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Kormányrendeletek

A Kormány 405/2016. (XII. 10.) Korm. rendelete
a dohánykiskereskedelem-ellátási tevékenység elvégzése céljából megkötött koncessziós szerződés alapján
fizetendő koncessziós díj legkisebb mértékéről
A Kormány a koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény 30. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

(1) A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi
CXXXIV. törvényben (a továbbiakban: Dohánytörvény) meghatározott megbízható dohánykereskedővel vagy
e személy legalább többségi tulajdonában álló gazdasági társasággal az ágazati törvényben meghatározott
dohánykiskereskedelem-ellátási tevékenység elvégzése céljából megkötött koncessziós szerződés (a továbbiakban:
koncessziós szerződés) alapján e tevékenységet gyakorló társaság (a továbbiakban: koncessziós társaság) legalább
az e rendeletben meghatározott koncessziós díjat fizeti.
(2) E rendelet értelmezése során a magyar vagy nemzetközi számviteli meghatározások, illetve követelmények csak
akkor alkalmazandóak, ha erről e rendelet kifejezetten rendelkezik, vagy az e rendelet általános céljaival nem
ellentétes.

2. §

(1) A koncessziós díj mértékét a (2)–(6) bekezdésben foglaltak szerint kell meghatározni azzal, hogy az nem lehet
kevesebb, mint 100 millió forint egyetlen évben sem.
(2) Első lépésben meg kell állapítani, hogy mekkora a tárgyévben a koncessziós társaságnál fennmaradó,
a Dohánytörvény alapján a dohánytermékek értékesítésére számított – a koncessziós szerződés teljesítésével
összefüggésben felmerült – árréstömeg, amely egyenlő az adott évben értékesített dohánytermékek a számviteli
törvény szerint elszámolt nettó árbevételének és az értékesítés kapcsán elszámolt költség (ELÁBÉ) különbözetével,
ide nem értve a Dohánytörvény 15/E. § (8) bekezdése alapján nyújtott pénzbeli visszatérítést (a továbbiakban:
árréstömeg).
(3) Második lépésben meg kell állapítani a koncessziós társaság dohánytermék értékesítéséből származó üzemi
eredményét úgy, hogy annak során a koncessziós díj összege nem vehető figyelembe (a továbbiakban: előzetes
üzemi eredmény). A dohánytermékek értékesítéséből származó előzetes üzemi eredmény kiszámításánál
a dohánytermékek értékesítésének nettó árbevétele csökkentendő a dohánytermékek beszerzésének költségeivel,
valamint a dohánytermékek forgalmazásához hozzárendelhető valamennyi, az 1. mellékletben felsorolt közvetlen és
közvetett költséggel.
(4) Harmadik lépésben meg kell állapítani a koncessziós társaság dohánytermék értékesítéséből származó üzemi
eredményét úgy, hogy az nem lehet több, mint a (2) bekezdés szerint számított árréstömeg 26%-a (a továbbiakban:
maximált üzemi eredmény). A dohánytermékek értékesítéséből származó maximált üzemi eredmény kiszámításánál
a dohánytermékek értékesítésének nettó árbevétele csökkentendő a dohánytermékek beszerzésének
költségeivel, valamint a dohánykiskereskedelem-ellátási tevékenység elvégzéséhez hozzárendelhető valamennyi,
az 1. mellékletben felsorolt közvetlen és közvetett költséggel.
(5) A maximált üzemi eredmény nem biztosíthat a koncessziós társaság számára a tőkepiaci árfolyamok modellje
(Capital Asset Pricing Model, a továbbiakban: CAPM-modell) alapján számított, a befektetett tőke 14,5%-át
meghaladó tőkemegtérülést (a továbbiakban: tőkemegtérülési korlát) egyetlen üzleti évben sem a koncessziós
szerződés hatálya alatt. A tőkemegtérülési korlát CAPM-modell szerinti kiszámításának módját a 2. melléklet
tartalmazza, és az ennek alapjául kiszámolt, illetve feltételezett értékeket a koncessziós szerződés részévé kell
tenni. A tőkemegtérülési korlát kiszámításának alapjául szolgáló feltételezéseket első alkalommal az e rendelet
hatálybalépését követő 5. naptári évet követő év május 31-éig, ezt követően minden 3 naptári évet követő év május
31-éig a vonatkozó szabályozások és piaci folyamatok függvényében felül kell vizsgálni. A tőkemegtérülési korlát évi
14,5%-os mértéke nem módosítható.
(6) Az előzetes üzemi eredmény és a maximált üzemi eredmény – ha az (5) bekezdés szerint számított tőkemegtérülés
kisebb, mint a maximált üzemi eredmény, akkor az előzetes üzemi eredmény és a tőkemegtérülési korlát szerinti
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tőkemegtérülés – közötti különbözet a koncessziós díj, kivéve, ha a koncessziós társaság vállalása ennél nagyobb,
mert ebben az esetben a koncessziós társaság vállalása lesz az irányadó.
3. §		
A koncessziós társaság legkésőbb a tárgyév 10. napjáig az általa megajánlott teljes koncessziós díjat, ennek
hiányában legalább 100 millió forintot köteles koncessziós díj-előlegként megfizetni. A koncessziós díjat
a tárgyévet követő év május 31-éig a koncessziós társaság köteles akként kiegészíteni, hogy a koncessziós díj
összege megfeleljen a 2. §-ban meghatározottaknak, azzal, hogy az előlegként megfizetett összeg visszatérítésére
a koncessziós társaság akkor sem jogosult, ha a 2. § alapján a fizetendő összeg kevesebb lenne.
4. §		
Ez a rendelet 2016. december 21-én lép hatályba.
5. §		
E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését megelőzően megkötött koncessziós szerződésre is alkalmazni kell.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 405/2016. (XII. 10.) Korm. rendelethez
Elszámolható költségek
1. Disztribúciós költségek, ideértve különösen a következőket:
a)
központi költségek, ideértve a jogi és egyéb tanácsadások költségét is,
b)
könyvvizsgálat és adótanácsadás költségei,
c)
költségként elszámolt adók és illetékek,
d)
egyéb eljárási díjak és illetékek,
e)
pénzügyi költségek, ideértve a garanciák költségeit és egyéb banki költségeket
2. Bérjellegű költségek
3. Szállítmányozási költségek (ideértve különösen a gépjárművek lízingjének költségét)
4. Raktárhálózattal kapcsolatos költségek (számítástechnikai költségek, ideértve a telekommunikáció költségeit)
5. Szoftverhasználati költségek
6. Licencdíjak
7. Szellemi tulajdonért (know-how-ért) járó díjak
8. Hálózatfejlesztési díjak
9. Adatelemzéssel összefüggő költségek
10. Dohánytermékek nyomonkövetése
11. Szállítóládákkal összefüggő költségek (ideértve különösen a csomagolással és göngyölegekkel kapcsolatos
költségeket)
12. Értékesítés utáni szolgáltatásokkal összefüggő költségek (ideértve különösen leltárhiányokat és kártérítéseket)
13. Biztonságtechnika
14. Biztosítások
15. Állagmegóvás és karbantartás
16. Értékesítés és marketing
17. Oktatással, továbbképzéssel és személyüggyel kapcsolatos költségek
18. Kereskedelmi tevékenységgel összefüggő költségek
19. Vevőszolgálat
20. Eladáshelyi tevékenységekkel összefüggő költségek
21. Kutatásfejlesztés költségei
22. Központi költségek
23. Társadalmi felelősségvállalás költségei
24. Értékcsökkenés és amortizáció
25. A Dohánytörvény 15/E. § (8) bekezdése alapján nyújtott pénzbeli visszatérítés
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2. melléklet a 405/2016. (XII. 10.) Korm. rendelethez
A tőkemegtérülési korlát CAPM-modell szerinti kiszámítása
A CAPM-modell szerint a tőkemegtérülés (Ke) megállapítására a következő képletet kell alkalmazni:
Ke = Rf + βxMP
ahol Rf a kockázatmentes kamatláb, MP a piaci kockázati felár és β az a szisztematikus, nem diverzifikált kockázat,
amely a dohánytermékek piaca tekintetében tükrözi a várható szabályozási, üzleti és pénzügyi kockázatot.
A befektetett tőke meghatározható vagy a befektetett eszközök és működő tőke összegeként, vagy az eszközök és
a rövidlejáratú kötelezettségek különbözeteként. Befektetett eszközök alatt a vállalat működését tartósan, legalább
egy éven túl szolgáló befektetett eszközök és a vállalat által igénybe vett, IFRS (Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási
Standardok) szerinti lízingelt (bérelt) eszközök értékét (lízingelt vagy bérelt eszközök esetén az adott évre
a számviteli törvény szerint költségként elszámolt lízingdíjaknak, illetve bérleti díjaknak a koncessziós szerződés
teljes időtartamára történő kivetítését) kell érteni, így különösen a következőket:
a)
raktárak,
b)
raktárbázisok,
c)
logisztikai központok,
d)
gépjárművek,
e)
logisztikai anyagmozgató gépek,
f)
hordozható logisztikai terminálok,
g)
egyéb logisztikai eszközök,
h)
számítástechnikai infrastruktúra és annak működtetése,
i)
számítástechnikai alkalmazások és azok működtetése,
j)
számítástechnikai rendszerek és azok működtetése,
k)
számítástechnikai eszközök és azok működtetése.

A Kormány 406/2016. (XII. 10.) Korm. rendelete
a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységet folytatók nyilvántartás-vezetési és adatszolgáltatási
kötelezettségéről, valamint a dohánytermékek árbejelentésének és árközzétételének részletes szabályairól
A Kormány a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi
CXXXIV. törvény 24/C. § a), b) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya
1. §

(1) Ez a rendelet
a)
a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi
CXXXIV. törvényben (a továbbiakban: Fdvtv.) meghatározott dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységre,
illetve a dohányboltban forgalmazott termékekre,
b)
az Fdvtv., valamint az e rendelet rendelkezései szerint szolgáltatott adatok felhasználására, továbbá
c)
a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló törvény
(a továbbiakban: Jöt.) szerinti dohánygyártmányok árbejelentésére és árközzétételére
terjed ki.
(2) E rendelet alkalmazásában:
a)
árközzétételi kötelezettséggel nem érintett dohánytermék: kiskereskedelmi eladási árat tartalmazó adójeggyel
ellátott dohánygyártmány;
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b)
c)

d)
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árközzétételi kötelezettséggel érintett dohánytermék: kiskereskedelmi eladási árat nem tartalmazó adójeggyel
ellátott dohánygyártmány;
árbejelentés: az árközzétételi kötelezettséggel érintett dohánytermék kiskereskedelmi eladási árának
bejelentése az Fdvtv. 4. § (2) bekezdése szerinti részvénytársaság (a továbbiakban: részvénytársaság) részére
az állami adó- és vámhatóság (a továbbiakban: vámhatóság) honlapján történő közzététele érdekében;
érintett termékek: az 1. mellékletben felsorolt termékek.

2. A nyilvántartás-vezetési és adatszolgáltatási kötelezettség
2. §

(1) A dohánytermék-kiskereskedő, az Fdvtv. 10. § (1) bekezdés b) pontja szerint külön feljogosított személy, valamint
az Fdvtv. 11. § (3) bekezdésében meghatározott mozgóbolt üzemeltetője (a továbbiakban együtt: adatszolgáltatásra
kötelezett személy) a készletéről, illetve annak forgalmáról az Fdvtv. 15/F. §-ában meghatározott nyilvántartásvezetési, illetve adatszolgáltatási kötelezettségét az e rendeletben meghatározott tartalommal, formában és módon
köteles teljesíteni.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettséget az 1. mellékletben felsorolt termékek, továbbá a 2. mellékletben
meghatározott adatok vonatkozásában kell teljesíteni.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettség teljesítésére a részvénytársaság készletnyilvántartó minősítési
rendszert működtet. A minősítési rendszer által alkalmasnak talált és igénybe vehető rendszerek listáját
(a továbbiakban: minősített nyilvántartási és adatszolgáltatási rendszer) a részvénytársaság a honlapján
folyamatosan közzéteszi.
(4) Mentesül az adatszolgáltatási kötelezettség alól a tevékenység szünetelésének időtartamára az a kötelezett, aki
az e rendelet hatálya alá eső tevékenységét a vámhatóság engedélyével szünetelteti.

3. §

(1) A 2. § (1) bekezdésében előírt adatszolgáltatási kötelezettségnek minősített nyilvántartási és adatszolgáltatási
rendszer útján, legalább naponta kell a részvénytársaság felé elektronikus úton eleget tenni.
(2) A 2. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettségnek dohánytermék-értékesítési helyenként kell eleget tenni
akkor is, ha a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység végzésére jogosult személy több koncessziós jogosultság
alapján több dohányboltban vagy elkülönített helyen folytatja a tevékenységét.
(3) A vámhatóság kérelmére az Fdvtv. 17. § (1) bekezdése szerinti feladatai ellátásához szükséges, a részvénytársaságnál
rendelkezésre álló adatokat a részvénytársaság továbbítja a vámhatóság részére.

4. §		
A részvénytársaság az adatszolgáltatási kötelezettség hatékonyabb teljesíthetősége érdekében adott
dohánytermék-értékesítési helyhez (dohánybolthoz, elkülönített helyhez) egyedi azonosítót rendelhet. Ezen
azonosítóról a részvénytársaság az adatszolgáltatásra kötelezett személyt értesíti, aki az adatszolgáltatási
kötelezettségének ezen azonosító feltüntetésével köteles eleget tenni.

3. A regisztrációs kötelezettség
5. §

(1) Annak érdekében, hogy az érintett termékekre vonatkozó nyilvántartás-vezetési és adatszolgáltatási kötelezettséget
egységesen lehessen teljesíteni, a dohánytermék-nagykereskedők vagy azok, akik az érintett terméket
Magyarországon először forgalomba hozzák (a továbbiakban együtt: termékregisztrátor), kötelesek az érintett
termék valamennyi fajtáját a részvénytársaságnál az adatszolgáltatásra kötelezett személyek bármelyike részére
történő első értékesítést legalább 10 nappal megelőzően bejelenteni (a továbbiakban: regisztráció).
(2) A regisztrációs kötelezettségnek a 3. melléklet szerinti tartalommal kell eleget tenni, azzal, hogy a 3. melléklet
szerinti kiskereskedelmi eladási árat csak az újonnan regisztrált árközzétételi kötelezettséggel nem érintett
dohánytermék új kiskereskedelmi eladási ára esetében szükséges rögzíteni.
(3) A részvénytársaság a hiánytalan regisztrációt tudomásul veszi. A részvénytársaság az árközzétételi kötelezettséggel
nem érintett dohánytermékek adatait a dohány-kiskereskedelmi ellátó részére a regisztráció tudomásulvételét
követő napon, az adatszolgáltatásra kötelezett személyek részére a piaci megjelenést megelőző 5 napon belül
hozzáférhetővé teszi. A részvénytársaság az árközzétételi kötelezettséggel érintett dohánytermékek esetében
az érintett termékek adatait a dohány-kiskereskedelmi ellátó részére a regisztráció tudomásulvételét követő
napon, az adatszolgáltatásra kötelezett személyek részére a 6. §-ban leírtak szerinti árbejelentéssel együttesen teszi
hozzáférhetővé.
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(4) Az adatszolgáltatásra kötelezett személy köteles gondoskodni arról, hogy az általa forgalmazott termékekről
az e rendelet szerinti nyilvántartás-vezetési, illetve adatszolgáltatási kötelezettségének mindenkor kizárólag
a részvénytársaság által kibocsátott részvénytársasági azonosító (ND cikkszám) feltüntetésével tegyen eleget.
(5) E rendelet alkalmazásában a már regisztrált érintett termék bármely jellemzőjének megváltozása esetén
– árközzétételi kötelezettséggel érintett dohánytermékek esetében a kereskedelmi eladási árat ide nem értve,
melyre a 4. alcím rendelkezései az irányadók – az érintett termék regisztrációját módosítani kell.

4. Árbejelentés és annak közzétételi kötelezettsége
6. §

(1) Az árközzétételi kötelezettséggel érintett dohánytermékek esetében a vámhatóság által közzétett árak
hatálybalépésének napja – függetlenül attól, hogy az esetleg munkaszüneti nap – hétfő vagy csütörtök lehet.
(2) Az árbejelentést a részvénytársaság részére a 4. melléklet szerinti tartalommal kell megtenni. Az árbejelentések az új
kiskereskedelmi eladási ár szándékolt hatálybalépési napját megelőző harmadik munkanapon délelőtt 10 óráig
teljesíthetőek.
(3) A részvénytársaság a hiánytalan árbejelentést tudomásul veszi, és az érintett termékek kiskereskedelmi eladási árát
a)
a vámhatóság és a dohány-kiskereskedelmi ellátó részére az új ár hatálybalépési napját megelőző második
munkanapon 12 órától,
b)
az adatszolgáltatásra kötelezett személyek részére az új ár hatálybalépési napját megelőző munkanapon
0 órától
hozzáférhetővé teszi.

7. §

(1) A részvénytársaság a 6. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott kötelezettség teljesítésével egyidejűleg
a vámhatóságot a (2) bekezdésben meghatározott adatokról is tájékoztatja.
(2) A vámhatóság a részvénytársaságtól kapott adatok alapján a kiskereskedelmi eladási ár alkalmazhatóságának
kezdőnapját megelőző munkanapon 12 órától honlapján közzéteszi a következő adatokat:
a)
részvénytársasági azonosító (ND cikkszám),
b)
termék megnevezése,
c)
EAN kód,
d)
termékregisztrátor megnevezése,
e)
terméktípus,
f)
márkanév vagy márkajelzés,
g)
mennyiségi jellemzők:
ga)
cigaretta, szivar, szivarka esetében a kiskereskedelmi fogyasztási csomagolási egységben lévő
termék darabszáma,
gb)
finomra vágott és egyéb fogyasztási dohány esetében a kiskereskedelmi fogyasztási csomagolási
egységben lévő termék tömege,
gc)
a csomagolási egységben lévő termék mennyiségi egysége (szál, darab stb.),
h)
kiskereskedelmi eladási ár,
i)
kiskereskedelmi eladási ár alkalmazhatóságának kezdő napja.
(3) A vámhatóság a (2) bekezdés szerinti adatok közzététele során külön bontásban megjeleníti kizárólag
az árváltozással érintett termékeket.
(4) A vámhatóság a (2) bekezdés szerint közzétett adatok vonatkozásában biztosítja a korábban közzétett adatok
megismerhetőségét is, azzal, hogy az egyes termékek már megváltozott kiskereskedelmi eladási árai esetében
feltünteti a korábbi kiskereskedelmi eladási ár alkalmazhatóságának végső időpontját.

5. Az adatok feldolgozása
8. §

(1) Ha a részvénytársaság megállapítja, hogy az adatszolgáltatásra kötelezett személy nem, vagy nem
teljeskörűen szolgáltatja az e rendelet szerint kötelezően szolgáltatandó adatokat, akkor a hiányok pótlására
az adatszolgáltatásra kötelezett személyt írásban felszólítja. Egyebekben az adatszolgáltatási kötelezettség
megsértésére az Fdvtv. 14. § g) pontja alkalmazandó.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben a vámhatóság a jogsértést elkövető adatszolgáltatásra kötelezett
személynél ellenőrzést folytathat le, vagy az Fdvtv. 23. § (1) bekezdése szerinti jogával élhet.
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6. Az adatok felhasználása
9. §

(1) A részvénytársaság a hozzá beérkezett adatokat kezeli, feldolgozza (így különösen: rendszerezi, szűri, csoportosítja),
illetve azokból elemzést, összesítést készít.
(2) Az adatkezelés és felhasználás keretében a részvénytársaság:
a)
a hozzá beérkezett adatokat a vámhatóság részére szükség szerint továbbítja, illetve
b)
a koncessziós szerződés rendelkezéseinek maradéktalan megtartását ellenőrzi.
(3) A részvénytársaság a (2) bekezdés b) pontja szerinti ellenőrzési feladatai során összevetheti különösen az egyes
érintett termékek beszerzésével, értékesítésével kapcsolatos adatokat és a koncessziós szerződésben írt
kötelezettségvállalásokat, valamint jogsértés esetén élhet a koncessziós szerződés, illetve jogszabály biztosította
jogaival.
(4) Bármely hatóság, bíróság, egyéb közhatalmi szerv (a továbbiakban együtt: hatóság) ilyen irányú megkeresése
esetén a kezelt adatokat a részvénytársaság a hatóság, illetve egyéb, a részvénytársaság által az ellenőrzésbe bevont
személy vagy szervezet felé továbbíthatja.
(5) A részvénytársaság bármely olyan személynek vagy szervezetnek, aki e rendelet szerinti regisztrációs
kötelezettséggel rendelkezik, a hozzá beérkezett adatokból készült elemzéseket, kimutatásokat, illetve
összesítéseket kérelemre átadhatja. Ennek során a részvénytársaság a kérelmezőtől az adatkezeléssel, összesítéssel
és átadással összefüggő költségei megtérítését kérheti.
(6) A részvénytársaság az adatszolgáltatásra kötelezett működésére vonatkozó adatokat, valamint a forgalmi
adattovábbító rendszeren keresztül hozzá beérkezett adatokból készült elemzéseket, kimutatásokat és
összesítéseket, továbbá a termékek regisztrációja során keletkező adatokat a dohány-kiskereskedelmi ellátó részére
továbbítja, ha ezeket a dohány-kiskereskedelmi ellátó a működésével összefüggő okból kérelmezi. E bekezdés
vonatkozásában a részvénytársaság a kérelmezőtől az adatkezeléssel, összesítéssel és átadással összefüggő
költségei megtérítését kérheti akkor, ha az adatátadás egyébként jogszabály alapján nem kötelező.

7. Záró rendelkezések
10. §

(1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – 2017. január 1-jén lép hatályba.
(2) A 6. § (1) bekezdése 2017. január 5-én lép hatályba.
(3) A 12. § és a 13. § (2) bekezdése 2017. április 1-jén lép hatályba.

11. §		
Azon árközzétételi kötelezettséggel nem érintett dohánytermék tekintetében, amely a dohánytermékkiskereskedők által vezetendő nyilvántartásokról, valamint a dohányboltban forgalmazott egyes termékekre
vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséről szóló 244/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet 3. melléklete szerint
a részvénytársaságnál e rendelet hatálybalépése előtt regisztrálásra került, és amely árközzétételi kötelezettséggel
nem érintett dohánytermék kiskereskedelmi eladási ára e rendelet hatálybalépését követően megváltozik, a korábbi
regisztrációt a 3. melléklet szerint módosítani kell.
12. §

(1) Az 1. § (2) bekezdés b) pontjában az „adójeggyel” szövegrész helyébe az „adójeggyel vagy zárjeggyel” szöveg lép.
(2) A 3. melléklet 3. pont f ) alpontjában az „(így különösen: EAN kód, Vámtarifaszám, OGYÉI engedélyszám,
fogyasztóvédelmi hatósági engedélyszám, gyártói cikkszám)” szövegrész helyébe az „[így különösen: EAN kód, a Jöt.
szerinti KN-kód (ennek hiányában vámtarifaszám), OGYÉI engedélyszám, fogyasztóvédelmi hatósági engedélyszám,
gyártói cikkszám]” szöveg lép.

13. §

(1) Hatályát veszti a dohánytermék-kiskereskedők által vezetendő nyilvántartásokról, valamint a dohányboltban
forgalmazott egyes termékekre vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséről szóló 244/2013. (VI. 30.)
Korm. rendelet.
(2) Hatályát veszti az 1. § (1) bekezdés c) pontjában az „és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól”
szövegrész.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

79530

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 195. szám

1. melléklet a 406/2016. (XII. 10.) Korm. rendelethez
A nyilvántartás-vezetési és adatszolgáltatási kötelezettséggel érintett termékek köre
1. A Jöt.-ben meghatározott
a)
cigaretta,
b)
szivar,
c)
szivarka,
d)
finomra vágott fogyasztási dohány (cigarettadohány),
e)
egyéb fogyasztási dohány (pipadohány),
f)
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.
2. A dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről,
valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 39/2013. (II. 14.) Korm. rendeletben
meghatározott
a)
cigarettapapír, akár cigarettapapír-lap, akár cigarettapapír-hüvely formájában hozzák azt forgalomba,
b)
füstszűrő.
3. A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló
1999. évi XLII. törvényben meghatározott utántöltő flakon.

2. melléklet a 406/2016. (XII. 10.) Korm. rendelethez
A nyilvántartás-vezetési és adatszolgáltatási kötelezettséggel érintett adatok köre
1. Az adatszolgáltatásra kötelezett személyre vonatkozó adatok:
a)
dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység végzésére jogosult gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozó
adószáma,
b)
dohánytermék-értékesítési hely (dohánybolt, elkülönített hely) olyan azonosító száma, amelyet
a részvénytársaság bocsát ki, ennek hiányában annak pontos, a vámhatósági engedélyben feltüntetett címe.
2. Az árukészlettel kapcsolatos összesített adatok:
a)
beszerzett érintett termékek [az érintett termékek részvénytársasági azonosítója (ND cikkszám) alapján
történő bontásban],
b)
értékesített érintett termékek [az érintett termékek részvénytársasági azonosítója (ND cikkszám) alapján
történő bontásban],
c)
leltárkészlet változásának egyéb okai (így különösen: készletmozgatással, sérüléssel, leltárhiánnyal érintett
termékek).
3. Az árukészlettel kapcsolatos specifikus adatok (a 2. pont szerinti adatszolgáltatás részletezéseként):
a)
az érintett termék részvénytársasági azonosítója (ND cikkszám),
b)
az érintett termék megnevezése,
c)
az érintett termék vonalkódja,
d)
a beszerzett érintett termék bruttó (a dohánytermék-nagykereskedő felé megfizetendő) beszerzési ára,
e)
a beszerzett érintett termék bruttó (a fogyasztó által az adatszolgáltatásra kötelezett személynek
megfizetendő) kiskereskedelmi eladási ára,
f)
az érintett termék állapota, mozgása (beszerzés, eladás, készleten van stb.),
g)
mennyiség [a legkisebb csomagolási egység alapján (pl. doboz)],
h)
bizonylatazonosítók, bizonylati dátumok és összegek,
i)
a termékkiszerelés információi.
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3. melléklet a 406/2016. (XII. 10.) Korm. rendelethez
A nyilvántartás-vezetési és adatszolgáltatási kötelezettséggel érintett termékek regisztrációs lapjának
tartalmi elemei
1. A bejelentő neve, címe, adószáma, jövedéki engedély száma.
2. A bejelentő minőségének megjelölése (Jöt.-ben meghatározott importáló, bejegyzett kereskedő vagy adóraktár
engedélyes).
3. A termék megnevezésére, lényegére vonatkozó információk:
a)
típusa,
b)
márkaneve/márkajelzése,
c)
alfajtája (ha megkülönböztethető),
d)
egyedi jellemző (ha megkülönböztethető),
e)
a termék megnevezése,
f)
egyéb jellemző kódok (így különösen: EAN kód, Vámtarifaszám, OGYÉI engedélyszám, fogyasztóvédelmi
hatósági engedélyszám, gyártói cikkszám),
g)
jövedéki besorolása,
h)
kasszagyűjtő kódja.
4. A termék fogyasztói csomagolási egységének grafikai és (teljes) szövegterve (képi megjelenítéssel együtt,
elektronikus formában is).
5. A fogyasztói, a gyűjtő- és a szállítási csomagolás módja és azok egyéb átváltási mennyiségei.
6. Dohánytermék esetén a dohánytermék:
a)
mérete (mm):
aa)
összes hosszúság,
ab)
vágatszélesség,
ac)
átmérő;
b)
kémiai jellemzők:
ba)
nikotintartalom (mg),
bb)
kátránytartalom (mg),
bc)
szén-monoxid-tartalom (mg);
c)
mennyiségi jellemzők:
ca)
a fogyasztói csomagolási egységben lévő darabszám,
cb)
a fogyasztói csomagolási egységben lévő termék tömege,
cc)
a csomagolási egységben lévő termék mennyiségi egysége (szál, darab stb.);
d)
füstszűrő alkalmazása;
e)
kapszula alkalmazása;
f)
mentol alkalmazása;
g)
fogyasztási dohány esetében annak meghatározása, hogy az adott csomagolási egységből megközelítőleg
hány szál cigaretta készíthető, az ehhez kapcsolódó átváltási szám meghatározásával együtt.
7. Utántöltő flakon esetén:
a)
az utántöltő flakon töltési mennyisége,
b)
a nikotintartalom,
c)
az ízesítés.
8. Árközzétételi kötelezettséggel nem érintett dohánytermék kiskereskedelmi eladási ára.
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4. melléklet a 406/2016. (XII. 10.) Korm. rendelethez
A Jöt. szerinti árközzétételi kötelezettséggel érintett dohánytermékek regisztrációs lapjának tartalmi
elemei árváltozás esetén
1. A termékregisztrátor megnevezése.
2. A korábban regisztrált, az árváltozásban aktuálisan érintett termék azonosításához szükséges információk:
a)
részvénytársasági azonosítója (ND cikkszám),
b)
termék megnevezése,
c)
gyártói/forgalomba hozói rendszerben definiált egyedi azonosítója.
3. A dohánytermék kiskereskedelmi eladási árával kapcsolatos adatok:
a)
kiskereskedelmi eladási ár hatálybalépésének kezdő dátuma,
b)
kiskereskedelmi eladási ár.

A Kormány 407/2016. (XII. 10.) Korm. rendelete
a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó engedélyezési eljárás egyes szabályairól
szóló 181/2013. (VI. 7.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi
CXXXIV. törvény 24/C. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó engedélyezési eljárás egyes szabályairól szóló
181/2013. (VI. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 11. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az (1) bekezdés szerint megtett bejelentésekről a vámhatóság minden hónap 10. napjáig összegző tájékoztatást
nyújt a Tv. 4. § (2) bekezdése szerinti részvénytársaság részére.”
2. §		
Az R. 14. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) A dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó engedélyezési eljárás egyes szabályairól
szóló 181/2013. (VI. 7.) Korm. rendelet módosításáról szóló 407/2016. (XII. 10.) Korm. rendelettel (a továbbiakban:
Mód Kr.1.) megállapított 1. mellékletben foglaltakat a Mód.Kr.1. hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is
alkalmazni kell.”
3. §		
Az R. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
4. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 407/2016. (XII. 10.) Korm. rendelethez
1. Az R. 1. melléklet 1.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.2. Nem minősül más üzlettől elkülönült, önálló üzlethelyiségnek különösen:
a) az olyan bevásárlóközpontbeli üzlethelyiség, amelyik csak a bevásárlóközpont bejáratain át megközelíthető
belső közlekedőfolyosójáról („sétálóutcájáról”) érhető el, ha a bevásárlóközpont ezen közlekedőfolyosója
a bevásárlóközpont rendes nyitvatartási idején kívül (ideértve például az ünnepnapokat is) a vásárlók elől el van
zárva;
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b) ha az üzlethelyiség bejárata kapualjból, körbekerített kertből közelíthető meg, és a kapu (kertkapu) nem
állandóan nyitott.”
2. Az R. 1. melléklet 2.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.3. A 2.1. pontban foglaltakat csak a 2013. november 30. után benyújtott új engedély iránti, illetve a 10. §
(5) bekezdése szerinti engedély módosítására irányuló kérelmekre kell alkalmazni.”
3. Az R. 1. melléklet 2.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2.4. Nem kell alkalmazni a 2.1. pontban foglaltakat
a) az elkülönített helyre;
b) kérelemre, ha mindazon dohányboltok üzemeltetői, akik a létesíteni kívánt dohánybolttól számított 200 méteres
távolságon belüli bejárattal rendelkező dohányboltot üzemeltetnek, a dohánybolt létesítéséhez teljes bizonyító
erejű magánokiratban visszavonhatatlanul hozzájárultak;
c) kérelemre, ha 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 pont alkalmazásában a továbbiakban: ideiglenes kiköltözés), azzal, hogy ebben az esetben a dohánybolt
az ideiglenes kiköltözésre okot adó állapot elmúltával az eredeti működési helyén köteles tovább működni legalább
6 hónapig, melyet írásban, teljes bizonyító erejű okiratban a kérelem benyújtásakor vállalni kell. Az ideiglenes
kiköltözésre okot adó állapot fennállásáról a kérelem benyújtásakor nyilatkozni kell az ok megjelölésével.
Az ideiglenes kiköltözés időtartama nem haladhatja meg a 6 hónapot, melyet a vámhatóság indokolt esetben
legfeljebb 6 hónappal, különösen indokolt esetben legfeljebb 12 hónappal, mindösszesen egy alkalommal
meghosszabbíthat. Az ideiglenes kiköltözés tartama alatt az eredeti működési helyen tevékenység nem folytatható.”
4. Az R. 1. melléklete a következő 2.8. ponttal egészül ki:
„2.8. Ha a vámhatóság a 2.1. pontban foglaltak megsértését észleli, azon kérelmezővel (jogosulttal) szemben jár
el a jogszabály megtartása érdekében, aki az adott dohányboltra vonatkozó engedély (módosítás) iránti kérelmét
későbbi időpontban nyújtotta be a vámhatósághoz.”

79534
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1723/2016. (XII. 10.) Korm. határozata
az egyes sportcélú ingatlanok tulajdonjogának állam általi megszerzéséről
A Kormány az Építők Sporttelep tulajdonjogának állam általi megszerzése érdekében
1. egyetért a Budapest X. kerület 38442/12, 38442/13, 38442/14 és 38442/15 helyrajzi számú ingatlanok
(a továbbiakban: Ingatlanok) tulajdonjogának az állam javára történő megszerzésével;
2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő
Részvénytársaság útján gondoskodjon az Ingatlanok adásvétel útján – legfeljebb a független ingatlanforgalmi
szakértő által meghatározott forgalmi értéken – történő állami tulajdonba kerüléséről;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
3. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy az Ingatlanok tulajdonjogának elidegenítéséhez az egyes
sportcélú ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló 1996. évi LXV. törvény alapján szükséges hozzájáruló
nyilatkozat kiadása tekintetében soron kívül járjon el.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1724/2016. (XII. 10.) Korm. határozata
a XI. Miniszterelnökség és a XII. Földművelésügyi Minisztérium költségvetési fejezetek közötti előirányzatátcsoportosításról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
a Közös Agrárpolitika tagállami végrehajtásával összefüggő feladatokat ellátó egyes szervezetek kijelöléséről szóló
168/2014. (VII. 18.) Korm. rendelet szerinti átruházott szakértői feladatok ellátásával összefüggésben 193,8 millió
forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi
C. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 19. Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal cím terhére,
az 1. melléklet szerint.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
földművelésügyi miniszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

XI. Miniszterelnökség
XII. Földművelésügyi Minisztérium
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2016.
Államháztartási
egyedi
azonosító
212087

004273

Fejezet Cím Alcím
szám szám szám

XI.

XII.

004327

Jog- Jog- Kiemelt Fejezet
cím
cím
előir.
név
csop. szám szám
szám

19

K5

2

K5

3

Államháztartási
egyedi
azonosító

212087

004273
004327

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Földművelésügyi Minisztérium
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Földmérési és Távérzékelési Intézet

A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Egyéb működési célú kiadások

Módosítás
(+/-)

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

-193,8

Egyéb működési célú kiadások

84,5

Egyéb működési célú kiadások

109,3

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
millió forintban, egy tizedessel

Fejezet Cím Alcím
szám szám szám

Jog- Jog- Kiemelt Fejezet
cím
cím
előir.
név
csop. szám szám
szám

Az előirányzatmódosítás érvényessége:
Államháztartási
egyedi
azonosító

Alcím
név

Miniszterelnökség
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

K5

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

Cím
név
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1. melléklet az 1724/2016. (XII. 10.) Korm. határozathoz

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
A módosítást elrendelő
következő
jogszabály/ határozat
évre
száma
áthúzódó
hatása

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
A módosítást elrendelő
következő
jogszabály/ határozat
évre
száma
áthúzódó
hatása

Kiemelt előirányzat
neve

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
millió forintban, egy tizedessel

Fejezet Cím Alcím
szám szám szám

XI.

XII.

Jog- Jog- Kiemelt Fejezet
cím
cím
előir.
név
csop. szám szám
szám

Cím
név

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat
neve

19

Miniszterelnökség
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

-193,8

2
3

Földművelésügyi Minisztérium
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Földmérési és Távérzékelési Intézet

84,5
109,3

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

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

Összesen

I.n.év

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

193,8

193,8

79535

Magyar Államkincstár
1 példány
egyéb: azonnal
Nemzetgazdasági Minisztérium
2 példány
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

79536
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A Kormány 1725/2016. (XII. 10.) Korm. határozata
az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes Korm. határozatok módosításáról
1. A Kormány a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (a továbbiakban:
Kvtv.) 19. § (5) bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében
biztosított jogkörében eljárva 2 978 362 109 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet
XI. Miniszterelnökség fejezet, 33. Országvédelmi Alap cím terhére, az 1. melléklet szerint.
Az átcsoportosítás tekintetében
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
2. A Kormány egyetért azzal, hogy a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzatátcsoportosításról, kormányhatározatok módosításáról, továbbá a 2015. évi költségvetési maradványok egy
részének felhasználásáról szóló 1049/2016. (II. 15.) Korm. határozat 1. melléklete szerint – az egyszeri előirányzatátcsoportosítás összesen összegének változatlanul hagyása mellett – a XI. Miniszterelnökség fejezet, 9. Eszterháza
Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont cím javára biztosított 300 000 000 forintból 3 080 000 forint a K1. Személyi
juttatások kiemelt előirányzaton, 1 116 900 forint a K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási
adó kiemelt előirányzaton, 81 736 722 forint a K3. Dologi kiadások kiemelt előirányzaton, 85 033 843 forint
a K6. Beruházások kiemelt előirányzaton, 129 032 535 forint a K7. Felújítások kiemelt előirányzaton kerüljön
felhasználásra és elszámolásra.
3. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és Korm.
határozat módosításáról szóló 1494/2016. (IX. 15.) Korm. határozat 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Kormány)
„egyetért azzal, hogy a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzatátcsoportosításról, a 2015. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról és egyes Korm.
határozatok módosításáról szóló 1438/2016. (VIII. 17.) Korm. határozat 1. pont b) alpontja szerint a XX. Emberi
Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 23. Sporttevékenység támogatása alcím,
4. Versenysport támogatása jogcímcsoporton a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzat részére
átcsoportosított 748 414 ezer forintból 25 000 ezer forint a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 1. Emberi
Erőforrások Minisztériuma igazgatása címen kerüljön felhasználásra a K1. Személyi juttatások kiemelt előirányzaton
5 256 ezer forint, a K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzaton 1 944 ezer
forint, a K3. Dologi kiadások kiemelt előirányzaton 17 800 ezer forint összegben.”
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

XI. Miniszterelnökség
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2016.
Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

XVII.

Cím
szám

20

359573
26
357195
271734

XI.

Alcím
szám

32

2

Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

XVII.
359573

1

Cím
szám

Cím
szám

20

Kiemelt
előir.
szám

K3
K8

K6
K5

Alcím
szám

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

Államháztartási egyedi
azonosító

37

33

Az előirányzatmódosítás érvényessége:
Fejezet
szám

Jog- Jogcím
cím
csop. szám
szám

Alcím
szám

32

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

KIADÁSOK

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Közlekedési ágazati programok
Kerékpáros létesítmények működtetése és fejlesztése
Dologi kiadások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások
Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos kiadások
Tőkeemelés
Beruházások
Miniszterelnökség
Országvédelmi Alap
Egyéb működési célú kiadások

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

forintban
A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat száma

3 500 000
996 500 000

1 978 362 109
-2 978 362 109

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Jog- Jogcím
cím
csop. szám
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

BEVÉTEL

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 195. szám

1. melléklet az 1725/2016. (XII. 10.) Korm. határozathoz

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

forintban
A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat száma

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Jog- Jogcím
cím
csop. szám
szám

37

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat
neve

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Közlekedési ágazati programok
Kerékpáros létesítmények működtetése és fejlesztése

A módosítás jogcíme

forintban
A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat száma

1 000 000 000

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
Fejezet
1 példány
időarányos
Állami Számvevőszék
1 példány
teljesítményarányos
egyéb: azonnal
Magyar Államkincstár
1 példány
Nemzetgazdasági Minisztérium
2 példány
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Összesen
2 978 362 109

I.n.év

II. n.év

III.n.év

IV.n.év
2 978 362 109

79537
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A Kormány 1726/2016. (XII. 10.) Korm. határozata
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról,
valamint a fejezeti stabilitási tartalék előirányzatok felhasználásáról
A Kormány
1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 21. §-a és az államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 23. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján a Rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatot az 1. melléklet szerint megemeli;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
2. az Áht. 21. § (6) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 2 418 900 ezer forint egyszeri átcsoportosítását
rendeli el elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel a Magyarország 2016. évi
központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XI. Miniszterelnökség
fejezet, 32. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére, a 2. melléklet szerint;
Az átcsoportosítás tekintetében
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
Az elszámolási és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
honvédelmi miniszter
belügyminiszter
nemzeti fejlesztési miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2017. június 30.
3. a Kvtv. 19. § (7) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 1 057 000 ezer forint egyszeri átcsoportosítását rendeli
el a 3. melléklet szerint;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
azonnal
4. egyetért a Budai Vigadó beruházás megvalósítása érdekében – a Budai Vigadó felújítása érdekében szükséges
források biztosításáról szóló 1406/2015. (VI. 19.) Korm. határozatban foglaltakon felül – további 1 561,5 millió forint
többletforrás biztosításával;
5. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a 4. pontban meghatározott feladat végrehajtása érdekében
gondoskodjon a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1. melléklet
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 50. Kulturális szakmai
feladatok támogatása alcím, 9. A Budai Vigadó felújításának támogatása jogcímcsoport javára 1 561,5 millió forint
biztosításáról.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
felmerülés ütemében
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

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

Államháztartási
egyedi azonosító
297102

Fejezet
szám

XI.

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

32

Kiemelt
előir.
szám

K5

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Miniszterelnökség
Rendkívüli kormányzati intézkedések

A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Egyéb működési célú kiadások

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

Államháztartási
egyedi azonosító

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

I.n.év

II. n.év

Kiemelt előirányzat
neve

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

A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
száma

2 804,0

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

Millió forintban, egy tizedessel

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat
neve

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
száma
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1. melléklet az 1726/2016. (XII. 10.) Korm. határozathoz

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
száma

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Az adatlap 5 példányban töltendő ki
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
Fejezet
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.

Összesen
2 804,0

III.n.év

IV.n.év
2 804,0

79539

79540

2. melléklet az 1726/2016. (XII. 10.) Korm. határozathoz
XI. Miniszterelnökség
XIII. Honvédelmi Minisztérium
XIV. Belügyminisztérium
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2016.

Államháztartási
egyedi azonosító

Fejezet
szám

XIII.
002587

Cím
szám

1

198279

330039

Alcím
szám

Jogcím
szám

1

XIV.

343306

20
295102

K3
1

11
55

335740
XLIII.

2

1

296335
4
296424
XI.

K2
K3

17
6

30

228895

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

3

K1
K2
K3
1

K5

9

4

1

1

K8

1

2

K6

K3

K5

K5
a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Honvédelmi Minisztérium
Honvédelmi Minisztérium
Honvédelmi Minisztérium igazgatása
Egyéb HM szervezetek
Belügyminisztérium
Vízügyi Igazgatóságok
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Egyéb oktatási intézmények
Oktatási Hivatal

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

Személyi juttatások
Dologi kiadások

13 000
162 113

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások

6 497
103 390

Dologi kiadások

765 600

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások

262 500
80 400
354 700

Fejezeti kezelésű előirányzatok
Kulturális feladatok és szervezetek támogatása
Filmszakmai támogatások
Egyéb működési célú kiadások
Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások
Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások
Felhalmozási jellegű kiadások
Állami tulajdoni részesedések növekedését eredményező kiadások
Részesedésvásárlás, tőkeemelés, pótbefizetés
Beruházások
A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai
Tanácsadók, értékbecslők és jogi képviselők díja
Az MNV Zrt. tevékenységével kapcsolatos egyéb kiadások
Dologi kiadások
Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Határon túli magyarok programjainak támogatása
Nemzetpolitikai tevékenység támogatása
Egyéb működési célú kiadások
Rendkívüli kormányzati intézkedések
Egyéb működési célú kiadások

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

ezer forintban
A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat száma

40 000
90 000

216 100

24 600

300 000
-2 418 900
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32

Kiemelt
előir.
szám

K1
K3

2

XX.

297102

Jogcím
csop.
szám

Cím
szám

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

Államháztartási
egyedi azonosító

Fejezet
szám

XI.
228895
002587
198279
330039
343306

XIII.

XIV.
XX.

Cím
szám

30

1

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

20

295102
335740
Az előirányzatmódosítás érvényessége:

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

ezer forintban
A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat száma

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Alcím
szám

3

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

1

1
2

17
6

Fejezet
név

1
11
55

1
9

TÁMOGATÁS

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Határon túli magyarok programjainak támogatása
Nemzetpolitikai tevékenység támogatása
Honvédelmi Minisztérium
Honvédelmi Minisztérium
Honvédelmi Minisztérium igazgatása
Egyéb HM szervezetek
Belügyminisztérium
Vízügyi Igazgatóságok
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Egyéb oktatási intézmények
Oktatási Hivatal
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Kulturális feladatok és szervezetek támogatása
Filmszakmai támogatások
Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások
Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása

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.

ezer forintban
A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat száma

300 000
175 113
109 887
765 600
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Államháztartási
egyedi azonosító

Fejezet
szám

697 600
40 000
90 000

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Összesen

I. n.év
2 418 900

II. n.év

III. n.év

IV. n.év
2 418 900

79541

79542

3. melléklet az 1726/2016. (XII. 10.) Korm. határozathoz
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2016.

Államháztartási
egyedi azonosító

280645

Fejezet
szám

XVII.

Cím
szám

Alcím
szám

348217

31
47

352162

46

Az előirányzatmódosítás érvényessége:
Cím
szám

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

Államháztartási
egyedi azonosító
280645

Fejezet
szám

XVII.

Cím
szám

1
20

348217
358462
352162

12

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

KIADÁSOK

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása

Dologi kiadások
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Kiemelt célú beruházások támogatása
Közútfejlesztési feladatok végrehajtása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
2024. évi Olimpiai Pályázat finanszírozása
Egyéb működési célú kiadások
Fejezeti stabilitási tartalék
Egyéb működési célú kiadások

K8
K5
K5

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

ezer forintban
A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

3 590

7 000
1 046 410
-1 057 000

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

ezer forintban
Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

Kiemelt előirányzat
neve

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Alcím
szám

31
47
46

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

Kiemelt
előir.
szám

K3

358462

Államháztartási
egyedi azonosító

Jogcím
szám

1
20

Fejezet
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

12

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
időarányos
teljesítményarányos
egyéb:
azonnal

ezer forintban

3 590
7 000
1 046 410
-1 057 000

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Összesen

I. n.év
1 057 000

II. n.év

III. n.év

IV. n.év
1 057 000
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Fejezetet irányító szerv
1 példány
Állami Számvevőszék
1 példány
Magyar Államkincstár
1 példány
Nemzetgazdasági Minisztérium
2 példány
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Kiemelt előirányzat
neve

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Kiemelt célú beruházások támogatása
Közútfejlesztési feladatok végrehajtása
2024. évi Olimpiai Pályázat finanszírozása
Fejezeti stabilitási tartalék

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Az adatlap 5 példányban töltendő ki

TÁMOGATÁS

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.

