347-4/2016.

A köztársasági elnök 276/2016. (VIII. 16.) KE határozata
bírói kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Acsádi Tímeát
a 2016. szeptember 1. napjától 2019. augusztus 31. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2016. augusztus 3.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/04347-5/2016.

A köztársasági elnök 277/2016. (VIII. 16.) KE határozata
bírói kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló
2011. évi CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára –
Szalainé dr. Rimaszombati Mariannt a 2016. szeptember 1. napjától 2019. augusztus 31. napjáig terjedő időtartamra
bíróvá kinevezem.
Budapest, 2016. augusztus 3.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/04347-6/2016.
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A köztársasági elnök 278/2016. (VIII. 16.) KE határozata
bírói kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló
2011. évi CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára –
dr. Fülöp Natasa Katalint a 2016. október 1. napjától 2019. szeptember 30. napjáig terjedő időtartamra bíróvá
kinevezem.
Budapest, 2016. augusztus 3.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/04347-7/2016.

A köztársasági elnök 279/2016. (VIII. 16.) KE határozata
bírói kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Bikki Felíciát
2016. szeptember 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2016. augusztus 3.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/04347-8/2016.

A köztársasági elnök 280/2016. (VIII. 16.) KE határozata
bírói kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Burai Judit Cintiát
2016. szeptember 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2016. augusztus 3.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/04347-9/2016.
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A köztársasági elnök 281/2016. (VIII. 16.) KE határozata
bírói kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló
2011. évi CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára –
dr. Klémán Anna Enikőt 2016. szeptember 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2016. augusztus 3.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/04347-10/2016.

A köztársasági elnök 282/2016. (VIII. 16.) KE határozata
bírói kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Láng Esztert
2016. szeptember 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2016. augusztus 3.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/04347-11/2016.

A köztársasági elnök 283/2016. (VIII. 16.) KE határozata
bírói kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Mándi Veronikát
2016. szeptember 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2016. augusztus 3.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/04347-12/2016.
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A köztársasági elnök 284/2016. (VIII. 16.) KE határozata
bírói kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Mensáros Dánielt
2016. szeptember 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2016. augusztus 3.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/04347-13/2016.

A köztársasági elnök 285/2016. (VIII. 16.) KE határozata
bírói kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Samodai Andrást
2016. szeptember 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2016. augusztus 3.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/04347-14/2016.

A köztársasági elnök 286/2016. (VIII. 16.) KE határozata
bírói kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Sándor Valter Pált
2016. szeptember 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2016. augusztus 3.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/04347-15/2016.
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A köztársasági elnök 287/2016. (VIII. 16.) KE határozata
bírói kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Varga Nelli Edinát
2016. szeptember 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2016. augusztus 3.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/04347-16/2016.

A Kormány 1424/2016. (VIII. 16.) Korm. határozata
az Egészségbiztosítási Alap Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport Célelőirányzatok jogcíme 2016. évi
előirányzatának megemeléséről
A Kormány a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.)
12. § (2) bekezdésében foglaltak alapján elrendeli a Kvtv. 1. melléklet LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet,
2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai cím, 3. Természetbeni ellátások alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás
jogcímcsoport 13. Célelőirányzatok jogcím előirányzatának 19 200,0 millió forinttal történő megemelését
az 1. melléklet szerint.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
azonnal
		

Dr. Semjén Zsolt s. k.,

		

miniszterelnök-helyettes

LXXII. Egészségbiztosítási Alap
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2016.

Államháztartási
egyedi azonosító

Fejezet
szám

LXXII.

Cím
szám

2

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

3

1
201032
13
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Államháztartási
egyedi azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

KIADÁSOK

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Egészségbiztosítási Alap
Egészségbiztosítási ellátások kiadásai
Természetbeni ellátások
Gyógyító-megelőző ellátás
Célelőirányzatok

Módosítás
(+/-)

millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
következő
A módosítást elrendelő
évre
jogszabály/ határozat
áthúzódó
száma
hatása

19 200,0

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

BEVÉTELEK

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

Kiemelt előirányzat
neve

millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
következő
A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
évre
száma
áthúzódó
hatása
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1. melléklet az 1424/2016. (VIII. 16.) Korm. határozathoz

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

Államháztartási
egyedi azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Az adatlap 5 példányban töltendő ki
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
Fejezetet irányító szerv
1 példány
időarányos
Állami Számvevőszék
1 példány
teljesítményarányos
Magyar Államkincstár
1 példány
egyéb: azonnal
Nemzetgazdasági Minisztérium
2 példány
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat
neve

millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
következő
A módosítást elrendelő
évre
jogszabály/ határozat
száma
áthúzódó
hatása

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Összesen
19 200,0

I. n.év

II. n.év

III. n.év

IV. n.év

19 200,0
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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.
Felelős kiadó: Köves Béla ügyvezető.

