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Kormányrendeletek

A Kormány 287/2022. (VIII. 4.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzet ideje alatt a tűzifaigények biztosításához szükséges eltérő szabályok alkalmazásáról
A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. § (3) és (4) bekezdésére,
a 3. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a szomszédos
országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló
2022. évi VI. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

(1) Fakitermelés tilalmi időszakára vonatkozóan jogszabályban vagy hatósági döntésben megállapított korlátozást
nem kell alkalmazni.
(2) Védett természeti területen
a)
idegenhonos fafajokból álló állomány kitermelése után az erdő felújítása során – a természet védelméről
szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 33. § (3) bekezdésében foglaltaktól eltérően –
nem szükséges fafajcserés szerkezetváltást végezni, és az erdőfelújítás természetes úton is elvégezhető;
b)
őshonos fafajokból álló és sarjeredetű természetes felújulásra képes erdőállomány véghasználata az erdőről,
az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Evt.) 10. §
(2) bekezdésében és a Tvt. 33. § (5) bekezdésében foglalt korlátozásoktól mentesen végezhető.
(3) Az Evt. 1. mellékletében felsorolt állami erdészeti társaságok által az erdőgazdálkodáshoz szükséges és
földmunkával járó közelítőnyom-hálózat hatósági engedély nélkül alakítható ki.
(4) Az Evt. 71/A. § (2) és (3) bekezdésének rendelkezéseit az állam 100%-os tulajdonában álló erdőre is alkalmazni kell.
(5) Az Evt. 51. § (5) bekezdésében foglalt rendelkezést cser és nemestölgy főfafajú erdő esetében is alkalmazni kell.
(6) Az erdő felújítása során az Evt. 51. § (6) bekezdésében foglaltakat nem kell alkalmazni.
(7) Az Evt. 1. mellékletében felsorolt állami erdészeti társaságok vonatkozásában – az Evt. 41. § (3) bekezdésében
foglaltakon túlmenően – erdőtervben nem szereplő fakitermelésre az erdőgazdálkodásért felelős miniszter
ez irányú döntése alapján is sor kerülhet.
(8) Az Evt. 41. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően az erdőgazdálkodó a tevékenység megkezdését legkésőbb
8 nappal megelőzően az erdészeti hatóság részére tett bejelentést követően végezheti. A bejelentés elbírálása során
szakkérdés vizsgálatában közreműködő hatóság az állásfoglalását 3 napon belül adja meg.

2. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 3. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

3. §

(1) A Kormány e rendelet hatályát a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius
katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló 2022. évi VI. törvény hatályvesztéséig
meghosszabbítja.
(2) Ez a rendelet a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi
következményeinek elhárításáról szóló 2022. évi VI. törvény hatályvesztésekor hatályát veszti.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

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

A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága elnökének 34/2022. (VIII. 4.) SZTFH rendelete
a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó engedélyezés és ellenőrzés egyes szabályairól
szóló 18/2021. (X. 29.) SZTFH rendelet módosításáról
A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény
26. § a)–e) pontjában, valamint a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról szóló 2021. évi XXXII. törvény 29. §
d)–f ) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról szóló 2021. évi
XXXII. törvény 13. § l) és n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. §		
A dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó engedélyezés és ellenőrzés egyes szabályairól szóló
18/2021. (X. 29.) SZTFH rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § E rendeletet a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló
2012. évi CXXXIV. törvény (a továbbiakban: Fdvtv.) alapján a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága
(a továbbiakban: Hatóság) által lefolytatott,
a) a dohány-kiskereskedelmi tevékenység engedélyezésére,
b) a dohány-kiskereskedelmi tevékenységet folytató személy, a dohány-kiskereskedelmi ellátó, a dohánytermékkiskereskedelmi jogosultság gyakorlására külön feljogosított személy és a dohánytermék-nagykereskedő
kötelezettségeinek hatósági ellenőrzésére, valamint
c) a dohánytermék-kiskereskedőkkel és a dohány-kiskereskedelmi ellátóval megkötött koncessziós szerződések
szerinti koncesszióköteles tevékenység gyakorlásának hatósági ellenőrzésére
irányuló eljárásokban kell alkalmazni.”
2. §		
A Rendelet 2. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A kérelmező az engedély iránti kérelemhez csatolja:
a) a koncessziós szerződést;
b) a dohánybolt vagy elkülönített hely használati jogcímének megállapítására alkalmas okiratot (különösen
bérleti szerződést vagy annak kivonatát, tulajdoni lapot) vagy használati jogot engedő, teljes bizonyító erejű
magánokiratba foglalt nyilatkozatot;
c) a dohánybolt vagy elkülönített hely legalább kézzel rajzolt alaprajzát;
d) a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága elnökének a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység
engedélyezése során lefolytatott eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint a díjak
beszedésének, kezelésének, nyilvántartásának és visszatérítésének részletes szabályairól szóló rendeletében
meghatározott igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló okiratot;
e) gazdasági társaság esetén a létesítő okiratot;
f ) az állami adó- és vámhatóság – a kérelem benyújtásának időpontjától számított 30 napnál nem régebbi –
igazolását arról, hogy
fa) a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül a kérelmezővel szemben az illetékes állami adó- és vámhatóság
végleges és végrehajtható döntésben 1 millió forintot meghaladó vámigazgatási- vagy adóbírságot, vagy 200 ezer
– természetes személy esetén 100 ezer – forintot meghaladó mértékű mulasztási bírságot nem szabott ki, és
fb) a kérelmezőnek 30 napon túli lejáratú, az állami adó- és vámhatóság által behajtandó köztartozása vagy az állami
adó- és vámhatóság által nyilvántartott adótartozása nincs;
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g) a kérelmet benyújtó székhelye, lakóhelye szerint illetékes települési önkormányzat – a kérelem benyújtásának
időpontjától számított 30 napnál nem régebbi – igazolását arról, hogy a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül
a kérelmezővel szemben végleges és végrehajtható döntésben 1 millió forintot meghaladó mértékű adóbírság vagy
200 ezer – természetes személy esetén 100 ezer – forintot meghaladó mértékű mulasztási bírság kiszabására nem
került sor, és
h) a kérelmező nyilatkozatát a 4. § (2) bekezdése szerinti feltétel teljesüléséről.”
3. §

(1) A Rendelet 3. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A dohánybolt akkor minősül más üzlettől elkülönült, önálló üzlethelyiségnek, ha)
„b) a dohánybolt bejárata más üzlet üzlethelyiségébe való belépés nélkül kültérről, szabad ég alól közelíthető meg.”
(2) A Rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A dohánybolt önálló, más üzlettől elkülönült jellegét nem befolyásolja, ha az árukészlet vagy annak egy
részének raktározása nem közvetlenül a dohányboltban megoldott.”

4. §		
A Rendelet 4. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A (3) bekezdésben foglaltak kivételével dohányboltot nem lehet nyitni és működtetni másik, már működő
dohánybolttól számított 200 méteres távolságon belül.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezés akkor minősül megtartottnak, ha a dohányboltok (egymáshoz
legközelebb eső) bejáratainak középvonalától számított legrövidebb, a közúti közlekedés szabályairól szóló
jogszabály gyalogosok közlekedésére vonatkozó szabályait figyelembe vevő gyalogos közlekedési útvonal hossza
eléri vagy meghaladja a 200 métert.
(3) Nem kell alkalmazni az (1) és (2) bekezdésben foglaltakat, ha
a) mindazon dohányboltok üzemeltetői, akik a létesíteni kívánt dohánybolttól számított 200 méteres
távolságon belül dohányboltot üzemeltetnek, a dohánybolt létesítéséhez teljes bizonyító erejű magánokiratban
visszavonhatatlanul hozzájárultak, vagy
b) a dohánybolt a működési helyét ideiglenes jelleggel elháríthatatlan külső ok vagy a dohánybolt működési
körülményeivel szorosan összefüggő ok (különösen felújítás, átépítés) miatt kényszerül megváltoztatni
(e § alkalmazásában a továbbiakban: ideiglenes kiköltözés), azzal, hogy ebben az esetben a dohánybolt
az ideiglenes kiköltözésre okot adó állapot megszűnését követően az eredeti működési helyén köteles tovább
működni legalább 6 hónapig, amelyet írásban, teljes bizonyító erejű magánokiratban a kérelem benyújtásakor
vállalnia kell.
(4) Az ideiglenes kiköltözésre okot adó állapot fennállásáról a kérelem benyújtásakor a kérelmezőnek nyilatkoznia
kell az ok megjelölésével. Az ideiglenes kiköltözés időtartama nem haladhatja meg a 6 hónapot, amelyet a Hatóság
indokolt kérelemre, ha az ideiglenes kiköltözés oka továbbra is fennáll, alkalmanként legfeljebb 6 hónappal
meghosszabbíthat. Az ideiglenes kiköltözés tartama alatt az eredeti működési helyen tevékenység nem folytatható.”
5. §		
A Rendelet 5. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) Az engedély jogosultjának 15 napon belül az engedély módosítását kell kérnie a Hatóságtól az erre a célra
rendszeresített formanyomtatványon, ha
a) a koncessziós szerződés száma,
b) a tevékenység végzésére jogosult neve, lakóhelye, adóazonosítója,
c) a tevékenységet gyakorló neve, székhelye, adószáma,
d) a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység végzésének helye vagy
e) az engedély hatálya
megváltozik.
(4) Az engedély módosítására irányuló eljárásért a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága elnökének
a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység engedélyezése során lefolytatott eljárásokért fizetendő igazgatási
szolgáltatási díjak mértékéről, valamint a díjak beszedésének, kezelésének, nyilvántartásának és visszatérítésének
részletes szabályairól szóló rendeletében meghatározott igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.”
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6. §		
A Rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § (1) A dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység szüneteltetése a dohánytermék-kiskereskedő számára
a koncessziós jogosultságának időtartama alatt összesen legfeljebb 6 hónapos időtartamra engedélyezhető.
(2) A dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság gyakorlására külön feljogosított személy a dohánytermékkiskereskedelmi tevékenységét legfeljebb 3 hónapos időtartamra szüneteltetheti, amelyet indokolt esetben
a Hatóság egy alkalommal legfeljebb 3 hónappal meghosszabbíthat. A dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság
gyakorlására külön feljogosított személy számára engedélyezett szüneteltetés összesített időtartama a kijelölés
időtartama alatt nem haladhatja meg a 6 hónapot.
(3) A dohánytermék-kiskereskedő vagy a dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság gyakorlására külön
feljogosított személy (a továbbiakban együtt: szüneteltetést kérelmező) az (5) és (6) bekezdés szerinti kérelmet
a Hatóságnál a szüneteltetés megkezdését megelőzően 15 nappal, a Hatóság által e célra rendszeresített
formanyomtatványon terjeszti elő. A határozatban megjelölt időtartam elteltével a dohánytermék-kiskereskedő
köteles a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységét folytatni.
(4) A tevékenység engedélyezett szüneteltetése a dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság gyakorlására kiadott
engedélynek a koncessziós szerződésben meghatározott időtartamát nem hosszabbítja meg, és az engedély
jogosultját nem mentesíti a koncessziós szerződésben meghatározott koncessziós díj fizetésére vonatkozó
kötelezettség alól.
(5) Szüneteltetési kérelmet köteles előterjeszteni a szüneteltetést kérelmező, ha egyéni vállalkozó és tevékenységét
az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvény rendelkezései szerint szünetelteti.
(6) Szüneteltetési kérelmet terjeszthet elő a szüneteltetést kérelmező, ha az állammal szemben vállalt ellátási
kötelezettségét ideiglenesen nem teljesíti, és ennek következtében az Fdvtv.-ben foglalt, a dohánytermékkiskereskedelmi tevékenységgel összefüggő – így különösen a nyilvántartás-vezetési és adatszolgáltatási –
kötelezettségeinek nem tesz eleget.”
7. §		
A Rendelet 5. alcíme helyébe a következő alcím lép:

„5. Bejelentések
7. § (1) Az engedély jogosultja az engedélyezési eljárás során megadott, a dohánytermék-kiskereskedelmi
engedélyben szereplő 5. § (3) bekezdésében meghatározott adatokat, feltételeket nem érintő adatok változását
15 napon belül köteles bejelenteni a Hatóságnak az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon. A Hatóság
a bejelentés tartalmának vizsgálatát követően azt – külön értesítés nélkül – tudomásul veszi.
(2) Nem kell bejelenteni a nyitvatartási időtől való eltérést, ha
a) jogszabály állapít meg kötelezően alkalmazandó nyitvatartási szabályokat, vagy
b) az engedély jogosultja jogszabályban kihirdetett ünnepnap vagy munkaszüneti nap miatt eltérő nyitvatartási
időt alkalmaz.
(3) A bejelentett nyitvatartási idő nem lehet rövidebb a koncessziós szerződésben vállalt nyitvatartási időnél.”
8. §		
A Rendelet a következő 5/A. alcímmel egészül ki:

„5/A. A hatósági ellenőrzés, az ellenőrzési feladatok ellátása
7/A. § (1) A Hatóság az 1. §-ban meghatározott személyek (a továbbiakban: ellenőrzött személy) tevékenységét
hatósági felügyelet keretében a hatósági ellenőrzés típusa szerint
a) folyamatos célellenőrzés,
b) átfogó ellenőrzés,
c) célvizsgálat,
d) témavizsgálat vagy
e) utóvizsgálat
útján ellenőrzi.
(2) Az ellenőrzés módja szerint lefolytatható
a) helyszíni ellenőrzés keretében,
b) adatszolgáltatásra felhívás útján,
c) a Hatóság nyilvántartásai alapján vagy
d) interneten keresztül.
(3) A folyamatos célellenőrzés esetén a Hatóság folyamatosan ismétlődő vizsgálatot végez, amely az ellenőrzött
személy által folytatott tevékenység egy-egy körülhatárolt részterületére irányul és az ellenőrzött személy
tevékenységének rövid időszakaira vonatkozik.
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(4) Az átfogó ellenőrzés célja az ellenőrzött személy által végzett, hosszabb időszakot magába foglaló tevékenység
egészének értékelése. Az átfogó ellenőrzés a kifejezetten erre a célra kiállított (5) bekezdés szerinti megbízólevélnek
az ellenőrzött személy képviseletére jogosult személy részére történő bemutatása után kezdhető meg.
(5) Az átfogó ellenőrzésről szóló megbízólevél tartalmazza
a) az ellenőrző szerv elnevezését és székhelyét,
b) az ellenőrzés típusát,
c) az ellenőrzés helyszínét,
d) az ellenőrzött személy elnevezését (nevét), székhelyét (lakcímét), telephelyét,
e) a Hatóság ellenőrzést végző foglalkoztatottjainak (a továbbiakban: ellenőr) nevét, szolgálati igazolványuk
azonosító adatát,
f ) az ellenőrzés alá vont időszak megjelölését.
(6) Célvizsgálat esetén legalább egy ellenőrzési szempont alapján kerül lefolytatásra az ellenőrzés.
(7) Témavizsgálat keretében az azonos típusú ellenőrzött személyek tevékenységét érintően, illetve székhelyükön
vagy telephelyükön ugyanazon szempontok alapján kerül elvégezésre az ellenőrzés, az ellenőrzési eredmények
összehasonlíthatósága, továbbá a későbbi ellenőrzések megalapozása érdekében.
(8) Utóvizsgálat során a korábbi ellenőrzés során feltárt jogsértések megszüntetését, illetve az előírt intézkedések
ellenőrzött személy általi, határidőben történő végrehajtását kell ellenőrizni.
(9) A Hatóság a hatósági ellenőrzés során, a dohánytermék-nagykereskedők kivételével, próbavásárlást végezhet.
(10) Helyszíni ellenőrzés keretében az ellenőrzési jogosultságot az ellenőr az ellenőrzés megkezdését megelőzően
a Hatóság által kiállított arcképes igazolvány és megbízólevél elnevezésű okirattal köteles igazolni, és az ellenőrzés
típusáról, tárgyáról tájékoztatást adni, kivéve a helyszíni ellenőrzés keretében végzett próbavásárlást. Próbavásárlás
esetén az ellenőrzési jogosultságot a próbavásárlás befejezésekor kell igazolni. A helyszíni ellenőrzést legalább két
ellenőr együttesen végzi.”
9. §		
A Rendelet a következő 11. §-sal egészül ki:
„11. § A dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó engedélyezés és ellenőrzés egyes szabályairól
szóló 18/2021. (X. 29.) SZTFH rendelet módosításáról szóló 34/2022. (VIII. 4.) SZTFH rendelet tervezetének a belső
piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk
(7) bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént.”
10. §		
A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
11. §		
A Rendelet
a)
3. § (2) bekezdés b) pontjában a „(kertkapu) nem állandóan nyitott.” szövegrész helyébe a „(kertkapu)
– az üzlethelyiség nyitvatartási ideje alatt – nem állandóan nyitott.” szöveg,
b)
3. alcím címében a „Változás-bejelentés és az engedély” szövegrész helyébe az „Az engedély” szöveg,
c)
5. § (1) bekezdésében az „engedélyes” szövegrész helyébe az „engedély jogosultja” szöveg
lép.
12. §		
Hatályát veszti a Rendelet 5. § (2) bekezdése.
13. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.
14. §		
Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelvnek való megfelelést szolgálja.
15. §		
E rendelet tervezetének a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti
és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént.
		
		

Dr. Biró Marcell s. k.,
elnök
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1. melléklet a 34/2022. (VIII. 4.) SZTFH rendelethez
„1. melléklet a 18/2021. (X. 29.) SZTFH rendelethez

A dohánytermék-kiskereskedelmi engedély iránti kérelem adattartalma
1. Koncesszió jogosultjának
1.1. családi és utóneve,
1.2. születési neve,
1.3. lakcíme,
1.4. személyazonosító okmány száma,
1.5. adóazonosító jele,
1.6. telefonszáma,
1.7. e-mail-címe,
1.8. születési helye, ideje,
1.9. anyja születési neve,
1.10. állampolgársága.
2. Koncessziót gyakorló
2.1. elnevezése,
2.2. cégjegyzékszáma,
2.3. székhelye,
2.4. adószáma,
2.5. telefonszáma,
2.6. e-mail-címe.
3. Dohánytermék értékesítési hely
3.1. címe,
3.2. alapterülete,
3.3. használati jogcím igazolására vonatkozó okirat típusát (bérleti szerződés, tulajdoni lap),
3.4. nyitvatartási ideje.
4. A Koncessziós szerződés száma és érvényessége.
5. Adatváltozás bejelentése esetén az engedély száma.
6. Jogutódlás esetén a jogelőd engedélyszáma.
7. A dohánybolt vagy elkülönített hely használati jogcímének megállapítására alkalmas bérleti szerződés időtartama
és a tulajdoni hányad.
8. Öröklés esetén az örökhagyó adószáma, engedélyszáma, az örökhagyó elhalálozásának napja, a közjegyzői
határozat véglegessége.”
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A Kormány tagjainak rendeletei

A belügyminiszter 25/2022. (VIII. 4.) BM rendelete
az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló
55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet módosításáról
Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi
XCV. törvény 32. § (5) bekezdés x) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló
182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 26. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket
rendelem el:
1. §		
Az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló 55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet
(a továbbiakban: R.) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.
3. §		
E rendelet tervezetének a műszaki szabályokkal és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó
szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9-i
(EU) 2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelv 5–7. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.
		

Dr. Pintér Sándor s. k.,

		

belügyminiszter

1. melléklet a 25/2022. (VIII. 4.) BM rendelethez
Az R. 1. melléklet 5.1. pontjában foglalt táblázat a következő 359. és 360. sorral egészül ki:
[A
1.

Hivatalos elnevezés (illetve más név vagy rövidítés,
illetve külföldön gyakran használt más írásmód)

B
Kémiai név]

359.

CH-FUBIACA

N-cyclohexyl-2-(1-(4-fluorobenzyl)-1H-indol-3-yl)acetamide

360.

CH-PIACA

N-cyclohexyl-2-(1-pentyl-1H-indol-3-yl)acetamide
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Az igazságügyi miniszter 18/2022. (VIII. 4.) IM rendelete
a dohánytermékek nyilvántartásba vételére és vizsgálatára, valamint a cigaretta kátrány-, nikotin- és
szén-monoxid-kibocsátásának mérésére vonatkozó igazgatási szolgáltatási díjakról szóló
29/2017. (VII. 25.) NFM rendelet módosításáról
A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi
XLII. törvény 8. § (4b) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló
182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 119. § 6. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladatés hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 148. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró
pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:
1. §		
A dohánytermékek nyilvántartásba vételére és vizsgálatára, valamint a cigaretta kátrány-, nikotin- és szén-monoxidkibocsátásának mérésére vonatkozó igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 29/2017. (VII. 25.) NFM rendelet 2. §
(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A díjat a fogyasztóvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium)
Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01397136-00000000 számú előirányzat-felhasználási keretszámlájára
fizetési számlára történő készpénzbefizetés útján vagy átutalással kell befizetni.”
2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		
		

Dr. Varga Judit s. k.,
igazságügyi miniszter

A technológiai és ipari miniszter 10/2022. (VIII. 4.) TIM rendelete
a különleges földgázkészletről, valamint a létrehozásához szükséges feltételekről
A különleges földgázkészlet létrehozásáról szóló 260/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet 9. § a) és b) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 160. § 4. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. §		
A különleges földgázkészlet mértéke maximum 7 811 000 MWh.
2. §

(1) A különleges földgázkészlet létrehozásához szükséges hitelfelvétel legmagasabb összege 1850 millió EUR.
(2) A különleges földgázkészlet létrehozásához szükséges földgáz legmagasabb beszerzési ára a szerződéskötés
időpontjában érvényes piaci árak alapján képzett és legfeljebb a hazai földgázrendszer virtuális kereskedelmi
pontjáig felmerülő, a rendszerhasználati díjakat, a kapcsolódó árfixálás költségeit tartalmazó ár.

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

Dr. Palkovics László s. k.,

		

technológiai és ipari miniszter
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A technológiai és ipari miniszter 11/2022. (VIII. 4.) TIM rendelete
a radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról és csomagolásáról szóló 51/2013. (IX. 6.) NFM rendelet
módosításáról
Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 68. § (1) bekezdés c) pontjában és (4) bekezdésében, a közúti közlekedésről
szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés b) pont 20. alpontjában, a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény
88. § (2) bekezdés 22. pontjában és a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (2) bekezdés 15. pontjában kapott
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 160. § 4., 5. és
11. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.)
Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 26. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben
a következőket rendelem el:
1. §		
A radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról és csomagolásáról szóló 51/2013. (IX. 6.) NFM rendelet 5. §
(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Gamma sugárzást kibocsátó radioaktív anyagokat tartalmazó küldeménydarabok szállítása esetén
a szállító járművön vagy a radioaktív anyagokat tartalmazó küldeménydarabok berakodási és kirakodási helyén
rendelkezésre kell állnia gamma sugárzás dózisteljesítmény-mérésre alkalmas eszköznek, kivéve, ha
a) engedményes küldeménydarabok szállítása történik, vagy
b) I-Fehér kategóriájú küldeménydarabok szállítása történik, és a küldeménydarabok felületétől releváns
távolságokban mérhető gamma dózis teljesítmény a küldeménydarab átadója részéről kellőképpen és
dokumentumokkal igazolt.
(4a) Neutron sugárzást kibocsátó radioaktív anyagokat tartalmazó küldeménydarabok szállítása esetén
a szállító járművön vagy a radioaktív anyagokat tartalmazó küldeménydarabok berakodási és kirakodási helyén
rendelkezésre kell állnia neutron sugárzás dózisteljesítmény-mérésre alkalmas eszköznek, kivéve, ha
a) engedményes küldeménydarabok szállítása történik,
b) I-Fehér kategóriájú küldeménydarabok szállítása történik, és a küldeménydarabok felületétől releváns
távolságokban mérhető neutron dózis teljesítmény a küldeménydarab átadója részéről kellőképpen és
dokumentumokkal igazolt, vagy
c) II-Sárga kategóriájú küldeménydarabok szállítása történik, a küldeménydarabban lévő radioaktív anyagok gamma
sugárzást is kibocsátanak, és a küldeménydarabok felületétől releváns távolságokban mérhető gamma- és neutron
dózis teljesítmény a küldeménydarab átadója részéről kellőképpen és dokumentumokkal igazolt.”
2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.
3. §		
E rendelet tervezetének az Európai Atomenergia-közösség létrehozásáról szóló szerződés 33. cikke szerinti előzetes
bejelentése megtörtént.
		

Dr. Palkovics László s. k.,

		

technológiai és ipari miniszter
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 227/2022. (VIII. 4.) KE határozata
dandártábornok rendfokozatba történő kinevezésekről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés e) pontja, valamint a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi
CXXV. törvény 11. § (2) bekezdés l) pontja alapján – a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter javaslatára –
Májer Zsolt nemzetbiztonsági ezredest,
Németh Attila nemzetbiztonsági ezredest és
Keller László nemzetbiztonsági alezredest
2022. augusztus 1-jei hatállyal nemzetbiztonsági dandártábornok rendfokozatba kinevezem.
Budapest, 2022. július 21.
		
		

Novák Katalin s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2022. augusztus 1.
		

Rogán Antal s. k.,

		

Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter

KEH ügyszám: KEH/04514-2/2022.
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A köztársasági elnök 228/2022. (VIII. 4.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés i) pontja, valamint a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 9. §-a
alapján – a Miniszterelnökséget vezető miniszter TKF-1/1143/3/2022. számú előterjesztésére – Pakánics Okszána,
született: Ocskán Okszána (névmódosítás előtti neve: Pakánics Okszána Vaszilivna, született: Ocskán Okszána
Vaszilivna; születési hely: Csománfalva, Szovjetunió; születési idő: 1987. december 13.) magyar állampolgárságát
visszavonom.
Budapest, 2022. július 18.
		
		

Novák Katalin s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2022. július 19.
		
		

Dr. Gulyás Gergely s. k.,
Miniszterelnökséget vezető miniszter

KEH ügyszám: KEH/03765-3/2022.

A köztársasági elnök 229/2022. (VIII. 4.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés i) pontja, valamint a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény
9. §-a alapján – a Miniszterelnökséget vezető miniszter TKF-1/1142/3/2022. számú előterjesztésére – Kosán János
(névmódosítás előtti neve: Kosán Ivan Dmitrovics; születési hely: Kovácsrét, Szovjetunió; születési idő:
1981. december 11.) magyar állampolgárságát visszavonom.
Budapest, 2022. július 6.
		
		

Novák Katalin s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2022. július 11.
		
		

Dr. Gulyás Gergely s. k.,
Miniszterelnökséget vezető miniszter

KEH ügyszám: KEH/03766-3/2022.

A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: 1051 Budapest, Nádor utca 22.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu
honlapon érhető el.

