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Kormányrendeletek

A Kormány 62/2012. (IV. 2.) Korm. rendelete
Magyarország Kormánya és a Gazdasági Együttmûködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) közötti
közigazgatás-fejlesztési keretmegállapodás kihirdetésérõl
(A Keretmegállapodás 2012. január 23-án lépett hatályba)
1. §

A Kormány Magyarország Kormánya és a Gazdasági Együttmûködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) közötti
közigazgatás-fejlesztési keretmegállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) 2012. január 23-átõl hatályos szövegét e
rendelettel kihirdeti.

2. §

A Megállapodás hiteles angol nyelvû szövege és annak hivatalos magyar fordítása a következõ:

“GRANT AGREEMENT FOR THE PROJECT
OECD HUNGARY PARTNERSHIP IN PUBLIC ADMINISTRATION REFORM PROGRAMME
Monday 23rd January 2012
Hungary, represented by Mr. András Levente Gál, Government Commissioner for Cooperation in the Implementation
of the Good State Development Concept and OECD represented by Rolf Alter, Public Governance and Territorial
Development Directorate, and Patrick van Haute, Executive Director, agree the following:

Article 1
PURPOSE, SCOPE
1.1 The OECD Hungary Partnership in Public Administration Reform Programme (the project) aims at providing the
Ministry of Public Administration and Justice (the Ministry) with advice in support of the “Magyary Programme – a
Framework Strategy for Public Administration Development 2011–2014”. This will address capacities, processes
and structures to plan, steer and implement key good governance policies in support of a strategic vision for a
competitive economy and cohesive society. The advice and analysis will be set in an international best practice
comparative context, strengthen the evidence base in support of well targeted reforms, and help the government
to make the case for reform.
1.2 The project will consist of five building blocks:
–
Building block one: Strategic Programming and Planning
–
Building block two: Administrative Simplification and One Stop Shops
–
Building block three: Fight against corruption
–
Building block four: Review of Selected Governance Issues
–
Building block five: Brief overview assessment of the anti-corruption effort
1.3 The Ministry will provide a voluntary contribution of € 542,000 to the OECD for the OECD Hungary Partnership in
Public Administration Reform Programme in Hungary, as set out in this Grant Agreement.

Article 2
THE FIVE BUILDING BLOCKS
2.1 The project will be implemented in five building blocks. There will be a series of seminars as specified below as
well as the provision of advice aimed at
–
Strengthening the development, or refinement, of strategy and policies for implementation by providing
internationally proven expertise; and
–
Providing relevant international experiences and practices from the public administrations of some of the
Members of the OECD.
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2.2 Facilitation of the workshops, and provision of know-how and expertise, will be provided by the OECD Secretariat,
international experts and policy practitioners.
The following building blocks will take place in the order they are listed, but depending on the specific tasks and issues
may overlap. Seminars in the various blocks will be held back to back if relevant and possible. The total time frame for
the project is 23 months from the signing of the Agreement.
Building block one: Strategic Programming and Planning
–
Strategic review by the OECD of the “Magyary Programme – a Framework Strategy for Public
Administration Development 2011–2014”, taking account of international experiences, culminating in a
brief diagnostic paper of key issues, which will provide Hungary with immediate strategic feedback on its
reform trajectory, as well as setting the scene for the subsequent Review of Selected Governance issues
(building block four).
–
One day seminar on the relationship between civil servants and politicians.
–
One day seminar on how to influence complex systems by policy tools.
Building block two: Administrative Simplification and One stop shops
–
One day seminar on administrative simplification – options, tools and processes, institutional frameworks,
conditions for success.
–
Two day seminar on one stop shops – best practice institutional frameworks, relevant conditions,
sequencing and managing the back office procedures.
–
Overview paper on international lessons of operating one-stop shops in selected OECD countries.
–
Provision of advice on the establishment, development, implementation and monitoring of one stop shops
for effectiveness and impact.
Building block three: Fighting corruption
–
One day seminar on information campaigns aiming at corruption prevention aimed at both civil servants
and the public.
–
One day seminar on the protection of whistle blowers in practice.
–
One day seminar on every-day use and enforcement of codes of ethics for civil servants.
–
Provision of advice on the development, implementation and monitoring of an anti corruption strategy.
Building block four: Review of Selected Governance Issues
The OECD will use the results of the previous building blocks and other relevant analysis to conduct a Review of
Selected Governance Issues in the Hungarian central public administration. The objective will be to showcase
Hungarian developments in this regard to date (successes, challenges), and to highlight the importance and synergies
of the different elements of good governance in support of a whole of government strategy and effective
implementation of that strategy. This will culminate in the production of a report and concrete recommendations.

Building block five: Brief overview assessment of the anti-corruption effort
The purpose of this building block is to make a brief assessment of the situation regarding the anti-corruption
framework 21 months after the beginning of this project in order to take stock of developments and suggest possible
adjustments. This assessment would build on the work already done. It would require information gathering by way of
a mission and some subsequent assistance with regards to unfolding the conclusions.

Article 3
DURATION OF PROJECT
3.1 The project will start from the date of signature of the Agreement and will take place over twenty-three months:
–
Building blocks one, two and three will run from date of signature of the Agreement, with variable end
points.
–
Building block four will start in month seven be completed by month fifteen.
–
Building block five will run from month 21–23 after project start.

Article 4
OECD PROJECT TEAM
4.1 The OECD will appoint a team to work on the project and will inform the Ministry of the main co-ordinator and
liaison contact within two weeks of signature of the Agreement.
4.2 The OECD will make efforts to use experts during the project who are mostly familiar with the topic of the project.

MAGYAR KÖZLÖNY

•

6935

2012. évi 37. szám

Article 5
OBLIGATIONS OF THE MINISTRY
5.1 The Ministry will take all appropriate measures to facilitate the OECD in the performance of its work.
The Ministry will appoint a main coordinator and liaison contact to work on the project and will inform the OECD
of their name(s) within two weeks of signature of the Agreement. This contact will in particular support the
coordination of questionnaire responses, data collection and background material from the relevant
ministries/agencies; and will support the setting up workshops and mission interviews with the appropriate
participants on the Hungarian side.
5.2 The Ministry will ensure that the OECD has access to all data it has at its disposal that the OECD deems necessary to
fulfil the terms of this Agreement, to facilitate access to available sources of information and will provide
assistance to the OECD in obtaining any additional information. It will also respond promptly to requests for
assistance or information from the OECD.
The Minister of Public Administration and Justice will appoint a Steering Committee of relevant ministries and
agencies, which will have as a mandate the general facilitation of the work of the OECD project team in its
interaction with the Hungarian authorities and stakeholders. The Steering Committee will also act as sounding
board for issues and emerging conclusions as the review progresses.
5.3 The OECD will assist the Ministry in its communication activities by participating in some commonly agreed
events.

Article 6
RISKS
6.1 The project is contingent on the commitment of the Hungarian authorities to co-operate as regards the provision
of timely, accurate and good quality data. The OECD will not conduct the review in the absence of such
co-operation and will not be responsible for delays resulting from non-compliance by the Hungarian authorities
with reasonable requests for information to be supplied within a reasonable timescale.

Article 7
TOTAL COST AND PAYMENT
7.1 The total budget for the implementation of the project amounts to €542 000. The Ministry will cover the full cost of
this project through a voluntary contribution to the OECD. The OECD shall administer the contribution in
accordance with its Financial Regulations and other relevant OECD rules, policies and procedures.
Indicative budget table for OECD Hungary Partnership in Public Administration Reform Programme (Figures in EUR)
Building blocks 1–5
1.1 Personnel costs – Management and Professional Staff
1.2 Personnel costs – Support Staff
1.3 Temporary expert fees
2.1 Missions
3.1 Centralised Services
4.1 Other – printing, interpretation, translation, etc*
4.2 Indirect costs – VC Administration charge**

542,000
236,925
43,750
95,000
88,614
38,485
10,500
28,726

* The cost for interpretation and translation are based on the assumption that the OECD will be receiving all documents in English and that all
communication with Hungarian administration staff will be held in English.
** see Council decision C(2009)158 Voluntary Contributions Cost Recovery Policy

Any overspend across or within budget headings may be compensated by corresponding underspend on other
budget headings without any modification to the total budget amount.
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7.2 The payment schedule shall be as follows:
1st Payment
2nd Payment
3rd Payment
4th Payment
5th Payment
Final Payment

52,500 EUR
125,000 EUR
125,000 EUR
80,000 EUR
142,500 EUR
17,000 EUR

Upon signature of the Agreement
On month 4 – three months after the signature of the Agreement
On month 7 – at the start of building block four
On month 13 – twelve months after signature of the Agreement
On month 16 – upon receipt of activities reports
On month 23 – upon receipt of activities reports

Article 8
COPYRIGHT
8.1 The results of the work carried out under the present Agreement, in whatever form, shall be the sole property of
the OECD. Subject to the OECD rules and policies on classification and declassification of documents, the OECD
hereby grants to the Ministry a non-exclusive, irrevocable, and non-transferable right to use and publish the
reports resulting from the project for any governmental non-commercial purpose.

Article 9
REPORTS AND CORRESPONDENCE
9.1 The correspondence between the parties will be conducted in English. Reports and any other formal written
material will be provided to Hungary in English. Workshops and seminars will be conducted in English. All
documents sent to the Ministry will be in English and addressed to: Ministry of Public Administration and Justice,
Kossuth Lajos tér 2–4, 1055 Budapest, Hungary.
9.2 This Agreement shall be signed in three original copies in English (two copies for the Ministry and one for the
OECD).
( Signatures )

KERETMEGÁLLAPODÁS
OECD – MAGYARORSZÁG PARTNERSÉG A KÖZIGAZGATÁSI REFORM PROGRAMBAN
2012. január 23. hétfõ
Magyarország, képviseli Gál András Levente, a Jó Állam fejlesztési koncepció végrehajtásának összehangolásáért
felelõs kormánybiztos valamint az OECD, képviseli Rolf Alter a Közigazgatási és Területfejlesztési Igazgatóság részérõl,
és Patrick van Haute ügyvezetõ igazgató, a következõkben állapodnak meg:

1. cikk
CÉL, HATÁLY
1.1 Az OECD – Magyarország Partnerség a Közigazgatási Reform Programban (a továbbiakban: a projekt) célja, hogy a
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (a továbbiakban: a minisztérium) részére tanácsadást biztosítson a
„Magyary Program – Közigazgatás-fejlesztési Keretstratégia, 2011–2014” támogatásához. A program a
kulcsfontosságú jó kormányzati politikák tervezéséhez, irányításához és megvalósításához szükséges
kapacitásokat, folyamatokat és struktúrákat kezeli a versenyképes gazdaság és összetartó társadalom stratégiai
jövõképének támogatásának érdekében. A tanácsadás és elemzés a jó nemzetközi gyakorlatok összehasonlító
kontextusába helyezve történik, megerõsítve a tudásalapot a jól célzott reformok támogatásához, valamint
segítve a kormányt a reformok igazolásában.
1.2 A projekt öt építõelembõl áll:
–
1. számú építõelem: Stratégiai tervezés és programozás
–
2. számú építõelem: A közigazgatási eljárás egyszerûsítése és az egyablakos ügyintézés
–
3. számú építõelem: Korrupció elleni küzdelem
–
4. számú építõelem: A kiválasztott kormányzati kérdések felülvizsgálata
–
5. számú építõelem: Rövid áttekintõ értékelés a korrupcióellenes erõfeszítésekrõl
1.3 A minisztérium 542,000 euró önkéntes hozzájárulást fizet az OECD részére, ezzel támogatva az OECD –
Magyarország Partnerség a Magyarországi Közigazgatási Reform Programban megnevezésû projektet a jelen
megállapodással összhangban.
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2. cikk
AZ ÖT ÉPÍTÕELEM
2.1 A projekt végrehajtása öt építõelem felhasználásával történik. Szemináriumsorozat kerül megrendezésre az
alábbiakban meghatározottak szerint, a tanácsadás célja pedig
–
a végrehajtási stratégiák és politikák kialakításának megerõsítése vagy finomítása, nemzetközileg elismert
szaktudás biztosításával; továbbá
–
néhány OECD-tag közigazgatási hivatalaiban összegyûjtött megfelelõ nemzetközi tapasztalatok és
gyakorlatok megosztása.
2.2 Az OECD Titkársága, nemzetközi szakértõk, valamint politikai szakemberek feladata a szakmai mûhelyek
megszervezése, a know-how és a szakértelem biztosítása.
Az alábbi építõelemek a felsorolás sorrendjében kerülnek „beépítésre”, ám átfedések elõfordulhatnak a sajátos
feladatok és kérdések függvényében. Amennyiben alkalmazható és lehetséges, a szemináriumok egymást követõ
sorozatokban, blokkosítva kerülnek megrendezésre. A projektre rendelkezésre álló teljes idõkeret a megállapodás
aláírásától számítva 23 hónap.
1. számú építõelem: Stratégiai tervezés és programozás
–
Az OECD elvégzi a „Magyary Program – Közigazgatás-fejlesztési Keretstratégia, 2011–2014” felülvizsgálatát
nemzetközi tapasztalatokat figyelembe véve, a kulcsfontosságú kérdéseket rövid diagnosztikai jelentésben
fejti ki, ami Magyarország részére azonnali stratégiai visszacsatolást nyújt reformjainak ütemtervére
vonatkozóan; valamint elõkészíti a kiválasztott kormányzati kérdések késõbbi felülvizsgálatát (4. számú
építõelem).
–
Egynapos szeminárium a köztisztviselõk és politikusok közti kapcsolatról.
–
Egynapos szeminárium a komplex rendszerek politikai eszközökkel történõ befolyásolásáról.
2. számú építõelem: A közigazgatási eljárás egyszerûsítése, egyablakos ügyintézés
–
Egynapos szeminárium a közigazgatási eljárás egyszerûsítésérõl – lehetõségek, eszközök és folyamatok,
intézményi keretek, a siker feltételei.
–
Kétnapos szeminárium az egyablakos ügyintézésrõl – az intézményi keretrendszer legjobb gyakorlatai,
vonatkozó feltételek, a háttérfolyamatok sorba rendezése és kezelése.
–
Áttekintõ elemzés a kiválasztott OECD tagállamokban mûködõ egyablakos ügyintézés alkalmazásának
nemzetközi szintû tanulságairól.
–
Tanácsadás nyújtása az egyablakos ügyintézés létrehozásáról, kidolgozásáról, megvalósításáról és
ellenõrzésérõl hatékonyság és hatás szempontjából.
3. számú építõelem: Korrupció elleni küzdelem
–
Egynapos szeminárium a korrupció megelõzésérõl szóló, a köztisztviselõket és a nagyközönséget egyaránt
megcélzó tájékoztató kampányról.
–
Egynapos szeminárium a bejelentõk védelmérõl a gyakorlatban.
–
Egynapos szeminárium a köztisztviselõk etikai kódexének mindennapos használatáról és alkalmazásáról.
–
Tanácsadás nyújtása a korrupcióellenes stratégia kidolgozásáról, alkalmazásáról és ellenõrzésérõl.
4. számú építõelem: A kiválasztott kormányzati kérdések felülvizsgálata
Az OECD a korábbi építõelemek és egyéb vonatkozó elemzések eredményeinek felhasználásával végez
felülvizsgálatot a kiválasztott kormányzati kérdésekben a magyar központi közigazgatás területén. A cél az ebben a
vonatkozásban az eddigi magyar fejlesztések (sikerek és kihívások) bemutatása, valamint hogy kihangsúlyozzuk a jó
kormányzás különféle elemeinek fontosságát és szinergiáit a kormánystratégia egészének támogatása, valamint
ugyanezen stratégia hatékony végrehajtása érdekében. Ennek eredményeképp születik meg a jelentés és a konkrét
javaslatok.
5. számú építõelem: Rövid áttekintõ értékelés a korrupcióellenes erõfeszítésekrõl
Az építõelem célja a korrupcióellenes keretrendszerhez kapcsolódó helyzet rövid áttekintése 21 hónappal a projekt
megkezdését követõen; célja a fejlesztések számba vétele, valamint lehetséges kiigazítások felvetése. Ez az értékelés a
korábban elvégzett munkán alapul. Ehhez misszió keretében végzett információgyûjtés szükséges, és további
segítségnyújtás a következtetések értelmezéséhez.
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3. cikk
A PROJEKT IDÕTARTAMA
3.1 A projekt a megállapodás aláírásának idõpontjában kezdõdik és huszonhárom hónapon át tart:
–
A különbözõ hosszúságú 1., 2. és 3. számú építõelemek mind a megállapodás aláírásának idõpontjában
indulnak.
–
A 4. számú építõelem a hetedik hónapban indul, és a tizenötödikre fejezõdik be.
–
Az 5. számú építõelem a projektindulástól számított 21–23. hónapig tart.

4. cikk
AZ OECD PROJEKTCSAPAT
4.1 Az OECD projektcsapatot állít fel, és a megállapodás aláírásától számított két héten belül eljuttatja a
minisztériumhoz a fõkoordinátor és a kapcsolattartó adatait.
4.2 Az OECD mindent elkövet, hogy olyan szakértõket alkalmazzon a projekt során, akik a projekt témájában
leginkább jártasak.

5. cikk
A MINISZTÉRIUM FELADATAI
5.1 A minisztérium feladata, hogy minden lehetséges módon megkönnyítse az OECD munkavégzését.
A minisztérium kinevezi a projekt fõkoordinátorát és kapcsolattartó személyét, és a megállapodás aláírásától
számított két héten belül nevét/nevüket eljuttatja az OECD-nek. A kapcsolattartó feladata különösen, hogy
támogassa a kérdõívekre adott válaszok, az összegyûjtött adatok, valamint az érintett
minisztériumoktól/hivataloktól származó háttéranyagok koordinálását; továbbá hogy segítséget nyújtson a
szakmai mûhelyek és misszióinterjúk megszervezésében a magyar oldal megfelelõ résztvevõivel
együttmûködésben.
5.2 A minisztérium biztosítja az OECD hozzáférését minden, a rendelkezésére álló adathoz, amennyiben az OECD azt
szükségesnek véli a jelen megállapodásban foglaltak teljesítéséhez, valamint segítséget nyújt a meglévõ
információ-források eléréséhez, és támogatja az OECD-t bármilyen egyéb információ megszerzésében. Ezen felül
az OECD segítség vagy információ iránti igényére haladéktalanul reagál.
A közigazgatási és igazságügyi miniszter az érintett minisztériumok és hivatalok képviselõibõl álló
Irányítóbizottságot nevez ki, amelynek megbízatása az OECD projekt csapat munkájának általános
megkönnyítése a magyar hatóságokkal és érdekelt felekkel történõ együttmûködése során. Szintén az
Irányítóbizottság tölti be az ún. „sounding board” tesztelõ szerepét a felülvizsgálat során felmerülõ kérdések és
következtetések vonatkozásában.
5.3 Az OECD oly módon támogatja a minisztérium kommunikációs tevékenységét, hogy részt vesz néhány közösen
kiválasztott eseményen.

6. cikk
KOCKÁZATOK
6.1 A projekt sikere annak függvénye, hogy a magyar hatóságok mennyire elkötelezetten mûködnek együtt a pontos
és jó minõségû adatok idõben történõ begyûjtése érdekében. Együttmûködés hiányában az OECD nem folytatja
le a vizsgálatot, és nem felelõs a magyar hatóságok kötelezettségeinek nem teljesítése miatt bekövetkezõ
késésekért, amennyiben ésszerû határidõn belül ésszerû információ iránti kérelmet nyújtott be.

7. cikk
TELJES KÖLTSÉG ÉS KIFIZETÉS
7.1 A projekt végrehajtásának teljes költségvetése 542,000 eurót tesz ki. A minisztérium fedezi a projekt teljes
költségét az OECD részére fizetendõ önkéntes hozzájárulás útján. Az OECD a hozzájárulást a Pénzügyi
Szabályzatával és egyéb vonatkozó OECD szabályokkal, politikákkal és folyamatokkal összhangban kezeli.
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Elõirányzott költségvetési táblázat az OECD – Magyarország Partnerség a Közigazgatási Reform Programban
megnevezésû projekthez (az összegek euróban értendõk)
1–5. számú építõelemek
1.1 Személyi jellegû ráfordítások – Vezetõk és szakértõk
1.2 Személyi jellegû ráfordítások – Támogató személyzet
1.3 Nem állandó jelleggel alkalmazott szakértõk díja
2.1 Missziók
3.1 Központosított szolgáltatások
4.1 Egyéb kiadások – nyomtatás, tolmácsolás, fordítás stb.*
4.2 Közvetett költségek **

542,000
236,925
43,750
95,000
88,614
38,485
10,500
28,726

* A tolmácsolás és fordítás költségei azon a feltételezésen alapulnak, miszerint az OECD minden dokumentumot angol nyelven kap kézhez, és a magyar
ügyviteli személyzettel történõ kommunikáció angol nyelven folyik.
** lásd a Tanács C(2009) 158 „Önkéntes hozzájárulás költségmegtérülési politika” határozatát

A költségvetési sorokon belüli vagy azokon átívelõ bárminemû túlköltekezés kiegyenlítése a megfelelõ egyéb, ki nem
merített költségvetési sorokból történik a teljes költségvetési összeg módosítása nélkül.
7.2 A fizetési ütemezés az alábbiak szerint alakul:
1. részösszeg
2. részösszeg
3. részösszeg
4. részösszeg
5. részösszeg
Utolsó részösszeg

52,500 euró
125,000 euró
125,000 euró
80,000 euró
142,500 euró
17,000 euró

A megállapodás aláírásakor
A 4. hónapban – a megállapodás aláírásától számított 3 hónap elteltével
A 7. hónapban – a 4. számú építõelem kezdetekor
A 13. hónapban – a megállapodás aláírása után 1 évvel
A 16. hónapban – a tevékenységi jelentések kézhez vételekor
A 23. hónapban – a tevékenységi jelentések kézhez vételekor

8. cikk
SZERZÕI JOGDÍJ
8.1 A jelen megállapodás keretén belül elvégzett munka eredménye, formájától függetlenül, az OECD kizárólagos
tulajdonát képezi. A dokumentumok minõsítésérõl és a minõsítés megszüntetésérõl szóló OECD szabályok és
stratégia értelmében az OECD ezúton nem kizárólagos, visszavonhatatlan és nem átruházható jogot biztosít a
minisztériumnak a projekt eredményeképpen elkészített jelentések bármilyen kormányzati – nem kereskedelmi –
céllal történõ felhasználásához és nyilvánosságra hozatalához.

9. cikk
JELENTÉSEK ÉS KAPCSOLATTARTÁS
9.1 A felek közti kapcsolattartás angol nyelven történik. A jelentések és egyéb hivatalos írásos anyagok szintén
angolul állnak Magyarország rendelkezésére. A szakmai mûhelyek és szemináriumok nyelve angol. A
minisztérium részére az angol nyelvû anyagokat az alábbi címre küldjük: Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium, Kossuth Lajos tér 2–4, 1055 Budapest, Magyarország.
9.2 Ez a megállapodás három eredeti, angol nyelvû példányban készült (amelybõl kettõ a minisztériumot, egy az
OECD-t illeti).
(Aláírások )”
3. §

Az e rendelet által kihirdetésre kerülõ Megállapodás 2.2 pontjában rögzített tevékenységekre, a Megállapodás idõbeni
hatálya alatt a magyar szerzõdõ fél kizárólag az OECD-t veheti igénybe.

4. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekrõl a közigazgatás-fejlesztésért felelõs miniszter – az érintett
miniszterek bevonásával – gondoskodik.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 63/2012. (IV. 2.) Korm. rendelete
az egyes közlekedési szabálysértések miatt alkalmazandó szabálysértési pénzbírság, illetve
helyszíni bírság kötelezõ mértékérõl, valamint a szabálysértésekrõl, a szabálysértési eljárásról
és a szabálysértési nyilvántartási rendszerrõl szóló 2012. évi II. törvénnyel összefüggõ egyes
kormányrendeletek módosításáról
A Kormány
a szabálysértésekrõl, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerrõl szóló 2012. évi II. törvény 250. §
(1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 4. §, valamint a 6. § a) pontja tekintetében a közúti közlekedési elõéleti pontrendszerrõl szóló 2000. évi CXXVIII. törvény 15. §-ában
kapott felhatalmazás alapján,
az 5. § (1) bekezdés tekintetében a kulturális örökség védelmérõl szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés a) pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
az 5. § (2) bekezdés, valamint a 6. § g) pontja tekintetében a természet védelmérõl szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (1) bekezdés
12. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 5. § (3) bekezdés tekintetében a Rendõrségrõl szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés a)–c) pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
az 5. § (4) bekezdés tekintetében a közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pontjának 21. alpontjában
kapott felhatalmazás alapján,
az 5. § (5) bekezdés tekintetében a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ
intézkedésekrõl szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (1) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 5. § (6) bekezdés tekintetében a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások fokozottabb védelmérõl szóló
2010. évi CLVII. törvény 2. § (3) bekezdésébe kapott felhatalmazás alapján,
a 6. § b) pontja tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés n) pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
a 6. § c) pontja tekintetében az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
a 6. § d) pontja tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
a 6. § e) pontja tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés o) pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
a 6. § f) pontja tekintetében a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 94. § (3) bekezdés m) pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
a 6. § h) pontja tekintetében a fogyasztóvédelemrõl szóló 1997. évi CLV. törvény 55. § (1) bekezdés h) pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 6. § i) pontja tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 23. pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 6. § j) pontja tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 30. pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 6. § k) pontja tekintetében a fõvárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fõvárosi és megyei kormányhivatalok
kialakításával és a területi integrációval összefüggõ törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § a) pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 6. § l) pontja tekintetében a 2011. évi népszámlálásról szóló 2009. évi CXXXIX. törvény 6. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján,
a 6. § m) pontja tekintetében az egészségügyi államigazgatási szerv kijelölése tárgyában az egészségügyi hatósági és igazgatási
tevékenységrõl szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 6. § n) pontja tekintetében a fogyasztóvédelemrõl szóló 1997. évi CLV. törvény 55. § (1) bekezdés f) pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:
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1. §

Ha a szabálysértésekrõl, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerrõl szóló 2012. évi
II. törvény (a továbbiakban: Szabs. tv.) XXVII. Fejezetében meghatározott szabálysértések közül az 1–5. mellékletben
felsorolt szabálysértéseket az abban hivatkozott rendelkezések megszegésével követik el, az ott meghatározott
szabálysértéshez rendelt összegû pénzbírságot, illetve helyszíni bírságot kell kiszabni.

2. §

Ha a Szabs. tv. XXVIII. Fejezetében meghatározott szabálysértések közül a 6–9. mellékletben felsorolt szabálysértéseket
az abban hivatkozott rendelkezések megszegésével követik el, az ott meghatározott szabálysértéshez rendelt összegû
pénzbírságot, illetve helyszíni bírságot kell kiszabni.

3. §

Ez a rendelet 2012. április 15-én lép hatályba.

4. §

A közúti közlekedési elõéleti pontrendszerrõl szóló 2000. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 236/2000. (XII. 23.)
Korm. rendelet [a továbbiakban: 236/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet] a következõ 5/B. §-sal egészül ki:
„5/B. § Az 1. számú melléklet 2012. április 15-ig hatályos 1001, 1506 és 1507 kódszám alatt meghatározott
tényállásaihoz rendelt pontszámokat a szabálysértésekrõl, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási
rendszerrõl szóló 2012. évi II. törvény 252. § (4) bekezdésére figyelemmel a 2012. április 15-e elõtt elkövetett
szabálysértések elbírálása során alkalmazni kell.”

5. §

(1) Az örökségvédelmi bírságról szóló 191/2001. (X. 18.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésében a „kulturális javak
a IV.” szövegrész helyébe a „kulturális javak és a nem védett kulturális javak a IV.” szöveg lép.
(2) A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérõl szóló
347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet] 7/A. § (1) bekezdésében
a „szabálysértések elbírálására, nyilvántartás vezetésére, ellenõrzés végzésére” szövegrész helyébe a „szabálysértések
ellenõrzésére” szöveg lép.
(3) A Rendõrség szerveirõl és a Rendõrség szerveinek feladat- és hatáskörérõl szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet
12. § (2) bekezdés n) pontjában „a tulajdon elleni szabálysértések és a feloszlatott társadalmi szervezet
tevékenységében való részvétel” szövegrész helyébe „a szabálysértési elzárással is büntethetõ” szöveg lép.
(4) A közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések körérõl, az e tevékenységekre vonatkozó
rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegérõl, felhasználásának rendjérõl és az ellenõrzésben
történõ közremûködés feltételeirõl szóló 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet 3. mellékletének 1. számú sorában az
„50 000” szövegrész helyébe a „25 000” szöveg, a 2. számú sorában a „100 000” szövegrész helyébe az „50 000” szöveg
lép”.
(5) A Magyar Honvédség feladatainak ellátásával összefüggõ nemzetközi kártérítési ügyekkel kapcsolatos eljárás részletes
szabályairól szóló 276/2008. (XI. 21.) Korm. rendelet Mellékletének táblázatát követõ 2. pontjában a „bejelentõ az
egyes szabálysértésekrõl szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet 31. § (1) bekezdés b) pontja alapján ötvenezer
forintig terjedõ pénzbírsággal sújtható” szövegrész helyébe a „bejelentõ felelõsségre vonható” szöveg lép.
(6) A nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának biztosításáról szóló 38/2011. (III. 22.)
Korm. rendelet Mellékletének 11. pontjában a „Központi szabálysértési nyilvántartás” szövegrész helyébe
a „Szabálysértési nyilvántartási rendszer” szöveg lép.

6. §

Hatályát veszti:
a) a 236/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének a
aa) 07 Kódszámú sorában „[a szabálysértésekrõl szóló 1999. évi LXIX. törvény 156/A. § (1) bek.]”,
ab) 1001 Kódszámú sorában „Az elsõbbség és az elõzés szabályainak megsértése [SzR. 44. § (1) bek.]” és az
„5” pontszám,
ac) 1002 Kódszámú sorában az „[SzR. 44. § (2) bek.]”,
ad) 12, 1201, 1202 Kódszámú sorában az „[SzR. 46. § (1) bek.]”,
ae) 13 Kódszámú sorában az „[SzR. 47. § (1) bek.]”,
af) 14 Kódszámú sorában a „Biztonságos közlekedésre alkalmatlan jármû vezetése üzemképtelen fék,
kormányberendezés esetében [SzR. 48. § (1) bek.];” és a „6” pontszám,
ag) 15 Kódszámú sorában az „[SzR. 54. § (1) bek.]”,
ah) 1506 Kódszámú sorában a „Megállás kijelölt gyalogos-átkelõhelyen, valamint a gyalogos-átkelõhely elõtt
[KRESZ 40. § (5) bek. e) pontja];” és a „6” pontszám,
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ai)

1507 Kódszámú sorában a „Megállás kerékpársávon, útkanyarulatban, valamint olyan helyen, ahol a jármû
a fényjelzõkészülék vagy jelzõtábla észlelését akadályozza [KRESZ 40. § (5) bek. a), c), l )pont];” és a
„6” pontszám
szövegrész,
b) a bányatavak hasznosításával kapcsolatos jogokról és kötelezettségekrõl szóló 239/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet
6. § (5) bekezdésében a „ , ideértve a vízjogi szabálysértésekkel összefüggésben meghatározott intézkedési
lehetõséget, illetve felelõsség megállapítását is” szövegrész,
c) az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeirõl, valamint a mûködési engedélyezési eljárásról
szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet 20. § (2) bekezdés a) és b) pontjában a „vagy akivel szemben egészségügyi
tevékenység jogosulatlan végzése miatt szabálysértési büntetést szabtak ki,” szövegrész,
d) a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes nyomástartó berendezések hatósági felügyeletérõl szóló 23/2006.
(II. 3.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés c) pontja,
e) a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése,
f) az Oktatási Hivatalról szóló 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdés d) pontja, a 41. § (1) bekezdés
b) pontja,
g) a 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 38. § (7) és (8) bekezdése,
h) a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságról szóló 225/2007. (VIII. 31.) Korm. rendelet 6. § (5) bekezdése,
i) a villamosenergia-rendszer jelentõs zavara és a villamosenergia-ellátási válsághelyzet esetén szükséges
intézkedésekrõl szóló 285/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 24. § (2) bekezdése,
j) a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet
37. § (4) bekezdésében a „szabálysértési” szövegrész,
k) a fõvárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 2. melléklet 1.2. pontja,
l) a 2011. évi népszámlálás végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokról szóló 305/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet
4. § (1) bekezdés o) pontjában a „szabálysértési” szövegrész,
m) az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról,
valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelölésérõl szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 2. melléklet
9. pontja,
n) a fogyasztóvédelmi hatóság által kiszabott egyes bírságok felhasználásáról szóló 339/2010. (XII. 28.) Korm.
rendelet 1. § (1) bekezdésében a „szabálysértési eljárása során kiszabott pénzbírság, valamint helyszíni bírság,
továbbá” szövegrész.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 63/2012. (IV. 2.) Korm. rendelethez
A

B

C

D

Sorszám

Szabs. tv. 217. § Ittas vezetés

a szabálysértés
elkövetési
magatartásával
megszegett
jogszabályi
rendelkezés

a helyszíni bírság
összege forintban

a pénzbírság összege
forintban

1.

vasúti vagy légi jármûvet, gépi meghajtású
vízi jármûvet, úszó munkagépet, illetve nem
gépi meghajtású vízi jármûvet vezetõnél
a szeszes ital fogyasztásából származó
alkohol mértéke 0,50‰
véralkohol-koncentrációt vagy a kilégzett
levegõben a 0,30 mg/l-t nem haladja meg,
feltéve, ha az nem minõsül
bûncselekménynek

15 000

30 000

Szabs. tv. 217. §
a) pont
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2.

3.

4.
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vasúti vagy légi jármûvet, gépi meghajtású
vízi jármûvet, úszó munkagépet, illetve nem
gépi meghajtású vízi jármûvet vezetõnél a
szeszes ital fogyasztásából származó
alkohol mértéke 0,50‰
véralkohol-koncentrációnál magasabb, de
0,80‰ véralkohol-koncentrációt nem
haladja meg vagy a kilégzett levegõben
0,30 mg/l-nél magasabb, de a 0,50 mg/l-t
nem haladja meg, feltéve, ha azok nem
minõsülnek bûncselekménynek
vasúti vagy légi jármûvet, gépi meghajtású
vízi jármûvet, úszó munkagépet, illetve nem
gépi meghajtású vízi jármûvet vezetõnél a
szeszes ital fogyasztásából származó
alkohol mértéke a 0,80‰
véralkohol-koncentrációt vagy a kilégzett
levegõben a 0,50 mg/l-t meghaladja,
feltéve, ha az nem minõsül
bûncselekménynek
vasúti vagy légi jármû, gépi meghajtású vízi
jármû, úszó munkagép, illetve közúton vagy
a közforgalom elõl el nem zárt magánúton
gépi meghajtású jármû vezetésének olyan
személynek történõ átengedése, akinek a
szervezetében szeszes ital fogyasztásából
származó alkohol van

Szabs. tv. 217. §
a) pont

20 000

40 000

Szabs. tv. 217. §
a) pont

25 000

50 000

Szabs. tv. 217. §
b) pont

25 000

50 000

A

B

C

D

Szabs. tv. 218. § Az elsõbbség és az elõzés szabályainak
megsértése

a szabálysértés
elkövetési
magatartásával
megszegett
jogszabályi
rendelkezés

a helyszíni bírság
összege forintban

a pénzbírság összege
forintban

15 000

30 000

20 000

40 000

2. melléklet a 63/2012. (IV. 2.) Korm. rendelethez

Sorszám

1.

az elsõbbségre vonatkozó szabályok
A közúti
(amennyiben a Szabs. tv. 219. §-ban
közlekedés
meghatározott közúti közlekedés
szabályairól szóló
rendjének megzavarása szabálysértés nem
1/1975. (II. 5.)
állapítható meg)
KPM–BM együttes
rendelet:
a továbbiakban:
KRESZ) 28. §
(1) bekezdés; 29. §
(1) bekezdés; 31. §
(5) és (8)
bekezdés b) pont;
42. § (1) bekezdés
az elsõbbségre vonatkozó szabályok
KRESZ 28. §
(amennyiben a Szabs. tv. 219. §-ban
(2) bekezdés; 43. §
meghatározott közúti közlekedés
(1) és (3)
rendjének megzavarása szabálysértés nem
bekezdés
állapítható meg)
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2.

az elõzésre vonatkozó szabályok
KRESZ 14. §
(amennyiben a Szabs. tv. 219. §-ban
(1) bekezdés f) és
meghatározott közúti közlekedés
g) pontja; 34. §
rendjének megzavarása szabálysértés nem
(8) bekezdés
állapítható meg)

15 000

•
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30 000

3. melléklet a 63/2012. (IV. 2.) Korm. rendelethez
A

Sorszám

Szabs. tv. 220. § Engedély nélküli vezetés

1.

az engedélyhez kötött jármû
vezetõje nem rendelkezik
jármûvezetésre jogosító
okmánnyal
az engedélyhez kötött jármû
vezetõje nem rendelkezik
jármûvezetésre jogosító
kategóriával
az engedélyhez kötött jármû
vezetését olyan személynek adja
át, aki nem rendelkezik
jármûvezetésre jogosító
okmánnyal
az engedélyhez kötött jármû
vezetését olyan személynek adja
át, aki nem rendelkezik
jármûvezetésre jogosító
kategóriával
a jármûvezetõ utánképzésen
történõ részvételének hiánya
miatt szünetel a vezetési
jogosultság

2.

3.

4.

5.

B

C

a szabálysértés elkövetési
magatartásával
a helyszíni bírság összege
megszegett jogszabályi
forintban
rendelkezés

D
a pénzbírság összege
forintban

KRESZ 4. §
(1) bekezdés
a) pont

25 000

50 000

KRESZ 4. §
(1) bekezdés
a) pont

20 000

40 000

KRESZ 4. §
(2) bekezdés

25 000

50 000

KRESZ 4. §
(2) bekezdés

20 000

40 000

KRESZ 4. §
(1) bekezdés
a) pont

25 000

50 000

B

C

D

4. melléklet a 63/2012. (IV. 2.) Korm. rendelethez
A

Sorszám

1.

2.

3.

Szabs. tv. 221. § Érvénytelen hatósági
engedéllyel vagy jelzéssel való közlekedés

a jármû mûszaki érvényességi
ideje több mint három hónapja
lejárt, de hat hónapot nem
haladta meg
a jármû mûszaki érvényességi
ideje több mint hat hónapja
lejárt, de egy évet nem haladta
meg
a jármû mûszaki érvényességi
ideje több mint egy éve lejárt

a szabálysértés elkövetési
magatartásával
a helyszíni bírság összege
megszegett jogszabályi
forintban
rendelkezés

a pénzbírság összege
forintban

KRESZ 5. §
(1) bekezdés c) pont

15 000

30 000

KRESZ 5. §
(1) bekezdés c) pont

20 000

40 000

KRESZ 5. §
(1) bekezdés c) pont

25 000

50 000
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5. melléklet a 63/2012. (IV. 2.) Korm. rendelethez

Sorszám

1.

2.

A

B

C

D

Szabs. tv. 223. § Megkülönböztetõ jelzést adó
készülékkel kapcsolatos szabálysértés

a szabálysértés elkövetési
magatartásával megszegett
jogszabályi rendelkezés

a helyszíni bírság
összege forintban

a pénzbírság összege
forintban

20 000

40 000

15 000

30 000

megkülönböztetõ fényjelzést vagy a megkülönböztetõ és
a hangjelzést adó készülék
figyelmeztetõ jelzést
gépjármûre történõ jogosulatlan
adó készülékek
felszerelése
felszerelésének és
használatának
szabályairól szóló
12/2007. (III. 13.) IRM
rendelet 2. §
(1) bekezdés
a megkülönböztetõ fényjelzés
Szabs. tv. 223. §
vagy a hangjelzést adó készülék
b) pont
közterületen lévõ gépjármûben
engedély nélküli birtoklása

6. melléklet a 63/2012. (IV. 2.) Korm. rendelethez

Sorszám

1.

2.

A

B

C

D

Szabs. tv. 224. § Közúti közlekedési szabályok
kisebb fokú megsértése

a szabálysértés elkövetési
magatartásával megszegett
jogszabályi rendelkezés

a helyszíni bírság
összege forintban

a pénzbírság összege
forintban

15 000

30 000

30 000

60 000

a közúti közlekedésre vonatkozó
KRESZ 3. §
szabályok megsértése (amennyiben
(2) bekezdés; 14. §
a Szabs. tv. 219. §-ban
(1) bekezdés h)–m),
meghatározott közúti közlekedés
o-u), y), z/1 pont; 18. §
rendjének megzavarása
(1) bekezdés c), k)
szabálysértés nem állapítható meg)
pont; 25. §
(2) bekezdés; 29. §
(2) bekezdés; 31 §
(1)–(4) bekezdés; 33. §
(2) bekezdés; 37. §
(3) bekezdés b) pont;
48. § (9) bekezdés
a közúti közlekedésre vonatkozó
KRESZ 48. §
szabályok megsértése (amennyiben
(7) bekezdés
a Szabs. tv. 219. §-ban
meghatározott közúti közlekedés
rendjének megzavarása
szabálysértés nem állapítható meg)
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7. melléklet a 63/2012. (IV. 2.) Korm. rendelethez

Sorszám

1.

A

B

C

D

Szabs. tv. 225. § Közúti közlekedési igazgatási
szabályok megsértése

a szabálysértés elkövetési
magatartásával megszegett
jogszabályi rendelkezés

a helyszíni bírság
összege forintban

a pénzbírság összege
forintban

15 000

30 000

a közúti közlekedési igazgatási
szabályok megsértése

a közúti közlekedési
igazgatási
feladatokról, a közúti
közlekedési
okmányok kiadásáról
és visszavonásáról
szóló 326/2011.
(XII. 28.) Korm.
rendelet 69. §
(3) bekezdés; 70. §
(3) és (5) bekezdés;
93. § (2) bekezdés;
a közúti közlekedési
nyilvántartásról szóló
1999. évi LXXXIV.
törvény 33. §
(1) bekezdés;

8. melléklet a 63/2012. (IV. 2.) Korm. rendelethez

Sorszám

1.

2.

3.

4.

5.

A

B

C

D

Szabs. tv. 226. § Víziközlekedési szabályok
megsértése

a szabálysértés elkövetései
magatartásával megszegett
jogszabályi rendelkezés

a helyszíni bírság összege
forintban

a pénzbírság összege
forintban

15 000

30 000

15 000

30 000

15 000

30 000

15 000

30 000

15 000

30 000

Csónak és kishajó biztonsági
követelményeire vonatkozó
szabályok megsértése

a víziközlekedés
rendjérõl szóló
57/2011. (XI. 22.) NFM
rendelet 1. melléklet
(a továbbiakban:
Hajózási Szabályzat)
II. RÉSZ 4.05 cikk 1. és
3-4. pont
Csónak és vízi sporteszköz
Hajózási Szabályzat
használatára vonatkozó szabályok
II. RÉSZ 4.07 cikk
megszegése
3. pont
Õr és ügyeleti szolgálatra
Hajózási Szabályzat
vonatkozó szabályok megszegése
II. RÉSZ 5.03 cikk
1–7. pont
Hullámkeltés tilalmának
Hajózási Szabályzat
megszegése
I. RÉSZ 6.20 cikk 1. és
3. pont
Másodfokú viharjelzés megsértése Hajózási Szabályzat II.
RÉSZ 9.12 cikk 3.
és 4. pont
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9. melléklet a 63/2012. (IV. 2.) Korm. rendelethez

Sorszám

1.

A

B

C

D

Szabs. tv. 230. § Szmogriadó szabályainak
mozgó légszennyezõ forrássokkal való
megsértése

a szabálysértés elkövetési
magatartásával megszegett
jogszabályi rendelkezése

a helyszíni bírság összege
forintban

a pénzbírság összege
forintban

szmogriadó elrendelése esetén
vagy annak megelõzése
érdekében bevezetett, a mozgó
légszennyezõ forrás használatára
vonatkozó forgalomkorlátozásokat
vagy intézkedések megsértése

Szabs. tv. 230. §

15 000

30 000

A Kormány 64/2012. (IV. 2.) Korm. rendelete
a 2011. évi eredményességi támogatásról
A Kormány a sportról szóló 2004. évi I. törvény 79. § (1) bekezdésének b) pont bj) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:
1. §

2. §

E rendelet alkalmazásában
1. földrész: Afrika, Amerika, Ausztrália, Ázsia, Európa;
2. szakember: a versenyzõ világbajnokságra vagy Európa-bajnokságra történõ felkészítésében közremûködõ
a)
a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 77. § p) pontja szerinti sportszakember;
b)
szövetségi és egyesületi szakmunkatárs.
3. versenyzõ: az Stv. 1. § (3) bekezdése szerinti, versenyszerûen sportoló természetes személy.
(1) A sportpolitikáért felelõs miniszter eredményességi támogatást nyújt a 2011. évi Európa-bajnokságokon és
világbajnokságokon olimpiai versenyszámban, paralimpiai versenyszámban szerzett 1–3. helyezés után az 1. melléklet
szerinti mértékben – a 2. mellékletben az olimpiai versenyszámok esetére meghatározott összegek alapján – számítva,
ha a világbajnokságon legalább három földrész államainak versenyzõi vettek részt és a versenyszámban:
a) nemzetközi kvalifikációs versenyrendszer alapján rendezett világbajnokság esetén legalább tizenöt,
Európa-bajnokság esetén legalább tíz állam versenyzõi szerepeltek a kvalifikációs versenyeken;
b) nemzetközi kvalifikációs versenyrendszer nélkül rendezett világbajnokságon legalább tizenöt,
Európa-bajnokságon legalább tíz állam versenyzõi szerepeltek.
(2) Eredményességi támogatásban a Magyar Olimpiai Bizottságban (a továbbiakban: MOB) tagsággal rendelkezõ
országos sportági szakszövetségbe tartozó sportszervezet versenyzõje és a felkészítésében résztvevõ szakember
részesülhet.
(3) Szakember nem részesülhet magasabb összegû támogatásban, mint a legeredményesebb versenyzõjének járó
összeg. Csapatsportág esetében a szövetségi kapitány eredményességi támogatása nem lehet több mint
a legnagyobb támogatásban részesülõ versenyzõ részére javasolt összeg 150 százaléka.
(4) A támogatandó személyekre olimpiai versenyszám esetén az országos sportági szakszövetség, paralimpiai
versenyszám esetén a MOB fogyatékosok sportjáért felelõs szakmai tagozatának elnöksége tesz javaslatot
a sportpolitikáért felelõs miniszternek 2012. április 13-ig. A javaslathoz csatolni kell a verseny teljes – minden
versenyszámot tartalmazó – jegyzõkönyvét. A sportpolitikáért felelõs miniszter 2012. április 30-ig határozza meg
a támogatandók névsorát és a támogatás összegét, valamint folyósítja a támogatást.
(5) Azokban a sportágakban, amelyekben az összetett eredmény mellett a részteljesítményeket is értékelik,
a javaslattevõnek a versenyzõ azon eredményét kell figyelembe vennie, amely alapján magasabb összegû
támogatásban részesíthetõ.
(6) Egy versenyen egy személy egy jogcímen, versenyzõként vagy felkészítésben résztvevõ szakemberként részesülhet
támogatásban.
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(1) Egy sportágban évente, szakáganként, nemenként egy felnõtt- és a legidõsebb utánpótlás-korosztály versenyzõi,
valamint a felkészítésükben résztvevõ szakemberek, paralimpiai sportágakban nemenként a felnõtt korosztály
versenyzõi és a felkészítésükben résztvevõ szakemberek részesíthetõk eredményességi támogatásban.
(2) Ha az olimpiai, paralimpiai versenyszámokat nem olimpiai, nem paralimpiai körülmények között rendezik meg,
eredményességi támogatásként a versenyszám olimpiai, paralimpiai körülmények között történõ megrendezése
esetére meghatározott eredményességi támogatás ötven százaléka nyújtható. Nem olimpiai, nem paralimpiai
körülmények közötti versenyrendezésnek minõsül, ha az olimpiai, paralimpiai versenyszámot a sportág nemzetközi
sportszövetségének szabályzatában az olimpiára, paralimpiára meghatározott feltételektõl eltérõen rendezik meg.
(3) Az egyéni sportágak azon csapatversenyszámaiban, amelyekben a csapateredményt az egyéni eredmények alapján
állapítják meg, eredményességi támogatás nem nyújtható abban az esetben, ha az egyéni eredmény sem
támogatható.
(4) Az egyéni sportágak csapatversenyszámaiban, valamint a csapatjáték sportágakban a javaslattevõ az egyes
versenyzõk különbözõ összegû eredményességi támogatására tehet javaslatot, amely azonban nem lehet magasabb
az adott helyezésért egyéni versenyszámban adható eredményességi támogatás összegénél. A versenyzõk így
megállapított eredményességi támogatásainak összege nem haladhatja meg az egyéni sportágak
csapatversenyszámaiban és a csapatjáték sportágakban meghatározott eredményességi támogatások keretösszegét.
(5) Ha a versenyzõ egy versenyen több versenyszámban ér el helyezést, a legjobb helyezésért teljes összegû
eredményességi támogatásra, a következõ helyezésért az eredményességi támogatás ötven, és minden további
helyezésért az eredményességi támogatás huszonöt százalékára jogosult.
(6) A versenyzõ felkészítésében résztvevõ szakemberek részére megállapítható eredményességi támogatások összege
a sportágban a versenyzõknek nyújtható eredményességi támogatások összegének ötven százaléka, duatlon és
triatlon sportágakban hetven százaléka, öttusa sportágban kilencven százaléka lehet.
Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 64/2012. (IV. 2.) Korm. rendelethez
A versenyzõ részére nyújtható eredményességi támogatás mértéke világ- és Európa-bajnokság esetében
A.

B.

1. olimpiai versenyszámban
2. paralimpiai versenyszámban

100 százalék
az 1. sor szerinti mérték 50 százaléka

2. melléklet a 64/2012. (IV. 2.) Korm. rendelethez
A versenyzõ részére nyújtható eredményességi támogatás összege a 2011. évi világ- és Európa-bajnokság
esetében olimpiai versenyszámban (nettó összegben, forintban, 100%)
I. Évenként rendezett versenyek esetében
A. Európa-bajnokság
Korosztály

Helyezés

1. Felnõtt

II.

I.
III.
I.
2. Utánpótlás

II.
III.

Egyéni

1 000 000
750 000
500 000
250 000
187 500
125 000

Páros

800 000
600 000
400 000
200 000
150 000
100 000

B. Világbajnokság
Csapat,
csapatjáték

600 000
450 000
300 000
150 000
112 500
75 000

Egyéni

2 000 000
1 500 000
1 000 000
500 000
375 000
250 000

Páros

1 600 000
1 200 000
800 000
400 000
300 000
200 000

Csapat,
csapatjáték

1 200 000
900 000
600 000
300 000
225 000
150 000
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II. Kétévenként rendezett versenyek esetében
A. Európa-bajnokság
Korosztály

Helyezés
I.

1. Felnõtt

II.
III.
I.

2. Utánpótlás

II.
III.

Egyéni

Páros

1 250 000
937 500
625 000
312 500
234 375
156 250

1 000 000
750 000
500 000
250 000
187 500
125 000

B. Világbajnokság
Csapat,
csapatjáték

750 000
562 500
375 000
187 500
140 625
93 750

Egyéni

2 500 000
1 875 000
1 250 000
625 000
468 750
312 500

Páros

2 000 000
1 500 000
1 000 000
500 000
375 000
250 000

Csapat,
csapatjáték

1 500 000
1 125 000
750 000
375 000
281 250
187 500

III. Négyévenként rendezett versenyek esetében
A. Európa-bajnokság
Korosztály

Helyezés

1. Felnõtt

II.

I.

III.
I.
2. Utánpótlás

II.
III.

Egyéni

1 500 000
1 125 000
750 000
375 000
281 250
187 500

Páros

1 200 000
900 000
600 000
300 000
225 000
150 000

B. Világbajnokság
Csapat,
csapatjáték

900 000
675 000
450 000
225 000
168 750
112 500

Egyéni

3 000 000
2 250 000
1 500 000
750 000
562 500
375 000

Páros

2 400 000
1 800 000
1 200 000
600 000
450 000
300 000

Csapat,
csapatjáték

1 800 000
1 350 000
900 000
450 000
337 500
225 000

A Kormány 65/2012. (IV. 2.) Korm. rendelete
a polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és felügyeletérõl szóló egyes
kormányrendeletek módosításáról
A Kormány a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés k) pontjában, valamint a Rendõrségrõl szóló 1994. évi
XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:
1. §

A polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és felügyeletérõl szóló 191/2002. (IX. 4.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R.) A robbanóanyagok nyilvántartása alcíme a következõ 24/A. §-sal egészül ki:
„24/A. § (1) A robbanóanyag-szektorban mûködõ vállalkozások a birtokukban lévõ robbanóanyagokról az ellátási
láncon és az életcikluson keresztül az egyedi azonosítást is tartalmazó naprakész terméknyilvántartást kötelesek
vezetni, és azt – a tevékenység befejezése esetén is – a nyilvántartás felvételétõl, illetve a robbanóanyag életciklusa
végének legutolsó ismert idõpontjától számított tíz évig megõrizni.
(2) A nyilvántartásnak ki kell terjednie a robbanóanyag felhasználására, szállítására, valamint belföldi átadására is.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott nyilvántartást a bányafelügyelet és a rendõrség ellenõrzi.
(4) A robbanóanyag-szektorban mûködõ vállalkozások kötelesek:
a) nyilvántartást vezetni a robbanóanyagok azonosításáról minden vonatkozó információval együtt, beleértve
a robbanóanyag típusát és a gazdálkodó szervezet vagy személy nevét, amelynél kezelik;
b) minden egyes robbanóanyag elhelyezését nyilvántartani addig, amíg a robbanóanyag a tulajdonukban vagy
kezelésükben van, vagy amíg azt egy másik vállalkozáshoz átszállítják vagy felhasználják;
c) rendszeres idõközönként nyilvántartási rendszerüket felülvizsgálni annak érdekében, hogy annak hatékonyságát
és a nyilvántartott adatok minõségét biztosítsák;
d) biztosítani a nyilvántartás védelmét a véletlen vagy szándékos rongálódástól vagy megsemmisüléstõl;
e) a rendõrség kérésére a robbanóanyag eredetével és helyével kapcsolatos információt – annak életciklusa során és
az ellátási lánc egészén keresztül – megadni;
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f) megadni a rendõrségnek az e) pontban leírt információk megadására – munkaidõn túl is – képes személy nevét
és elérhetõségi adatait.”
2. §

Az R. a következõ címmel, alcímekkel és 24/B–24/K. §-sal egészül ki:

„TERMÉKAZONOSÍTÁS
Egyedi azonosítás
24/B. § (1) A robbanóanyag-szektorban mûködõ vállalkozások, amelyek robbanóanyagokat gyártanak vagy
importálnak, illetve gyutacsokat szerelnek össze (a továbbiakban: vállalkozások) egyedi azonosítással kötelesek jelölni
a robbanóanyagokat és a legkisebb csomagolási egységek mindegyikét. Nem kell jelölni:
a) a csomagolatlanul vagy szivattyús kocsikban szállított és átadott robbanóanyagot a robbantólyukba való közvetlen
betöltéshez;
b) a robbantás helyszínén gyártott robbanóanyagot, és amelyeket közvetlenül a gyártásuk után töltenek be („in situ”
gyártás);
c) gyújtózsinórokat, amelyek zsinórszerû nem robbanó gyújtóeszközök;
d) biztonsági gyújtózsinórokat, amelyek fekete lõporbélbõl állnak, amely hajlékony szövött textilburkolattal és egy
vagy több külsõ védõburkolattal van körülvéve, és amely meggyújtását követõen elõre meghatározott sebességgel
ég, külsõ robbanás nélkül;
e) gyutacskapszulákat, amelyek ütésre könnyen robbanó kis mennyiségû primer robbanóanyag-keveréket
tartalmazó fém vagy mûanyag gyutacskapszulák, és amelyek kézifegyver töltényben indítóelemként, lövegeknél
ütõgyutacsként szolgálnak.
(2) Amennyiben egy robbanóanyag további gyártási eljárások tárgyát képezi, a gyártónak a robbanóanyagot nem kell
új egyedi azonosítással jelölni, kivéve, ha az eredeti egyedi azonosítás többé nincs a 20. §-nak megfelelõen jelölve.
(3) Az (1) bekezdés nem alkalmazandó, ha a robbanóanyagot export céljára gyártják és az importáló ország
követelményeivel összhangban lévõ azonosítással jelölik, ami lehetõvé teszi a robbanóanyag nyomon
követhetõségét.
(4) Az egyedi azonosítás a 6. mellékletben meghatározott alkotóelemeket tartalmazza.
(5) A bányafelügyelet minden gyártási helyhez kiadott gyártási engedélyében három számjegybõl álló kódot határoz
meg.
(6) Ha a gyártási hely az Európai Gazdasági Térség területén kívül helyezkedik el, a Magyarországon székhellyel
rendelkezõ gyártó kapcsolatba lép az importáló tagállam hatóságával abból a célból, hogy a gyártási helyhez kódot
rendeljenek hozzá. Ha a gyártási hely az Európai Gazdasági Térségen kívül helyezkedik el és a gyártó nem az Európai
Gazdasági Térség területén belül rendelkezik székhellyel, az érintett robbanóanyagok importõrjének kapcsolatba kell
lépnie a bányafelügyelettel, hogy a gyártási helyhez kódot rendeljenek hozzá.
(7) 2015. április 5-étõl a robbanóanyagokat újracsomagoló forgalmazók a robbanóanyagra és a legkisebb
csomagolási egységre kötelesek egyedi azonosítást rögzíteni.

Jelölés és rögzítés
24/C. § Az egyedi azonosítást az érintett terméken jól láthatóan, egyértelmû és maradandó módon kell rögzíteni.

Töltényezett robbanóanyagok és zsákos robbanóanyagok
24/D. § (1) A töltényezett robbanóanyagok és zsákos robbanóanyagok esetében az egyedi azonosításnak egy
öntapadós címkébõl vagy közvetlen nyomtatásból kell állnia minden egyes töltényen, illetve zsákon. Járulékos címkét
kell helyezni minden egyes tölténycsomagra.
(2) A vállalkozások minden egyes töltényhez vagy zsákhoz rögzített passzív, inert elektronikus címkét és minden
egyes tölténycsomagra járulékos elektronikus címkét használhatnak.

Kétkomponensû robbanóanyagok
24/E. § A csomagolt kétkomponensû robbanóanyagok esetében az egyedi azonosításnak egy öntapadós címkébõl
vagy közvetlen nyomtatásból kell állnia a két komponenst tartalmazó minden egyes legkisebb csomagolási egységen.

Alapgyutacs
24/F. § (1) Az alapgyutacsok esetében az egyedi azonosításnak a gyutacshüvelyen elhelyezett öntapadós címkébõl
vagy közvetlen nyomtatásból, illetve bélyegzésbõl kell állnia. Minden egyes gyutacscsomagra járulékos címkét kell
helyezni.
(2) A vállalkozások az egyes gyutacsokhoz rögzített passzív, inert elektronikus címkét és minden egyes
gyutacscsomagra járulékos címkét használhatnak.
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Elektromos, nem elektromos és elektronikus gyutacsok
24/G. § (1) Az elektromos, nem elektromos és elektronikus gyutacsok esetében az egyedi azonosításnak egy,
a vezetékeken vagy a gyújtócsövön lévõ öntapadós címkébõl, vagy pedig a gyutacshüvelyen lévõ öntapadós
címkébõl, illetve közvetlen nyomtatásból vagy bélyegzésbõl kell állnia. Járulékos címkét kell helyezni minden egyes
gyutacscsomagra.
(2) A vállalkozások minden egyes gyutacshoz rögzített passzív, inert elektronikus címkét és minden egyes
gyutacscsomaghoz járulékos címkét használhatnak.

Indító- és erõsítõtöltetek
24/H. § (1) A 24/B. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott indítótöltetektõl eltérõ töltetek és az erõsítõtöltetek
esetében az egyedi azonosításnak az ilyen indító- és erõsítõtölteteken elhelyezett öntapadós címkébõl vagy közvetlen
nyomtatásból kell állnia. Minden egyes indító- vagy erõsítõtöltet-csomagra járulékos címkét kell helyezni.
(2) A vállalkozások minden egyes indítótöltethez vagy erõsítõtöltethez rögzített passzív, inert elektronikus címkét,
és minden egyes indító- vagy erõsítõtöltet-csomagra járulékos címkét használhatnak.

Robbanózsinórok
24/I. § (1) A robbanózsinórok esetében az egyedi azonosításnak a tekercsen elhelyezett öntapadós címkébõl vagy
közvetlen nyomtatásból kell állnia. Az egyedi azonosítást 5 méterenként kell feltüntetni a robbanózsinór külsõ
borításán, vagy a közvetlenül a robbanózsinór külsõ szálán lévõ mûanyag extrudált belsõ rétegen. Minden egyes
robbanózsinór-csomagra járulékos címkét kell helyezni.
(2) A vállalkozások a zsinórba helyezett passzív inert elektronikus címkét, és minden egyes robbanózsinór-csomagra
járulékos címkét használhatnak.

Robbanóanyagot tartalmazó dobozok és dobok
24/J. § (1) A robbanóanyagot tartalmazó dobozok és dobok esetében az egyedi azonosításnak egy öntapadós
címkébõl vagy közvetlen nyomtatásból kell állnia a robbanóanyagot tartalmazó dobozon vagy dobon.
(2) A vállalkozások minden egyes dobozra és dobra rögzített passzív inert elektronikus címkét használhatnak.
Az eredeti címke másolatai
24/K. § A vállalkozások az eredeti azonosító címke felragasztható kivitelû másolatait – a robbanóanyagok téves
felhasználásának elkerülése érdekében – a felhasználók rendelkezésére bocsáthatják. A másolatokat értelemszerûen
az eredeti másolataiként kell megjelölni.”
3. §

Az R. 27. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Ez a rendelet a következõ európai uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:
a) a Tanács 93/15/EGK irányelve (1993. április 5.) a polgári felhasználású robbanóanyagok forgalomba hozatalára
és felügyeletére vonatkozó rendelkezések harmonizációjáról, a 10. és 11. cikk kivételével,
b) a Bizottság 2008/43/EK irányelve (2008. április 4.) a polgári felhasználású robbanóanyagok azonosítási és nyomon
követhetõségi rendszerének a 93/15/EGK tanácsi irányelv értelmében történõ létrehozásáról (a 24/B–24/K. §),
c) a Bizottság 4/2012/EU irányelve (2012. február 22.) a polgári felhasználású robbanóanyagok azonosítási és
nyomon-követhetõségi rendszerének a 93/15/EGK tanácsi irányelv értelmében történõ létrehozásáról szóló
2008/43/EK irányelv módosításáról.”

4. §

Az R. az 1. melléklet szerinti 6. számú melléklettel egészül ki.

5. §

6. §

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Ez a rendelet – a (2)–(4) bekezdésben meghatározott kivételekkel – 2012. április 4-én lép hatályba.
A 7. § 2012. április 6-án lép hatályba.
A 2–4. § és az 1. melléklet 2013. április 5-én lép hatályba.
Az 1. § 2015. április 5-én lép hatályba.
Ez a rendelet 2015. április 6-án hatályát veszti.
A polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és felügyeletérõl szóló 191/2002. (IX. 4.) Korm. rendelet
módosításáról szóló 144/2009. (VII. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 2–5. §-a, 6. § (4) és (5) bekezdése és
melléklete nem lép hatályba.
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7. §

Hatályát veszti az R1.

8. §

Ez a rendelet a polgári felhasználású robbanóanyagok azonosítási és nyomon-követhetõségi rendszerének
a 93/15/EGK tanácsi irányelv értelmében történõ létrehozásáról szóló 2008/43/EK irányelv módosításáról szóló, 2012.
február 22-i 4/2012/EU bizottsági irányelvnek való megfelelést szolgálja.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 65/2012. (IV. 2.) Korm. rendelethez
„6. számú melléklet a 191/2002. (IX. 4.) Korm. rendelethez
Az egyedi azonosításnak a következõkbõl kell állnia:
1. az azonosítás olvasható része a következõket tartalmazza:
a) a gyártó nevét;
b) alfanumerikus kódot, amely a következõket tartalmazza:
i. Magyarországot azonosító két betût „HU” jelzéssel;
ii. a bányafelügyelet által meghatározott 24/B. § (5) bekezdése szerinti 3 számjegyet, amely azonosítja a gyártási hely
nevét;
iii. az egységes termékazonosító kód alkalmazásáról szóló jogszabály szerinti egyedi termékkódot és a Veszélyes Áruk
Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás „A” és „B” melléklete szerint a küldeménydarabokon
feltüntetendõ információkat (jelöléseket és bárcákat).
2. Egy elektronikusan olvasható azonosítást vonalkód és/vagy mátrix kód formátumban, amely közvetlenül
kapcsolódik az alfanumerikus azonosító kódhoz.
3.
3.1. Azon cikkek esetében, amelyeken túl kis méretük miatt az 1. pont b) alpontjában, valamint a 2. pontban
meghatározott információ nem tüntethetõ fel, illetve amelyek esetében az egyedi azonosítás elhelyezése alakjuk vagy
formatervezésük miatt mûszakilag nem kivitelezhetõ, az elõírt azonosítást a legkisebb csomagolóegységeken kell
feltüntetni, amely csomagolóegység a szállítás vagy a belföldi átadás során nem bontható meg.
3.2. Az egyes legkisebb csomagolóegységeket pecséttel kell lezárni.
3.3. Azokat az alapgyutacsokat vagy erõsítõtölteteket, amelyek a 3.1. pontban foglalt kivételhez tartoznak,
maradandó módon kell megjelölni annak biztosítása érdekében, hogy az 1. pont b) alpontja szerinti információ tisztán
olvasható legyen. Az egyes legkisebb csomagolóegységen fel kell tüntetni a csomagban található alapgyutacsok és
erõsítõtöltetek számát.
3.4. A 3.1. pontban meghatározott mentesség hatálya alá tartozó egyes robbanózsinórok egyedi azonosítását
a tekercsen vagy az orsón, illetve adott esetben a legkisebb csomagolóegységen kell feltüntetni.”
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A Kormány 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelete
a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhetõ
tevékenységekrõl, valamint ezen anyagok jegyzékre vételérõl és jegyzékeinek módosításáról
A Kormány a Rendõrségrõl szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés d) pontjában, valamint az emberi alkalmazásra kerülõ
gyógyszerekrõl és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (4) bekezdés
a), b) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében
eljárva – a következõket rendeli el:

1. Értelmezõ rendelkezések
1. §

E rendelet alkalmazásában
1. állatgyógyászati intézmény: állatkórház, állatklinika, állatorvosi rendelõ, állatorvosi szakrendelõ (rendelõintézet),
állategészségügyi laboratórium;
2. belföldi szállítás: olyan, kábítószert, pszichotróp anyagot vagy új pszichoaktív anyagot tartalmazó szállítás,
amelynek a kiindulópontja és végcélja egyaránt Magyarországon található, ide nem értve a telephelyen történõ
mozgatást;
3. díszítõ mák: a kábítószer elõállítására alkalmas növények termesztésének, forgalmazásának és felhasználásának
rendjérõl szóló kormányrendelet 1. § d) pontja szerinti fogalom;
4. egészségügyi szolgáltató: az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 3. § f) pontjában meghatározott
szolgáltató;
5. elemzés: kábítószerek, pszichotróp anyagok és új pszichoaktív anyagok fizikai, kémiai és egyéb jellemzõinek
meghatározására, valamint az új pszichoaktív anyagok kóros élvezetre alkalmasságának megállapítására irányuló
szakértõi tevékenység;
6. eltérítés: kábítószernek vagy pszichotróp anyagnak, valamint új pszichoaktív anyagnak az engedélyezett
forgalomból az engedély nélküli forgalomba történõ átirányítása;
7. engedélyes: e rendelet szerinti valamely engedéllyel rendelkezõ, a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi
IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 685. § c) pontja szerinti gazdálkodó szervezet;
8. export: kábítószereknek és pszichotróp anyagoknak, valamint új pszichoaktív anyagoknak Magyarország
területérõl harmadik országba irányuló kivitele vagy kiléptetése;
9. étkezési mák: a kábítószer elõállítására alkalmas növények termesztésének, forgalmazásának és felhasználásának
rendjérõl szóló kormányrendelet 1. § c) pontja szerinti fogalom;
10. forgalmazás: a kábítószerek és pszichotróp anyagok, valamint új pszichoaktív anyagok anyagi ellenszolgáltatásért
vagy anyagi ellenszolgáltatás nélkül történõ továbbadása, értékesítése, kereskedelme, elosztása, ide nem értve
az anyagok exportját, importját, transzferét és tranzitszállítását;
11. gyártás: minden olyan mûvelet, amelynek eredményeként kábítószer, pszichotróp anyag, új pszichoaktív anyag
vagy ezekbõl az anyagokból elõállított készítmény jön létre, beleértve a csomagolást és átcsomagolást. Gyártásnak
minõsül az opioid alkaloidok elválasztása az azt szolgáltató máknövénytõl, valamint a kannabisz, kannabisz gyanta
elválasztása az azt szolgáltató kannabisz növénytõl;
12. gyógyászati célú tevékenység: a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal végzett, a gyógyszerkutatást,
-fejlesztést, a gyógyszerek forgalomba hozatali engedélyezési eljárását, valamint a gyógyszeres kezelés
megvalósulását célzó, az adott tevékenység végzésére engedéllyel rendelkezõ által végzett tevékenység;
13. gyógyszer: az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerekrõl és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények
módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény (a továbbiakban: Gytv.) 1. § 1. pontjában meghatározott gyógyszer,
valamint az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl szóló 2008. évi XLVI. törvény Mellékletének 3. pontjában
meghatározott állatgyógyászati készítmény;
14. információcsere: a Tanács 2005/387/IB határozata (2005. május 10.) 4. cikk (1) bekezdésében meghatározott
értesítés lehetséges új pszichoaktív anyag megjelenésérõl, illetve az ezt tartalmazó készítmények elõállításáról,
kereskedelmérõl és felhasználásáról;
15. import: kábítószereknek és pszichotróp anyagoknak, valamint új pszichoaktív anyagoknak harmadik országból
Magyarország területére irányuló behozatala vagy beléptetése;
16. ipari mák: a kábítószer elõállítására alkalmas növények termesztésének, forgalmazásának és felhasználásának
rendjérõl szóló kormányrendelet 1. § b) pontja szerinti fogalom;
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17. kábítószer: az 1. melléklet A) 1. jegyzékén (a továbbiakban: K1 jegyzék) és A) 2. jegyzékén (a továbbiakban:
K2 jegyzék) szereplõ anyag, tekintet nélkül természetes vagy szintetikus eredetére;
18. kábítószertartalmú kivételek: az 1. melléklet A) 3. jegyzékén (a továbbiakban: K3 jegyzék) szereplõ hatóanyagot
az ott megadott mennyiségben tartalmazó gyógyszerek;
19. kábítószerért felelõs személy: a nem gyógyászati célú tevékenységi engedélyben, az eseti kutatási engedélyben,
valamint a nyilvántartásbavétel során a hatósági bizonyítványban megjelölt személy, aki a kábítószerekkel,
pszichotróp anyagokkal és új pszichoaktív anyagokkal folytatott tevékenységgel kapcsolatos feladatokat ellátja
és felügyeli, és akire az e rendeletben a kábítószer-felelõsre elõírt szabályok vonatkoznak a 6. § (3) bekezdésében elõírt
speciális végzettség kivételével;
20. kannabisz: a magok kivételével a kannabisz növény bármilyen elnevezéssel jelölt virágzó vagy termõ
ágvégzõdései, amelyekbõl a gyantát még nem vonták ki;
21. kannabisz növény: minden Cannabis nemzetséghez tartozó növény;
22. kábítószer-felelõs és helyettese: a gyógyászati tevékenységi engedély kiadását kérelmezõ vezetõje által javasolt,
az engedélyben kijelölt személyek, akik a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal folytatott tevékenységgel
kapcsolatos feladatokat ellátják és felügyelik az engedélyesnél;
23. klinikai vizsgálat: a Gytv. 1. § 7. pontjában meghatározott vizsgálat;
24. kutatás: kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint új pszichoaktív anyagokkal végzett, elemzési,
orvostudományi kutatás és tudományos kutatási célú tevékenység, és a klinikai vizsgálat;
25. magán-állatorvos: a Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint a magán-állatorvosi tevékenység gyakorlásáról szóló
törvény szerinti magán-állatorvosi tevékenységet önállóan folytató, állatgyógyászati intézményt nem üzemeltetõ
állatorvos;
26. máknövény: a mák vagy ópiummák (Papaver somniferum L.) faj fajtáihoz, valamint a murvásmák (Papaver
bracteatum Lindl.) faj fajtáihoz tartozó növény;
27. mákszalma: a levágott máknövény minden része, kivéve a máknövény magját a tokból való kifejtés és tisztítás
után;
28. nem gyógyászati célú tevékenység: a 12. pontban meghatározottól eltérõ minden, a kábítószerekkel és pszichotróp
anyagokkal, valamint új pszichoaktív anyagokkal végzett tevékenység;
29. oktatás: egészségügyi és rendvédelmi szakemberek képzése, továbbképzése;
30. pszichotróp anyag: az 1. melléklet B) jegyzékeiben (a továbbiakban: P1, P2, P3, P4 jegyzék) szereplõ anyag, tekintet
nélkül természetes vagy szintetikus eredetére;
31. termesztetés: tevékenységi és termesztetési engedély birtokában folytatható tevékenység, amelynek során
az engedélyes szerzõdéses jogviszony alapján ipari mák termesztésével bíz meg mezõgazdasági termelõket;
32. transzfer: kábítószereknek és pszichotróp anyagoknak, valamint új pszichoaktív anyagoknak az Európai Unió más
országából Magyarország területére beérkezése vagy Magyarország területérõl az Európai Unió más országába való
kiszállítása;
33. tranzitszállítás: kábítószereknek és pszichotróp anyagoknak, valamint új pszichoaktív anyagoknak az ország
területén – a leszállás nélküli légi forgalom kivételével – történõ átszállítása, amelynek során az áru vámjogi
helyzetében változás nem történik;
34. új pszichoaktív anyag: az 1. melléklet C) jegyzékén szereplõ anyag vagy vegyületcsoport.

2. A rendelet hatálya
2. §

E rendelet hatálya kiterjed
a) kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint új pszichoaktív anyagokkal végezhetõ, a 3. §
(1) bekezdésében meghatározott tevékenységekre,
b) kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint új pszichoaktív anyagokkal végezhetõ tevékenységekhez
kapcsolódó hatósági eljárásokra,
c) kábítószerek és pszichotróp anyagok, valamint új pszichoaktív anyagok jegyzékbe vételi eljárására, továbbá
e jegyzékek módosítására,
d) kábítószernek és pszichotróp anyagnak az egészségügyi szolgáltató, valamint az állatgyógyászati intézmény
és állatgyógyászati készítmények kiskereskedelmi forgalmazója, magán-állatorvos és állatorvost alkalmazó telep,
állatkert, vadaspark által történõ megrendelésére,
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az engedélyesnél, a nyilvántartásba vett bejelentõnél, továbbá az egészségügyi szolgáltatónál végzett rendészeti
ellenõrzésre, valamint
kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint új pszichoaktív anyagokkal végzett klinikai vizsgálatok és
orvostudományi, valamint tudományos célú kutatások engedélyezésére.

3. Engedélyek, engedélyezési és nyilvántartásba vételi eljárás
3. §

(1) A kábítószerek és pszichotróp anyagok, valamint új pszichoaktív anyagok gyártása, exportja, importja, transzfere,
beszerzése, forgalmazása, raktározása, tárolása, tartása, átadása, használata, valamint a velük kapcsolatos oktatás,
kutatás, elemzés, továbbá kábítószer elõállítására alkalmas növények termesztetése, valamint a velük kapcsolatos
oktatás, kutatás, elemzés – a (2) és a (4) bekezdésben foglaltak, valamint az eseti kutatás kivételével – kizárólag
tevékenységi engedély birtokában folytatható, kivéve a koncesszióról szóló törvény alapján 1999. július 1. elõtt kötött
magánjogi szerzõdések által érintett tevékenységeket. Tevékenységi engedélyt a Ptk. 685. § c) pontja szerinti
gazdálkodó szervezet kaphat.
(2) Az állatgyógyászati intézmény, az állatgyógyászati készítmények kiskereskedelmi forgalmazója, a magán-állatorvos,
valamint állatorvost alkalmazó telep, állatkert, vadaspark köteles a K1, K2 és a P2 jegyzéken szereplõ kábítószernek
vagy pszichotróp anyagnak minõsülõ hatóanyagot tartalmazó gyógyszerrel végzett tevékenységét – annak
megkezdése elõtt legalább harminc nappal – a rendõrségnek az alábbi adattartalommal bejelenteni:
a) a tevékenység jellegének és helyének pontos megjelölése;
b) a kábítószerért felelõs személy megnevezése;
c) a cégjegyzékszáma, és a bírósági nyilvántartásba történõ bejegyzés, az egyéni vállalkozókról vezetett hatósági
nyilvántartásba vétel vagy a költségvetési szervek törzskönyvi száma;
d) a mûködésre jogosító engedélyek adatai (az engedély száma, a kiadó hatóság megnevezése, az engedély kelte
és idõbeli hatálya);
e) amennyiben emberi felhasználás céljára elõállított, a K1, K2 és a P2 jegyzéken szereplõ kábítószernek vagy
pszichotróp anyagnak minõsülõ hatóanyagot tartalmazó gyógyszert kíván tárolni és felhasználni, a készítmény
hatóanyagának neve és kiszerelési formája;
f) a tárolóhely és a tárolási rend leírása.
(3) A rendõrség a (2) bekezdés szerinti adatokat nyilvántartásba veszi, és a nyilvántartásba vett adatokról tizenöt napon
belül – visszavonásig hatályos – hatósági bizonyítványt ad ki. A nyilvántartásba vételrõl a megyei kormányhivatal
élelmiszerlánc biztonsági és állategészségügyi igazgatóságát (a továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági és
állategészségügyi igazgatóság) és az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalt (a továbbiakban: EEKH)
tájékoztatja. A nyilvántartásban szereplõ személy vagy szervezet a (2) bekezdés szerinti bejelentés során közölt adatai
megváltozásáról, vagy a tevékenység megszüntetésérõl a nyilvántartást vezetõ szervet nyolc napon belül, írásban
tájékoztatja. A nyilvántartásban szereplõ személy vagy szervezet az általa forgalmazott vagy felhasznált kábítószerrõl
és pszichotróp anyagról a nyilvántartást vezetõ szerv honlapján közzétett formanyomtatvány szerinti
adattartalommal minden év január 31-ig tájékoztatja az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságot
és a nyilvántartást vezetõ szervet.
(4) Díszítõ mák és kannabisz növény exportját, importját, transzferét végzõ, továbbá a tisztítatlan
mákszalma-maradványokkal szennyezett mákmagot felvásárló, illetve annak tisztítását végzõ, valamint ipari
mákszalmát tároló gazdálkodó szervezet a tevékenység megkezdése elõtt harminc nappal köteles a tevékenységet
a tevékenység jellegének és helyének pontos megjelölésével és a kábítószerért felelõs személy megnevezésével
az EEKH-nak bejelenteni. A bejelentésben meg kell jelölni a cégjegyzékszámot vagy az egyéni vállalkozókról vezetett
hatósági nyilvántartásba vétel számát.
(5) Az EEKH a (4) bekezdés szerinti adatokat nyilvántartásba veszi, és a nyilvántartásba vett adatokról tizenöt napon belül
– visszavonásig hatályos – hatósági bizonyítványt ad ki. A nyilvántartásba vételrõl a rendõrséget tájékoztatja.
A nyilvántartásba vett gazdálkodó szervezet a (4) bekezdés szerinti bejelentés során közölt adatai megváltozásáról,
vagy a tevékenység megszüntetésérõl a nyilvántartást vezetõ szervet nyolc napon belül írásban tájékoztatja.
A nyilvántartásba vett gazdálkodó szervezet az általa végzett tevékenységrõl a nyilvántartást vezetõ szerv honlapján
közzétett formanyomtatvány szerinti adattartalommal minden év január 31-ig tájékoztatja a nyilvántartást vezetõ
szervet. A tisztítás utáni mákszalma-maradványok kizárólag opioid alkaloidok elválasztására tevékenységi engedéllyel
rendelkezõ engedélyesnek adhatók át a 6. melléklet szerinti megrendelõlap kíséretében, vagy megsemmisítendõk.
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(6) Az 1. melléklet szerinti anyagok szállítmányozását végzõ gazdálkodó szervezet a tevékenység megkezdése esetén
köteles a tevékenységet – annak megkezdése elõtt harminc nappal – a tevékenység jellegének pontos megjelölésével
és a kábítószerért felelõs személy megnevezésével az EEKH-nak bejelenteni. A bejelentésben meg kell jelölni
a cégjegyzékszámot vagy az egyéni vállalkozókról vezetett hatósági nyilvántartásba vétel számát.
(7) Az EEKH a (6) bekezdés szerinti adatokat nyilvántartásba veszi, és a nyilvántartásba vett adatokról tizenöt napon belül
– visszavonásig hatályos – hatósági bizonyítványt ad ki. A nyilvántartásba vételrõl a rendõrséget tájékoztatja.
A nyilvántartásba vett gazdálkodó szervezet a (6) bekezdés szerinti bejelentés során közölt adatai megváltozásáról,
vagy a tevékenység megszüntetésérõl a nyilvántartást vezetõ szervet nyolc napon belül írásban tájékoztatja.
(8) A nyilvántartásba vett szervezetet a nyilvántartást vezetõ szerv nyilvántartásából törli és a hatósági bizonyítvány
visszavonásáról intézkedik, amennyiben:
a) a jogosult azt kéri;
b) a nyilvántartásba vételhez szükséges feltételek már nem állnak fenn;
c) a jogosult a nyilvántartásba vett tevékenységére vonatkozó kötelezettségeket ismételten vagy súlyosan
megszegi;
d) a jogosult a nyilvántartásba vett tevékenységét bizonyíthatóan nem kezdte meg, azt megszüntette, vagy egy
évnél tovább szünetelteti;
e) a felfüggesztésre okot adó körülményt a felfüggesztés idõtartama alatt nem szünteti meg.
(9) A nyilvántartásba vett szervezet tevékenységének folytatását a nyilvántartást vezetõ szerv döntése alapján köteles
felfüggeszteni, ha
a) a nyilvántartásba vett tevékenységére vonatkozó feltételeket megszegte;
b) az elõírt adatszolgáltatást nem teljesítette.
(10) A felfüggesztés idõtartamát a felfüggesztésre okot adó magatartás súlyára, a jogsértés idõtartamára vagy az eset más,
a kötelezettségszegés súlyát érintõ lényeges körülményeire tekintettel kell meghatározni, azzal, hogy a felfüggesztés
idõtartama legfeljebb egy év lehet.
(11) Amennyiben a jogosult a felfüggesztésre okot adó körülményt a felfüggesztés idõtartama alatt megszünteti, és
ezt bejelenti, a nyilvántartást vezetõ szerv dönt a felfüggesztés megszüntetésérõl.
(12) A nyilvántartást vezetõ szerv a nyilvántartásba vett szervezet tevékenységének felfüggesztésérõl vagy visszavonásáról
szóló döntését közli a felfüggesztést vagy visszavonást kezdeményezõ hatósággal is.
4. §

(1) A kábítószerek és pszichotróp anyagok, valamint új pszichoaktív anyagok, továbbá az ipari és étkezési mák szalmája,
valamint az ipari mák és – a kábítószer elõállítására alkalmas növények termesztésének, forgalmazásának és
felhasználásának rendjérõl szóló kormányrendeletben ekként meghatározott – magas THC tartalmú kender
vetõmagjának exportja, importja, transzfere esetén eseti exportengedélyt, illetve eseti importengedélyt is be kell
szerezni a tevékenységi engedélyen vagy az eseti kutatási engedélyen túl.
(2) A díszítõ mák és a kannabisz növény vonatkozásában eseti exportengedély és eseti importengedély a 3. §
(5) bekezdése szerinti nyilvántartásba vételt követõen kérelmezhetõ az EEKH-tól.
(3) A kábítószerek, pszichotróp anyagok, illetve a mákszalma és az ipari mák vetõmagja, valamint a kannabisz növény
tranzitszállításához az exportáló és az importáló ország arra hatáskörrel és illetékességgel rendelkezõ hatóságának
érvényes engedélye, valamint a szállítmány azonosítására alkalmas bizonylat szükséges, amelyet a szállító köteles
a rendõrség vagy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: vámszerv) ellenõrzése során bemutatni.
(4) A kábítószertartalmú kivételek gyártása, exportja, importja tevékenységi engedélyhez kötött, valamint ezen anyagok
eseti exportját, importját és transzferét a negyedévet követõ hónap 10. napjáig be kell jelenteni az EEKH-nak.
(5) Az ipari mák termesztetõje a tevékenységi engedély mellett a kábítószer elõállítására alkalmas növények
termesztésének, belföldi forgalmazásának és felhasználásának rendjérõl szóló kormányrendelet szerinti eseti
termesztetési engedélyt is köteles beszerezni.
(6) Kábítószerekkel, pszichotróp anyagokkal és új pszichoaktív anyagokkal kutatást csak e tevékenység folytatására
jogosító tevékenységi engedéllyel vagy egy adott vizsgálatra szóló eseti kutatási engedéllyel rendelkezõ gazdálkodó
szervezet folytathat.
(7) A P1 jegyzékbe foglalt pszichotróp anyagok, valamint az új pszichoaktív anyagok felhasználása csak kutatási vagy ipari
célra engedélyezhetõ, ide nem értve a Gytv. 25. § (2) bekezdése szerinti eseteket.
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A kannabisz növény magja – a kábítószer elõállítására alkalmas növények termesztésének, forgalmazásának és
felhasználásának rendjérõl szóló kormányrendeletben ekként meghatározott magas THC tartalmú kender
vetõmagjának exportja, importja és transzfere kivételével – nem minõsül az 1. melléklet szerinti anyagnak.

4. A gyógyászati célú tevékenységi engedély kiadásával kapcsolatos szabályok
6. §

(1) A tevékenységi engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:
a) gazdálkodó szervezet esetén cégjegyzékszámát, nem gazdasági társaságként mûködõ gazdálkodó szervezet
esetén a bírósági nyilvántartásba vételi számát, költségvetési szerv esetén törzskönyvi számát,
b) a folytatni kívánt tevékenységgel érintett kábítószerek vagy pszichotróp anyagok 1. melléklet szerinti
megnevezését,
c) a kérelmezett tevékenység megnevezését, folytatásának helyét,
d) feldolgozás esetén a kiinduló anyag, az elõállított termék megnevezését és tervezett mennyiségét az ellenõrzött
hatóanyagra számítva,
e) a kijelölni kívánt kábítószer-felelõs és helyettese nevét.
(2) A tevékenységi engedély iránti kérelemhez mellékelni kell:
a) a gazdálkodó szervezet képviseletére jogosult személy, és a kábítószer-felelõs, valamint helyettese aláírási
címpéldányát,
b) a kijelölni kívánt kábítószer-felelõs és helyettese végzettségét igazoló oklevél hitelesített másolatát,
c) a gyógyszer gyártására, kereskedelmére vonatkozó engedély hiteles másolatát, és a tevékenység körébe tartozó,
jogszabályban meghatározott más hatósági engedély vagy igazolás hiteles másolatát,
d) a gazdálkodó szervezet üzemének, érintett üzemrészének és raktárának, illetve kutatási tevékenységet végzõ
szervezet, intézmény laboratóriumának, raktárhelyiségének tervrajzát, amelyen fel kell tüntetni az alkalmazott
(telepített) mechanikai vagy elektronikus, illetve mechanikai és elektronikus biztonságtechnikai berendezéseket
és eszközöket, valamint azok helyét, továbbá mellékelni kell az õrzési, nyilvántartási és a telephelyen belüli
mozgatási rend leírását, valamint biztonsági rendszer esetén a mûködõképességet igazoló szakvéleményt,
e) a d) pontban megjelölt tervrajzokhoz mellékletként annak leírását, hogy a tevékenységgel érintett helyiségben
milyen ellenõrzött anyaggal milyen jellegû tevékenység folyik, valamint a tevékenység felelõseit,
f) az 1. melléklet szerinti anyag- és a személyforgalom útjának leírását az érintett helyiségek, raktárak között.
(3) Kábítószer-felelõsnek és helyettesének csak orvosi, állatorvosi, gyógyszerészi, vegyész- vagy biológus-mérnöki,
vegyészi, biológusi, vagy kémia, biológia szakos tanári, valamint a kábítószerek és pszichotróp anyagok elõállítására
alkalmas növények termesztése, és a velük kapcsolatos kutatási és oktatási tevékenység esetén agrármérnöki vagy
kertészmérnöki szakképzettséggel rendelkezõ személy jelölhetõ ki.
(4) Kábítószer-felelõsnek és kábítószer-felelõs helyettesének gyártással foglalkozó gazdálkodó szervezetnél fõállásban
alkalmazott, egyéb esetekben a gazdálkodó szervezetnél fõállásban vagy szerzõdéssel alkalmazott személyt lehet
kijelölni.
(5) Az engedély megadására kijelölt kábítószer-felelõs és helyettese felel a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal
folytatott tevékenység e rendeletnek való megfeleléséért, az anyagok eltérítésének megakadályozása érdekében
megteendõ intézkedésekért, a 18. § (1) bekezdésében meghatározott nyilvántartások naprakész és pontos
vezetéséért, valamint az adatszolgáltatásért és a kezelési szabályok betartásáért, továbbá, ha az 1. melléklet szerinti
anyaggal kapcsolatban bármilyen rendellenességet tapasztal, a hatáskörrel és illetékességgel rendelkezõ hatóságok
haladéktalan (távközlési eszközön történõ) értesítéséért.
(6) A kábítószer-felelõs és helyettese köteles évente legalább egy alkalommal az engedélyezõ és ellenõrzõ hatóságok által
rendezett, a kábítószerekre és pszichotróp anyagokra vonatkozó továbbképzésen részt venni.

7. §

(1) A tevékenységi engedély tartalmazza a 6. § (1) bekezdésében foglalt adatokat, valamint a kijelölt kábítószer-felelõs
és helyettese nevét, a végzettségét igazoló oklevél számát és keltét. Az engedéllyel rendelkezõk folyamatosan
aktualizált listáját az EEKH a honlapján közzéteszi.
(2) A tevékenységi engedély három évig hatályos. Az engedélyes az engedély hatályának lejárta elõtt legalább két
hónappal az engedély megújítását kérelmezi az EEKH-nál az aktualizált dokumentáció benyújtásával.
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8. §

(1) Az engedélyesnek
a) az engedélyben foglalt adatokban tervezett változás,
b) a gazdálkodó szervezet üzemének, érintett üzemrészének és raktárának, illetve kutatási tevékenységet végzõ
szervezet, intézmény laboratóriumának, raktárhelyiségének tervrajzában tervezett változás,
c) a rendészeti szempontból elõírt biztonsági, biztonságtechnikai berendezések bármelyikének megváltozása,
d) új telephely, üzemrész tevékenységi körbe vonása, valamint
e) a tevékenységi engedélyben nem szereplõ, újabb, az 1. melléklet szerinti kábítószer, pszichotróp anyag, vagy
új gyógyszerforma tevékenységi körbe vonása
elõtt az engedély módosítását kell kérnie a tervezett változások indokolásával és annak dokumentálásával, illetve
feldolgozás esetén a kiinduló anyag és az elõállított terméknek az 1. melléklet szerinti hatóanyagra számított tervezett
mennyiségének a megadásával.
(2) A módosítás iránti kérelmet az EEKH honlapján közzétett adatlapnak megfelelõen kell benyújtani.

9. §

(1) A tevékenységi engedélyt az EEKH visszavonja amennyiben:
a) az engedélyes azt kéri,
b) az engedély megadásához szükséges feltételek már nem állnak fenn,
c) az engedélyes az e rendeletben foglalt elõírásokat, vagy az engedélyben elõírt kötelezettségeket ismételten vagy
súlyosan megszegi,
d) az arra hatáskörrel és illetékességgel rendelkezõ hatóság a gyógyszer gyártására, illetve kereskedelmére
vonatkozó engedélyt visszavonta,
e) az engedélyes az engedélyezett tevékenységet bizonyíthatóan nem kezdi meg, azt megszünteti, vagy egy évnél
tovább szünetelteti,
f) a felfüggesztésre okot adó körülményt a felfüggesztés idõtartama alatt nem szünteti meg.
(2) A tevékenységi engedély alapján folytatott tevékenység folytatását az EEKH felfüggeszti, ha
a) az engedélyes az e rendeletben foglalt elõírásokat, vagy az engedélyben meghatározott feltételeket megszegi,
b) az arra hatáskörrel és illetékességgel rendelkezõ hatóság a gyógyszer gyártására, illetve kereskedelmére
vonatkozó engedélyt felfüggesztette,
c) az engedélyes a 18. § (2)–(4) bekezdése szerinti adatszolgáltatást nem teljesíti.
(3) A felfüggesztés idõtartamát a felfüggesztésre okot adó magatartás súlyára, a jogsértés idõtartamára vagy az eset más,
a kötelezettségszegés súlyát érintõ lényeges körülményeire tekintettel kell meghatározni, azzal, hogy a felfüggesztés
idõtartama legfeljebb egy év lehet.
(4) Amennyiben az engedélyes a felfüggesztésre okot adó körülményt a felfüggesztés idõtartama alatt megszünteti,
és ezt bejelenti, az EEKH dönt a felfüggesztés megszüntetésérõl.
(5) Az EEKH a tevékenységi engedély felfüggesztésérõl és visszavonásáról szóló határozatát közli a rendõrséggel, és
a felfüggesztést vagy visszavonást kezdeményezõ hatósággal.
(6) Az engedély felfüggesztésének vagy visszavonásának tényét az EEKH a honlapján közzéteszi.

10. §

Az ipari mák termesztetésére irányuló eseti termesztetési engedély iránti kérelmet évente az ipari mák feldolgozásával
foglalkozó, a 3. § (1) bekezdése szerinti hatályos tevékenységi engedéllyel rendelkezõ gazdálkodó szervezet évente
nyújtja be az EEKH-nak, megjelölve a kérelem benyújtásának évét követõ évre vonatkozóan az ipari mák termesztésre
szánt terület nagyságát, a termeszteni kívánt mákfajtát és a maximálisan kinyerni tervezett alkaloid mennyiséget.

5. A nem gyógyászati célú tevékenységi engedélyek kiadásával kapcsolatos szabályok
11. §

(1) Nem gyógyászati célú tevékenységi engedély kábítószer, pszichotróp anyag, valamint új pszichoaktív anyag
gyártására, beszerzésére, raktározására, tartására, átadására, használatára és a velük kapcsolatos oktatásra, kutatásra,
elemzésre bûnüldözõ, rendvédelmi szervek, a Magyar Honvédség, valamint a kábítószer-vizsgáló laboratóriumok
részére adható.
(2) Nem gyógyászati célú tevékenységi engedély új pszichoaktív anyagot ipari célra használó, exportáló, importáló, annak
transzferét és forgalmazását végzõ gazdálkodó szervezet számára adható.
(3) A tevékenységgel kapcsolatos feladatok ellátására az EEKH az engedély megadásával kábítószerért felelõs személyt
jelöl ki.
(4) A nem gyógyászati célú tevékenységi engedély kiadására a 6–9. § rendelkezéseit kell alkalmazni.

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2012. évi 37. szám

6959

6. Az eseti kutatási engedély
12. §

(1) Az eseti kutatási engedély iránti kérelmet a kutatásra tevékenységi engedéllyel nem rendelkezõ kérelmezõnek
vizsgálatonként kell benyújtania az EEKH-hoz. Az eseti kutatási engedély a kérelemben megjelölt idõpontig vagy
visszavonásáig hatályos.
(2) A kérelmezõnek klinikai vizsgálat esetén a kérelemhez csatolnia kell a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és
Szervezetfejlesztési Intézet (a továbbiakban: GYEMSZI) által kiadott klinikai vizsgálati engedélyt. Az EEKH a kérelem
beérkezését követõ tizenöt napon belül dönt az engedély kiadásáról és határozatát közli az GYEMSZI-vel, valamint
az Országos Tisztifõorvosi Hivatallal.
(3) Az engedély iránti kérelemben meg kell jelölni:
a) a kutatás célját,
b) a kutatáshoz szükséges vagy a kutatás során elõállításra kerülõ kábítószer vagy pszichotróp anyag
hatóanyagának, valamint új pszichoaktív anyagnak a megnevezését,
c) a kutatáshoz szükséges vagy a kutatás során elõállításra kerülõ kábítószer, pszichotróp anyag, valamint új
pszichoaktív anyag mennyiségét, gyógyszerformáját és kiszerelését,
d) a kutatáshoz szükséges kábítószer vagy pszichotróp anyag, illetve készítmény, valamint új pszichoaktív anyag
beszállítójának nevét, címét,
e) a kábítószerért felelõs személy nevét, elérhetõségét,
f) a kábítószer, pszichotróp anyag vagy új pszichoaktív anyag tárolásának pontos címét és feltételeit.
(4) Az engedély iránti kérelemhez mellékelni kell:
a) orvostudományi kutatás, klinikai vizsgálat esetén a jóváhagyott kutatási, vizsgálati tervet,
b) jóváhagyott kutatási, vizsgálati terv hiányában a kísérlet rövid leírását, a kísérlet helyét és tervezett idõtartamát,
a (3) bekezdés b) pontja szerinti anyag egyszerre felhasználni kívánt mennyiségét, a kísérletek számát.
(5) Az engedélyes az engedélyben megnevezett anyaggal az alábbi tevékenységek közül az engedélyben meghatározott
tevékenység folytatására jogosult:
a) szükséges mennyiség
aa) beszerzése,
ab) tartása és felhasználása,
b) a kutatáshoz szükséges mennyiség
ba) elõállítása,
bb) más engedélyessel történõ elõállíttatása, valamint
c) az anyagot tartalmazó biológiai minták exportja, importja.
(6) Az eseti kutatási engedély alapján beszerzett vagy elõállított anyagokról és felhasználásukról az engedélyes tételes
nyilvántartást vezet.
(7) Az eseti kutatási engedélyt vissza kell vonni, ha
a) azt az engedélyes kéri, vagy
b) az engedélyes az e rendeletben foglalt elõírásokat, vagy az engedélyben meghatározott kötelezettségeket
ismételten vagy súlyosan megszegi.

7. Az export-, import- és transzfertevékenység folytatásának szabályai
13. §

(1) Kábítószer vagy pszichotróp anyag, valamint új pszichoaktív anyag szállítmányt, küldeményt az ország területére
behozni, kivinni, beléptetni, kiléptetni, vámeljárás alá vonni kizárólag hatályos eseti export, vagy eseti import engedély
alapján lehet a 14. §-ban foglaltak kivételével. Transzfer esetén az EEKH kivitelkor eseti export, behozatalkor eseti
import engedélyt ad ki. Az engedély csak egy szállításra és legfeljebb az abban feltüntetett mennyiségre vonatkozik.
Az eseti export vagy eseti import engedély kizárólag egyféle hatóanyagra vonatkozhat, kivéve az analitikai célú, kis
mennyiségû standardok és minták engedélyezését. A standardok és minták hatóanyagaira vonatkozó adatokat
a kérelemhez külön jegyzéken kell mellékelni. Az állatgyógyászati készítmények behozatalakor az EEKH engedélye
nem mentesít az állatgyógyászati termékekrõl szóló rendeletben elõírt behozatali engedély megszerzése alól.
(2) Eseti export vagy import engedély kizárólag az export vagy import tevékenységre feljogosító tevékenységi
engedéllyel, vagy nem klinikai vizsgálat végzésére jogosító eseti kutatási engedéllyel rendelkezõ szervezetnek,
valamint a 3. § (4) bekezdése szerinti gazdálkodó szervezetnek adható ki.
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(3) Ha az import tárgya kábítószert vagy pszichotróp anyagot tartalmazó olyan gyógyszer, amely nem rendelkezik
Magyarországon forgalomba hozatali engedéllyel, az eseti import engedély kiadásának feltétele a GYEMSZI által
kiadott nyilatkozat vagy engedély, illetve állatgyógyászati készítmények esetén a Mezõgazdasági Szakigazgatási
Hivatal (a továbbiakban: MgSzH) által kiadott engedély beszerzése.
(4) Az eseti engedély iránti kérelem tartalmazza a 7. és 8. melléklet szerinti adatokat, valamint a szállító és szállítmányozó
adatait. Az import kérelemhez mellékelni kell a külföldi partnertõl származó címigazolást, továbbá export esetén
a külföldi hatóság import engedélyének eredeti példányát.
(5) A kiadott eseti export, importengedélyt a hatályvesztést követõ tizenöt napon belül vissza kell juttatni a kiadó
hatóságnak.
(6) Az eseti export, import engedély – tengerentúli vagy a gyártás ütemezésétõl függõ szállítás kivételével – legfeljebb
három hónapig hatályos.
(7) Tengerentúli vagy a gyártás ütemezésétõl függõ szállítás esetén az eseti engedély legfeljebb hat hónapig hatályos.
(8) Ha az eseti export, import engedély hatálya a szállítás idõtartama alatt jár le, azt az engedélyezõ hatóság a szállítás
befejezéséig meghosszabbítja.
(9) A pszichotróp anyagokról szóló, Bécsben 1971. február 21. napján aláírt egyezmény (a továbbiakban: Pszichotróp
Egyezmény) 13. cikke értelmében elõzetes hivatalos bejelentést követõen bármelyik aláíró ország megtilthatja
a Pszichotróp Egyezmény II., III. vagy IV. jegyzékében (a P2, P3 és P4 jegyzéken) szereplõ egy vagy több anyag
behozatalát országába, vagy annak valamely területére. Az EEKH a korlátozó intézkedésekrõl honlapján nyilvántartást
vezet. A korlátozó intézkedések ellenére a tiltást elrendelõ ország esetenként engedélyezheti rendkívüli engedéllyel
a szóban forgó anyagok vagy az azokat tartalmazó készítmények meghatározott mennyiségének behozatalát.
(10) Az eseti export, import engedély kiadását meg kell tagadni, ha
a) a kérelmezett anyag importját a rendeltetési ország hatósága nem engedélyezte,
b) a kérelmezett anyag szállítása a kérelemben foglaltaktól eltérõen olyan országba irányul, ahova az érintett anyag
szállítása a (9) bekezdés szerinti nyilvántartás szerint beviteli korlátozás alá esik.
(11) Az eseti export, import engedélyt vissza kell vonni, ha
a) a tevékenység folytatása során az e rendeletben foglaltakat, vagy a tevékenységi engedélyben meghatározott
feltételeket megsértik,
b) a tevékenységi engedélyt a hatóság visszavonta vagy felfüggesztette.
14. §

(1) Nem minõsül exportnak, importnak, transzfernek, ha a határ átlépésekor a gyógykezelés alatt álló személy a K1 vagy
K2 jegyzéken, illetve P2 jegyzéken található hatóanyagot tartalmazó gyógyszerbõl a határ átlépésekor
a gyógykezeléshez szükséges mennyiséget a fokozottan ellenõrzött szernek minõsülõ gyógyszerek orvosi
rendelésének, gyógyszertári forgalmazásának, egészségügyi szolgáltatóknál történõ felhasználásának,
nyilvántartásának és tárolásának rendjérõl szóló miniszteri rendelet szerinti hatósági igazolással tart birtokában.
(2) Nem minõsül engedélyköteles exportnak, ha a tevékenységi engedély jogosultja vagy a katasztrófa-egészségügyi
ellátáshoz szükséges gyógyszerek kezelõje az EEKH-tól beszerzett, 11. melléklet szerinti igazolással a határ átlépésével
katasztrófa, így különösen természeti csapás, polgárháború sújtotta területre rendkívüli, gyógyászati célú felhasználás
céljából a K1 vagy K2 jegyzéken, illetve P2 jegyzéken található hatóanyagot tartalmazó kábítószernek, vagy
pszichotróp anyagnak minõsülõ gyógyszert szállít. Ebben az esetben – a célország importengedélyének hiányában –
a kiküldött kábítószer vagy pszichotróp anyag 11. melléklet szerinti igazolásba foglalt mennyiségét statisztikai
szempontból Magyarországon belül felhasznált mennyiségnek kell tekinteni.
(3) Nem minõsül engedélyköteles exportnak, importnak vagy transzfernek a K1, K2, illetve a P2, a P3 vagy a P4 jegyzéken
szereplõ anyag olyan korlátozott mennyiségû – nemzetközi vonalakon közlekedõ hajón, repülõgépen, vonaton, vagy
nemzetközi autóbuszjáraton történõ – szállítása, amelyre útközben elsõsegélynyújtás miatt vagy egyéb sürgõs
esetben szükség lehet. E kábítószer és pszichotróp anyag megrendelése, tárolásának, felhasználásának ellenõrzése
és nyilvántartása a személyszállítást végzõ gazdálkodó szervezet üzemorvosának, vagy más, a gazdálkodó szervezettel
szerzõdésben álló orvosnak, mint egészségügyi szolgáltatónak a felelõssége.

15. §

(1) Az EEKH a kérelemnek helyt adó határozatát eseti export engedély esetén hat példányban, eseti import engedély
esetén öt példányban állítja ki, amelybõl egy példányt irattároz. Az EEKH a mélynyomású bélyegzõlenyomattal
ellátott, magyar és angol nyelvû engedélyt
a) kábítószer és pszichotróp anyag, valamint új pszichoaktív anyag eseti exportjának engedélyezése esetén zöld,
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b)

(2)
(3)
(4)
(5)

16. §

kábítószer és pszichotróp anyag, valamint új pszichoaktív anyag eseti importjának engedélyezése esetén sárga
színû
nyomtatványon állítja ki.
Az engedély kiadásáról kivitel vagy kiszállítás esetén az EEKH a vámszerv kiléptetõ vagy engedélyigazolást végzõ
vámszervét értesíti.
A küldeményt kizárólag az exportengedélyen szereplõ szervhez lehet irányítani.
Azokat a kábítószer, pszichotróp anyag, valamint új pszichoaktív anyag küldeményeket, amelyek behozatali engedély
nélkül lépnek az ország területére, az eljáró hatóságnak vissza kell tartania.
Az e rendelet alapján kiadott engedéllyel szállított anyagok árunyilatkozatain és fuvarokmányain szembetûnõ módon
az EEKH engedélyszámát, vagy kábítószer esetén K betûjelzést, pszichotróp anyag esetén P, új pszichoaktív anyag
esetén ÚP betûjelzést fel kell tüntetni.

(1) Az eseti exportengedély két példányát az EEKH az érintett külföldi társhatóság részére postai úton megküldi, a külföldi
társhatóság által záradékolt és visszaküldött példányt megõrzi. Az eseti exportengedély három példányát az exportõr
kapja meg. A példányokat a szállítmány indításakor a kiviteli irányú vámeljárást végzõ vámszerv bélyegzõjével látja el,
és feltünteti rajta az eljárás elvégzésének idõpontját, valamint az eljárás alá vont kábítószer, pszichotróp anyag vagy
új pszichoaktív anyag mennyiségét, majd azokat a szállítmánnyal együtt továbbküldi a kiléptetõ vámszervnek.
A kiléptetõ vámszerv a szállítmány országból való kiléptetése során az engedélyeket lebélyegzi, és feltünteti rajtuk az
eljárás elvégzésének idõpontját, valamint az eljárás alá vont kábítószer, pszichotróp anyag vagy új pszichoaktív anyag
mennyiségét. Az eljáró vámszerv az engedély egy példányát visszaküldi az EEKH részére, egy példányát pedig
visszaadja az eljárást kezdeményezõ részére. Az eseti exportengedély egy példánya a szállítmányt az indulástól
a célállomásig kíséri.
(2) Az Európai Unió valamely tagállamába irányuló kiszállítás esetén a vámeljárásra vonatkozó rendelkezéseket nem kell
alkalmazni. Az EEKH az eseti exportengedély három példányát az exportõr részére megküldi. A kiszállítás során az
engedélyen feltüntetett vámszerv az engedélyeket lebélyegzi és feltünteti rajtuk az eljárás idõpontját és a szállított
kábítószer, pszichotróp anyag vagy új pszichoaktív anyag mennyiségét, majd egy példányát visszaküldi az EEKH-nak,
egy példányát pedig visszaadja az eljárást kezdeményezõnek. Az eseti exportengedély egy példánya a szállítmányt
az indulástól a célállomásig végigkíséri.
(3) Az eseti importengedély egy példányát az EEKH az érintett külföldi társhatóság részére postai úton megküldi és
a külföldi társhatóság által záradékolt és visszaküldött példányt megõrzi. Az eseti importengedély három példányát az
importõr kapja meg, amelybõl egy példányt megküld a külföldi félnek, amely ennek alapján a külföldi hatóságtól
beszerzi a Magyarországra irányuló exportra szóló engedélyt. Az importõr két példányt megküld az engedélyen
feltüntetett vámszervnek a szállítmány behozatala vagy beérkezése elõtt legalább 3 munkanappal.
(4) Az engedélyen feltüntetett vámszerv a külföldi exportengedéllyel érkezõ szállítmány belépésekor az importõr által
megküldött két példányt hitelesíti, feltünteti a beléptetett kábítószer, pszichotróp anyag vagy új pszichoaktív anyag
mennyiségét, és amennyiben nem végzi el a vám- vagy vámigazgatási eljárást, a szállítmánnyal továbbküldi az eljárást
lefolytató vámszervnek. Az eljárást lefolytató vámszerv a példányokat hitelesíti, feltünteti rajtuk a kábítószer,
pszichotróp anyag vagy új pszichoaktív anyag mennyiségét, ezt követõen az egyik példányt az EEKH részére
visszaküldi. A másik példányt az importõr megõrzi.
(5) Az Európai Unió valamely tagállamából Magyarországra irányuló beszállítás esetén a vámeljárásra vonatkozó
rendelkezéseket nem kell alkalmazni. Az eseti importengedély három példányát az importõr kapja meg, amelybõl egy
példányt megküld a külföldi félnek, amely ennek alapján a külföldi hatóságtól beszerzi a Magyarországra irányuló
exportra szóló engedélyt. Az importõr két példányt a szállítmány beérkezésekor bemutat az engedélyen feltüntetett
vámszervnek. Az engedélyen feltüntetett vámszerv a külföldi exportengedéllyel érkezõ szállítmány ellenõrzésekor az
importõr által bemutatott két példányt hitelesíti, feltünteti a kábítószer, pszichotróp anyag vagy az új pszichoaktív
anyag mennyiségét, ezt követõen az egyik példányt az EEKH részére visszaküldi. A másik példányt az importõr
megõrzi.
(6) Az eseti export és import engedélyen a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezetérõl és egyes szervek kijelölésérõl szóló
kormányrendelet 3. számú mellékletében megjelölt, be- és kiléptetést, és engedélyigazolást végzõ vámszervét kell
feltüntetni.
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(1) A kábítószer-vizsgáló laboratóriumok nemzetközi körkísérleteihez és analitikai célú tevékenységéhez szükséges,
az 1. melléklet szerinti anyagot tartalmazó minták, standardok szállításához az EEKH által kiadott eseti export vagy
import engedély szükséges.
(2) Az 1. melléklet szerinti anyagot tartalmazó egyedi mintáknak a (3) bekezdés szerinti személy által történõ szállítása
kémiai profil meghatározás vagy rendvédelmi szerv feladatvégzése céljából a rendõrség által kiadott kiviteli vagy
behozatali, illetve kiszállítási vagy beérkezési engedély birtokában történhet. A rendõrség által kiadott engedély
tartalmazza az anyag vagy készítmény hatóanyagának azonosításra alkalmas nevét, nettó és bruttó (lezárt,
azonosítóval ellátott csomagolás) tömegét, az országhatár átlépésének idõpontját és a szállításra felhatalmazott
személy(ek) nevét.
(3) Az (2) bekezdésben meghatározott egyedi minták szállítását
a) a bûnüldözõ szervek nemzetközi együttmûködésérõl szóló törvény szerinti összekötõ tisztek végezhetik, vagy
b) a rendõrség, illetve a vámszerv olyan hivatásos állományú tagjai végezhetik, akiknek az országos
rendõrfõkapitány, illetve a vámszerv elnöke erre engedélyt adott.

8. A kábítószer, pszichotróp anyag, az új pszichoaktív anyag nyilvántartásával, tárolásával,
megrendelésével, átadásával, belföldi szállításával, átvételével kapcsolatos szabályok
18. §

(1) Az engedélyes és a nyilvántartásba vett gazdálkodó szervezet a kábítószerekrõl, a pszichotróp anyagokról és az új
pszichoaktív anyagokról olyan naprakész nyilvántartást vezet, amelybõl a beszerzés, gyártás, feldolgozás, csomagolás,
forgalmazás, készletezés, veszteségek, selejtezés, megsemmisítés teljes anyagmozgása pontosan követhetõ mind
a nyersanyagra, mind a félkész- és késztermékre vonatkozóan. Az engedélyes és a nyilvántartásba vett gazdálkodó
szervezet valamennyi 1. melléklet szerinti anyagról év végi zárókészletet vesz fel. Az engedélyes a kábítószerekre
vonatkozó összesített adatokat a tárgyévet követõ év január 31. napjáig az EEKH-nak megküldi.
(2) Az engedélyes az EEKH részére
a) a 2. és 3. melléklet szerinti adatokat a tárgyévet követõ év február 28. napjáig,
b) a 4. és 5. melléklet szerinti adatokat az adott negyedévet követõ hónap 10. napjáig, illetve a tárgyévet követõ év
február 28. napjáig,
c) a speciális raktárkészletek (katasztrófa-egészségügyi és honvédségi tartalékok) esetén az éves készlet változásait
a tárgyévet követõ év február 28. napjáig
küldi meg.
(3) Az átadó a 6. melléklet szerinti megrendelõlapok ötödik példányait az adott negyedévet követõ hónap 10. napjáig
a hatóanyag szerinti összesítõ kíséretében – elektronikusan is – megküldi az EEKH-nak, amely 2 évig megõrzi azokat.
(4) Az engedélyes a 3. és 9. melléklet szerinti, a kábítószerek és pszichotróp anyagok gyártására, forgalmazására, és
a kábítószer elõállítására alkalmas növények termesztetésére vonatkozó becslési adatokat a tárgyévet megelõzõ év
február 28. napjáig megküldi az EEKH részére.
(5) Az EEKH a (2) bekezdés alapján nyert adatokból készített jelentést, valamint a (4) bekezdés alapján megállapított
összesített becslést megküldi a New Yorkban, 1961. március 30-án kelt Egységes Kábítószer Egyezmény
(a továbbiakban: Kábítószer Egyezmény), és a Pszichotróp Egyezmény alapján a Nemzetközi Kábítószer Ellenõrzõ
Szerv (INCB) részére.

19. §

(1) Az 1. melléklet szerinti kábítószereket és pszichotróp anyagokat, valamint az új pszichoaktív anyagokat
– a (2) bekezdésben meghatározott gyógyszerek kivételével – minden más anyagtól térben elkülönítve, minden
oldalról erõs fallal körülzárt, megfelelõ megvilágítású, biztonsági zárral (vasráccsal) és elektronikus védelmi
berendezéssel ellátott raktárhelyiségben, vagy biztonsági zárral ellátott, rögzített lemez- vagy páncélszekrényben
és indokolt esetben elektronikus védelmi berendezéssel ellátott helyiségben kell elhelyezni.
(2) A kábítószertartalmú kivételek, valamint a P3 és P4 jegyzéken szereplõ pszichotróp hatóanyagokat tartalmazó
gyógyszerek megrendelésére, tárolására, kezelésére, átadására, átvételére és belföldi szállítására a gyógyszerekre
vonatkozó általános rendelkezéseket kell alkalmazni.

20. §

(1) Az engedélyes kábítószert, pszichotróp anyagot, valamint új pszichoakítv anyagot – a (2) bekezdésben foglaltak és
az egészségügyi szolgáltatóknak történõ értékesítés és átadás, továbbá a szállítás céljára történõ átadás kivételével –
kizárólag más engedélyesnek értékesíthet vagy adhat át.
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(2) Az engedélyes a K1, K2, illetve P2 jegyzéken szereplõ hatóanyagot tartalmazó állatgyógyászati készítményt csak olyan
állatgyógyászati készítmények kiskereskedelmi forgalmazójának értékesíthet vagy adhat át, amely szerepel a 3. §
(3) bekezdése szerinti nyilvántartásban.
(3) Az állatgyógyászati készítmények kiskereskedelmi forgalmazója a K1, K2, illetve P2 jegyzéken szereplõ hatóanyagot
tartalmazó állatgyógyászati készítményt csak olyan állatgyógyászati intézménynek, állatorvost alkalmazó telepnek,
állatkertnek és vadasparknak, illetve magán-állatorvosnak értékesíthet vagy adhat át, amely szerepel a 3. §
(3) bekezdése szerinti nyilvántartásban.
(4) A K1 és K2 jegyzéken szereplõ kábítószerek, valamint a P1 és P2 jegyzéken szereplõ pszichotróp anyagok és a P3,
P4 jegyzéken szereplõ pszichotróp alapanyagok, valamint az új pszichoaktív anyagok megrendelése, átadása, átvétele
és belföldi szállítása csak a 6. melléklet szerinti, szigorú elszámolási kötelezettség alá vont nyomtatvány
felhasználásával történhet.
(5) A szállítás biztonságosságáért, a megfelelõ technikai feltételek meglétéért belföldi szállításnál az átadó, külföldre vagy
külföldrõl történõ szállítás esetén az eseti engedély jogosultja felel. Az átadó és az eseti export vagy eseti import
engedély jogosultja köteles gondoskodni arról, hogy a szállítmányozót és a szállítót részletesen tájékoztassa az
engedélyben rögzített feltételekrõl, az országba való belépéskor vagy az országból való kilépéskor fennálló
kötelezettségrõl, valamint a 15. § (5) bekezdése szerinti megfelelõ jelölés feltüntetésérõl.
(6) A K1 és K2 jegyzéken szereplõ kábítószereket, és a P1 és P2 jegyzéken szereplõ pszichotróp anyagokat és azok
készítményeit, valamint a P3 és P4 jegyzéken szereplõ alapanyagokat gyógyszerekkel együtt, de azoktól elkülönítve
lehet szállítani, és biztosítani kell a szállítmány folyamatos nyomonkövethetõségét.
(7) A K1, K2 és a P2 jegyzéken szereplõ kábítószernek vagy pszichotróp anyagnak minõsülõ hatóanyagot tartalmazó
gyógyszert állatgyógyászati intézmény, állatorvost alkalmazó telep, állatkert és vadaspark, illetve magán-állatorvos az
állatgyógyászati termékekrõl szóló rendeletben meghatározott minta szerinti vény felhasználásával rendelhet.
21. §

Magán-állatorvos orvosi táskájában kábítószernek vagy pszichotróp anyagnak minõsülõ hatóanyagot tartalmazó
gyógyszerbõl hatóanyagonként maximálisan egy-egy forgalomba hozatalra engedélyezett csomagolási egységet
külön feltételek nélkül tárolhat. A mennyiségi korlát a kábítószertartalmú kivételekre nem vonatkozik.

9. Selejtezés és megsemmisítés
22. §

(1) Az engedélyes, illetve a nyilvántartásba vett állatgyógyászati készítmények kiskereskedelmi forgalmazója és az
állatgyógyászati intézmény, állatorvost alkalmazó telep, állatkert és vadaspark, valamint a magán-állatorvos
a tevékenysége során használt K1, K2, illetve P1, P2 jegyzéken szereplõ kábítószerek és pszichotróp anyagok és
készítmények, illetve a P3, P4 jegyzéken szereplõ gyógyszeranyagok, valamint az új pszichoaktív anyagok selejtezését
folyamatosan végzi.
(2) A selejtezett anyagokról az anyag e rendelet mellékletei szerinti megnevezésének, mennyiségének és a selejtté válás
okának feltüntetésével tételes jegyzõkönyvet kell készíteni. A jegyzõkönyvet az engedélyes képviseletére jogosult
személynek és a kijelölt kábítószer-felelõsnek vagy helyettesének, vagy a kábítószerért felelõs személynek is alá kell
írnia. A selejtezett anyagokat megsemmisítésig elkülönítetten, a kábítószerek tárolására vonatkozó elõírások szerint
kell tárolni.
(3) Az (1) bekezdés szerinti anyagokat égetéssel kell megsemmisíteni. Az átadásra fel nem kínált, és az át nem vett
mákszalma-maradványt égetéssel vagy talajba forgatással kell megsemmisíteni. A megsemmisítést – a nyomozó
hatóság birtokába került, vagy a tárgyi eljárás során lefoglalt, de elkobzásra nem került anyagok kivételével – az EEKH
engedélyezi.
(4) A megsemmisítést veszélyes hulladék égetésére környezetvédelmi hatósági engedéllyel rendelkezõ égetõmûben kell
végezni.
(5) A P3 és P4 jegyzéken szereplõ pszichotróp hatóanyagokat tartalmazó gyógyszerek, valamint a kábítószertartalmú
kivételek selejtezése és ártalmatlanítása esetén a gyógyszerekre vonatkozó általános rendelkezéseket kell alkalmazni.
(6) Amennyiben a gyógyászati célú tevékenységi engedély kábítószerek vagy pszichotróp anyagok forgalmazására
jogosítja fel az engedélyest, az köteles a megrendelõktõl éves rendszerességgel átvenni a tõle korábban beszerzett
(1) bekezdés szerinti készleteket és gondoskodni azok megsemmisíttetésérõl.
(7) Az állatgyógyászati termék kiskereskedelmi forgalmazója köteles átvenni a megrendelõktõl a tõle korábban
beszerzett (1) bekezdés szerinti készleteket és gondoskodni azok megsemmisíttetésérõl.
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23. §

(1) A 22. § (3) bekezdésében meghatározott engedély iránti kérelemhez a selejtezési jegyzõkönyvek alapján összeállított
tételes összesítõ jegyzéket kell csatolni. A kérelemben meg kell jelölni a megsemmisítés helyét és idõpontját.
A megsemmisítés helyérõl és idõpontjáról – azt legalább tizenöt nappal megelõzõen – a rendõrséget értesíteni kell.
(2) A selejtezett kábítószerek és pszichotróp anyagok, valamint új pszichoaktív anyag megsemmisítésénél jelen kell lennie
a kábítószer-felelõsnek vagy helyettesének, a kábítószerért felelõs személynek, valamint a rendõrség képviselõjének.
Vám- vagy vámigazgatási eljárás alá vont anyag megsemmisítése esetén a területileg illetékes vámszerv képviselõje is
jelen lehet. A megsemmisítésre kerülõ anyagból a rendõrség mintát vehet.
(3) A kábítószerek és pszichotróp anyagok, valamint az új pszichoaktív anyagok megsemmisítésének tényét tételes
jegyzõkönyvben kell rögzíteni. A jegyzõkönyv egy példányát a helyszínen a rendõrség átveszi, egy példányát
az EEKH-nak kell megküldeni, egy példányát pedig a selejtezési jegyzõkönyvekkel és az összesítõ jegyzék egy
példányával együtt a gazdálkodó szervezet köteles megõrizni.

24. §

(1) A büntetõeljárás során lefoglalt kábítószerekrõl, pszichotróp anyagokról, valamint új pszichoaktív anyagokról
a rendõrség nyilvántartást vezet. A lefoglalt anyagokat a megsemmisítésig a rendõrség által engedélyezett helyen kell
õrizni. A tároló szerv köteles a tárolásért és nyilvántartásért felelõs személyt kijelölni. A lefoglalt anyagok kezelését
a rendõrség ellenõrzi.
(2) A nyomozó hatóság birtokába került és a tárgyi eljárás során lefoglalt, de elkobzásra nem került anyagok
megsemmisítésérõl a rendõrség rendelkezik.

10. A visszairányítási eljárás
25. §

(1) A rendõrség az elkobzott, kábítószernek vagy pszichotróp anyagnak minõsülõ gyógyszeranyagok és gyógyszerek
belföldi kereskedelmi forgalomba történõ visszairányítását az EEKH, a GYEMSZI, valamint állatgyógyászati készítmény
esetén az MgSzH véleményének kikérését követõen engedélyezheti.
(2) Az elkobzott, 1. melléklet szerinti anyagok bûnüldözési, képzési, tesztelési, oktatási célra, továbbá nemzetközi
kötelezettségvállalásból fakadó feladat teljesítéséhez történõ igénybevételét a rendõrség engedélyezi.
(3) A határozatban rendelkezni kell a felhasználás módjáról, és térítésmentes átadás esetén meg kell jelölni a felhasználó
intézményt, visszterhes átadás esetén az értékesítésre kijelölt gazdálkodó szervezetet.

11. Ellenõrzés és felügyelet
26. §

(1) Az 1. mellékletben szereplõ anyagokkal végzett tevékenység ellenõrzését – a tevékenységre vonatkozó nyilvántartási
dokumentáció megõrzési idején belül –
a) valamennyi engedélyes, illetve nyilvántartásba vett személy vagy gazdálkodó szervezet vonatkozásában az EEKH,
valamint a rendõrség,
b) az export, import, transzfer és tranzitszállítások folyamatos és utólagos ellenõrzését a vámszerv,
c) az egészségügyi szolgáltatóknál a 2. § d) pontja tekintetében a szakmai felügyelet keretében
a tisztifõgyógyszerész, f) pontja tekintetében a fõvárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi
szakigazgatási szerve (a továbbiakban: megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv)
végzi.
(2) Az egészségügyi szolgáltatóknál a K1, K2 és a P2 jegyzéken szereplõ gyógyszeranyagok és gyógyszerek, valamint a P3,
P4 jegyzéken szereplõ gyógyszeranyagok biztonságos tárolását, és a nyilvántartásokat az egészségügyi adatok
kivételével rendészeti szempontok alapján a rendõrség ellenõrzi.

12. A kábítószerek, a pszichotróp anyagok és az új pszichoaktív anyagok jegyzékre vételére irányuló
eljárás, valamint a jegyzékek módosítása
27. §

(1) Ha az ENSZ Kábítószer Bizottsága határozatával valamely szernek a Kábítószer Egyezmény vagy a Pszichotróp
Egyezmény valamely jegyzékére vételérõl dönt, a kábítószer-megelõzésért és kábítószerügyi koordinációs
feladatokért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter) e szernek a Kábítószer Egyezményt, illetve a Pszichotróp
Egyezményt kihirdetõ jogszabály megfelelõ jegyzékére, és egyidejûleg az 1. melléklet megfelelõ jegyzékére történõ
felvétele érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket.
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(2) Ha az Európai Unió Tanácsa valamely szer jegyzékre vételét az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett
határozatával elrendeli, a miniszter e szernek az emberi felhasználásra kerülõ gyógyszerekrõl szóló 1998. évi
XXV. törvény (a továbbiakban: GyT.) Mellékletére, és egyidejûleg az 1. melléklet megfelelõ jegyzékére történõ felvétele
érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket.
(3) Ha ismert gyógyszeranyag vagy gyógyszer jegyzékre vétele vagy új besorolása válik szükségessé, a GYEMSZI és az
EEKH állásfoglalása alapján a miniszter e szernek a GyT. Mellékletére, és egyidejûleg az 1. melléklet megfelelõ
jegyzékére történõ felvétele érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket.
(4) Ha információcsere keretében a belföldi vagy külföldi forgalomban feltételezett új pszichoaktív anyag jelenik meg,
az Országos Egészségfejlesztési Intézet Országos Addiktológiai Centruma (a továbbiakban: OAC) a szakmai értékelés
érdekében, a rendõrség, a GYEMSZI és a Kábítószerügyi Koordinációs Bizottság (a továbbiakban: KKB) elõzetes
megkeresését követõen megvizsgálja a Gytv. 15/B. § (3) bekezdésében foglaltakat.
(5) Amennyiben az OAC megállapítja, hogy a Gytv. 15/B. § (3) bekezdésében foglaltak együttesen fennállnak,
kezdeményezi a miniszternél a feltételezett új pszichoaktív anyag felvételét az 1. melléklet C) jegyzékére.
(6) Új pszichoaktív anyagnak az 1. melléklet C) jegyzékére történõ felvételét követõ kockázatértékelését az OAC végzi.
A kockázatértékelés során az OAC vizsgálja, hogy
a) a kérdéses anyag kiválthat-e függõségi állapotot és a központi idegrendszer izgalmát vagy depresszióját, melyek
hallucinációkat vagy motoros vagy ítélõképességi vagy magatartásbeli vagy felfogóképességi vagy
kedélyállapoti zavarokat hoznak létre, vagy a P1, P2, P3 vagy P4 jegyzéken szereplõ valamely anyaghoz hasonló
visszaélést és káros hatást, és
b) okkal feltételezhetõ-e, hogy az anyag közegészségügyi és szociális problémát jelentõ olyan visszaélésre ad vagy
adhat lehetõséget, amely indokolja annak a GyT. Mellékletébe történõ felvételét.
(7) Az OAC a kockázatértékelés eredményére figyelemmel kezdeményezi a miniszternél az anyagnak a GyT. Mellékletébe
történõ felvételét, vagy javasolja az anyagnak az 1. melléklet C) jegyzékérõl történõ törlését.
(8) Amennyiben valamely, az 1. melléklet C) jegyzékén szereplõ vegyületcsoporthoz tartozó anyag a GyT. Mellékletébe
vagy az 1. melléklet más jegyzékére felvételre kerül, a C) jegyzéken a vegyületcsoport mellett ezen anyag kivételként
kerül feltüntetésre.
(9) Az OAC az értékeléshez bekéri a GYEMSZI és az egészségügyi szakmai kollégium véleményét, valamint a Nemzeti
Kábítószer Adatgyûjtõ és Kapcsolattartó Központ (a továbbiakban: Nemzeti Drog Fókuszpont), továbbá
a szakterületek ágazati követelményeiért felelõs szervek kijelölésérõl, valamint a meghatározott szakkérdésekben
kizárólagosan eljáró és egyes szakterületeken szakvéleményt adó szervekrõl szóló kormányrendelet szerint
szakvélemény adására kizárólagosan kijelölt szervek és a rendõrség birtokában lévõ, az adott szer kóros élvezetére
utaló információkat és a KKB állásfoglalását.
(10) Nem alkalmazható a Gytv. 15/C. § (2) bekezdése szerinti kockázatértékelési kötelezettség az 1. melléklet C) jegyzékére
felkerült vegyületcsoportok vonatkozásában. A vegyületcsoport mindaddig a C) jegyzéken marad, amíg van olyan,
a vegyületcsoporthoz tartozó anyag, amely esetében fennállnak a (4) bekezdésben foglalt feltételek, vagy nem
szerepel valamennyi anyag valamely más jegyzéken.

13. Tájékoztatási és adatszolgáltatási kötelezettség
28. §

(1) Amennyiben hatóság, hivatalos személy, kábítószer-vizsgáló laboratórium, toxikológiai laboratórium, egészségügyi
szolgáltató, kutatást végzõ intézmény, valamint büntetés-végrehajtási intézet feltételezett új pszichoaktív anyag,
illetve ismert szer új visszaélési módjának, formájának – ideértve azok elõállítását, kereskedelmét, illetve fogyasztását –
megjelenését észleli, köteles arról az OAC-ot, a Nemzeti Drog Fókuszpontot és az Europol Nemzeti Irodát
a 10. melléklet szerinti adattartalmú nyilatkozattal haladéktalanul értesíteni. A Nemzeti Drog Fókuszpont a hazai
bejelentést 30 napon belül továbbítja a Kábítószer és Kábítószerfüggõség Európai Megfigyelõközpont (EMCDDA)
Korai Jelzõrendszerének.
(2) Amennyiben az ENSZ kábítószerügyi szervei kábítószerekre vagy pszichotróp anyagokra vonatkozó adatokat vagy
tájékoztatást kérnek Magyarországtól, annak beszerzése érdekében az EEKH a KKB útján megkeresi az érintett
hatóságokat és szerveket. E megkeresést az abban feltüntetett idõpontig, de legkésõbb 30 napon belül kell teljesíteni.
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14. Vegyes rendelkezések
29. §

(1) E rendeletben elõírt nyilvántartásnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy abból a kábítószerekkel és pszichotróp
anyagokkal kapcsolatos tevékenységek ellenõrizhetõek legyenek.
(2) E rendelet hatálya alá tartozó szerekkel folytatott minden tevékenységre vonatkozó iratokat (iratmásolatokat)
– ideértve a selejtezést is – az irat kiállítási idõpontjától számított legalább öt évig kell megõrizni, kivéve a 6. melléklet
szerinti nyomtatvány ötödik példányait, amelyek 2 év eltelte után megsemmisíthetõek.

15. Átmeneti és záró rendelkezések
30. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

31. §

(1) E rendelet hatálybalépésekor ipari mákszalma tárolását végzõ gazdálkodó szervezeteknek és az 1. melléklet szerinti
anyagok szállítmányozását végzõ gazdálkodó szervezeteknek a 3. § (4) és (6) bekezdésében foglalt bejelentési
kötelezettségnek 2012. május 1-jéig kell eleget tenniük.
(2) Az a gazdálkodó szervezet, amely az e rendelet hatálybalépését követõ 10. napig a 11. § (2) bekezdése szerinti nem
gyógyászati célú tevékenységi engedély iránti kérelmét benyújtja az EEKH-nak, a kérelem jogerõs elbírálásáig
nem gyógyászati célú tevékenységet folytathat.

32. §

(1) Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalról szóló 295/2004. (X. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
EEKH Kr.) 2. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Külön jogszabályban foglaltak szerint a Hivatal feladatkörébe tartozik különösen)
„d) a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhetõ tevékenységek
engedélyezési eljárásának lefolytatása,”
(2) Az EEKH Kr. a következõ 2/F. §-sal egészül ki:
„2/F. § A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként a Hivatalt jelöli ki az emberi alkalmazásra kerülõ
gyógyszerekrõl és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény
15/D. §-a szerinti feladatok ellátására.”
(3) Az EEKH Kr. 3/A. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A Kormány a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhetõ
tevékenységekrõl, valamint ezen anyagok jegyzékre vételérõl és jegyzékeinek módosításáról szóló 66/2012. (IV. 2.)
Korm. rendelet szerinti, a vagyonvédelmi feltételek biztosításának, a gyártás, a raktározás, a tárolás, a gyártás,
a használat és a szállítás védelmét, õrzését biztosító technikai eszközök megfelelõségének, a személyi feltételek
fennállásának, az alkalmazandó nyilvántartási rendszerek megfelelõségének vizsgálatára irányuló eljárásokban az
Országos Rendõr-fõkapitányságot szakhatóságként jelöli ki.”

33. §

Hatályát veszti a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal végezhetõ tevékenységekrõl szóló 142/2004. (IV. 29.)
Korm. rendelet.

34. §

Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:
a) a Tanács 2005. május 10-i 2005/387/IB határozata (2005. május 10.) az új pszichoaktív anyagokra vonatkozó
információcserérõl, kockázatértékelésrõl és ellenõrzésrõl,
b) a Tanács 2008. március 3-i 2008/206/IB határozata (2008. március 3.) az 1-benzilpiperazin (BZP) ellenõrzési
intézkedéseknek és büntetõjogi rendelkezéseknek alávetni kívánt, új pszichoaktív anyagként való
meghatározásáról,
c) a Tanács 2010. december 2-i 2010/759/IB határozata (2010. december 2.) a 4-metilmetkatinon (mefedron)
ellenõrzési intézkedések alá vonásáról,
d) az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelve (2006. december 12.) a belsõ piaci szolgáltatásokról.

35. §

A rendelet tervezetének a mûszaki szabványok és szabályok terén történõ 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. cikke szerinti elõzetes bejelentése megtörtént.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet a 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelethez

Az ellenĘrzött anyagok alábbi jegyzékeiben hivatalos elnevezésként a vegyület, anyag
nemzetközi neve (International Non-Proprietary Name, röviden INN) szerepel: az angol
változat vastagon szedve, a magyar változat zárójelben; ennek hiányában a K1 és K2, valamint
a K3 jegyzéken a Kábítószer Egyezménnyel összhangban az ún. Sárga listában (45. kiadás,
2003. dec.) megadott név, illetve a P1, P2, P3, P4 jegyzéken az 1971-es Pszichotróp
Egyezménnyel összhangban az ún. Zöld listában (23. kiadás, 2003. aug.) megadott név
szerepel. A K1 és K2 jegyzék, valamint a P jegyzékek második oszlopában a kémiai név,
és/vagy dĘlt betĦvel a leírás szerepel. A P jegyzékek elsĘ oszlopában dĘlt betĦvel van
feltüntetve az esetleges más név vagy rövidítés, illetve a külföldön gyakran használt más
írásmód.
A) KÁBÍTÓSZEREK JEGYZÉKE
Kábítószerek 1. jegyzéke (K1)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

A
Hivatalos elnevezés
Acetorphine*
(acetorfin)
Acetyl-alpha-methylfentanyl*
(acetil-alfa-metilfentanil)
Acetylmethadol
(acetilmetadol)
Alfentanil
(alfentanil)
Allylprodine
(allilprodin)
Alphacetylmethadol
(alfacetilmetadol)
Alphameprodine
(alfameprodin)
Alphamethadol
(alfametadol)
Alpha-methylfentanyl*
(alfa-metilfentanil)
Alpha-methylthiofentanyl*
(alfa-metiltiofentanil)
Alphaprodine
(alfaprodin)
Anileridine
(anileridin)
Benzethidine
(benzetidin)
Benzylmorphine
(benzilmorfin)
Betacetylmethadol
(betacetilmetadol)
Beta-hydroxyfentanyl*
(béta-hidroxifentanil)
Beta-hydroxy-3-methylfentanyl*
(béta-hidroxi-3-metilfentanil)
Betameprodine
(betameprodin)
Betamethadol
(betametadol)

B
Kémiai név vagy leírás
3-O-acetyltetrahydro-7-alpha-(1-hydroxy-1-methylbutyl)-6,14-endoethenooripavine
N-[1-(alpha-methylphenethyl)-4-piperidyl]acetanilide
3-acetoxy-6-dimethylamino-4,4-diphenylheptane
N-[1-[2-(4-ethyl-4,5-dihydro-5-oxo-1H-tetrazol-1-yl)ethyl]-4-(methoxymethyl)-4-piperidinyl]-N-phenylpropanamide
3-allyl-1-methyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine
alpha-3-acetoxy-6-dimethylamino-4,4-diphenylheptane
alpha-3-ethyl-1-methyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine
alpha-6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanol
N-[1(alpha-methylphenethyl)-4-piperidyl]propionanilide
N-[1-[1-methyl-2-(2-thienyl)ethyl]-4-piperidyl]propionanilide
alpha-1,3-dimethyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine
1-para-aminophenethyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester
1-(2-benzyloxyethyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester
3-benzylmorphine
beta-3-acetoxy-6-dimethylamino-4,4-diphenylheptane
N-[1-(beta-hydroxyphenethyl)-4-piperidyl]propionanilide
N-[1-(beta-hydroxyphenethyl)-3-methyl-4-piperidyl]propionanilide
beta-3-ethyl-1-methyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine
beta-6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanol
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21
22
23

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

Betaprodine
(betaprodin)
Bezitramide
(bezitramid)
Cannabis*, cannabis resin* and
extracts and tinctures of cannabis
(Kannabisz*, kannabisz-gyanta*,
-extraktum és -tinktúra)
Clonitazene
(klonitazén)
Coca leaf
(Koka levél)
Cocaine
(kokain)
Codoxime
(kodoxim)
Concentrate of poppy straw (CPS)
(mákszalma koncentrátum)
Desomorphine*
(dezomorfin)
Dextromoramide
(dextromoramid)
Diampromide
(diampromid)
Diethylthiambutene
(dietiltiambutén)
Difenoxin
(difenoxin)
Dihydroetorphine
(dihidroetorfin)
Dihydromorphine
(dihidromorfin)
Dimenoxadol
(dimenoxadol)
Dimepheptanol
(dimepheptanol)
Dimethylthiambutene
(dimetiltiambutén)
Dioxaphetyl butyrate
(dioxafetil-butirát)
Diphenoxylate
(difenoxilát)
Dipipanone
(dipipanon)
Drotebanol
(drotebanol)
Ecgonine
(ekgonin)
Ethylmethylthiambutene
(etilmetiltiambutén)
Etonitazene
(etonitazén)
Etorphine*
(etorfin)
Etoxeridine
(etoxeridin)
Fentanyl
(fentanil)
Furethidine
(furetidin)
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beta-1,3-dimethyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine
1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-(2-oxo-3-propionyl-1-benz-imidazolinyl)piperidine

2-para-chlorbenzyl-1-diethylaminoethyl-5-nitrobenzimidazole

methyl ester of benzoylecgonine
dihydrocodeinone-6-carboxymethyloxime
A mákszalma alkaloid tartalmának dúsítására irányuló feldolgozás során
nyert, kereskedelmi forgalmazásra szánt anyag.
Dihydrodeoxymorphine
(+)-4-[2-methyl-4-oxo-3,3-diphenyl-4-(1-pyrrolidinyl) butyl]-morpholine
N-[2-(methylphenethylamino)-propyl]propionanilide
3-diethylamino-1,1-di-(2’-thienyl)-1-butene
1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-phenylisonipecotic acid
7,8-dihydro-7-alpha-[1-(R)-hydroxy-1-methylbutyl]-6,14-endoethanotetrahydro-oripavine
2-dimethylaminoethyl-1-ethoxy-1,1-diphenylacetate
6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanol
3-dimethylamino-1,1-di-(2’-thienyl)-1-butene
ethyl-4-morpholino-2,2-diphenylbutyrate
1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl
ester
4,4-diphenyl-6-piperidine-3-heptanone
3,4-dimethoxy-17-methylmorphinan-6-beta, 14-diol
észterei és derivátumai, amelyek ekgoninná és kokainná alakíthatóak
3-ethylmethylamino-1,1-di-(2’-thienyl)-1-butene
1-diethylaminoethyl-2-para-ethoxybenzyl-5-nitrobenzimidazole
tetrahydro-7-alpha-(1-hydroxy-1-methylbutyl)-6,14-endoetheno-oripavine
1-[2-(2-hydroxyethoxy)-ethyl]-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl
ester
1-phenethyl-4-N-propionylanilinopiperidine
1-(2-tetrahydrofurfuryloxyethyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl
ester
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50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

73
74
75
76
77
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Heroin*
(heroin)
Hydrocodone
(hidrokodon)
Hydromorphinol
(hidromorfinol)
Hydromorphone
(hidromorfon)
Hydroxypethidine
(hidroxipetidin)
Isomethadone
(izometadon)
Ketobemidone*
(ketobemidon)
Levomethorphan1
(levometorfán)
Levomoramide
(levomoramid)
Levophenacylmorphan
(levofenacilmorfán)
Levorphanol1
(levorfanol)
Metazocine
(metazocin)
Methadone
(metadon)
Methadone intermediate
(metadon intermedier)
Methyldesorphine
(metildezorfin)
Methyldihydromorphine
(metildihidromorfin)
3-methylfentanyl*
(3-metilfentanil)
3-methylthiofentanyl*
(3-metiltiofentanil)
Metopon
(metopon)
Moramide intermediate
(moramid intermedier)
Morpheridine
(morferidin)
Morphine
(morfin)
Morphine methobromide and other
pentavalent nitrogen morphine
derivatives including in particular the
morphine-N-oxide derivatives, one of
which is codeine-N-oxide MorphineN-oxide
Morphine-N-oxide
(morfin-N-oxid)
MPPP*
Myrophine
(mirofin)
Nicomorphine
(nikomorfin)
Noracymethadol
(noracimetadol)

Diacetylmorphine
Dihydrocodeinone
14-hydroxydihydromorphine
Dihydromorphinone
4-meta-hydroxyphenyl-1-methylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester
6-dimethylamino-5-methyl-4,4-diphenyl-3-hexanone
4-meta-hydroxyphenyl-1-methyl-4-propionylpiperidine
(-)-3-methoxy-N-methylmorphinan
(-)-4-[2-methyl-4-oxo-3,3-diphenyl-4-(1-pyrrolidinyl)-butyl]morpholine
(1)-3-hydroxy-N-phenacylmorphinan
(-)-3-hydroxy-N-methylmorphinan
2’-hydroxy-2,5,9-trimethyl-6,7-benzomorphan
6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanone
4-cyano-2-dimethylamino-4,4-diphenylbutane
6-methyl-delta-6-deoxymorphine
6-methyldihydromorphine
N-(3-methyl-1-phenethyl-4-piperidyl)propionanilide
N-[3-methyl-1-[2-(2-thienyl)ethyl]-4-piperidyl]propionanilide
5-methyldihydromorphinone
2-methyl-3-morpholino-1,1-diphenylpropane carboxylic acid
1-(2-morpholinoethyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester

(morfin-metilbromid és egyéb öt vegyértékĦ nitrogént tartalmazó
morfinszármazékok, beleértve a morfin-N-oxid származékokat, amelyek közé
tartozik a kodein-N-oxid is)

1-methyl-4-phenyl-4-piperidinol propionate (ester)
Myristylbenzylmorphine
3,6-dinicotinylmorphine
(±)-alpha-3-acetoxy-6-methylamino-4,4-diphenylheptane
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Norlevorphanol
(norlevorfanol)
Normethadone
(normetadon)
Normorphine
(normorfin)
Norpipanone
(norpipanon)
Opium
(ópium)
Oripavine
(oripavin)
Oxycodone
(oxikodon)
Oxymorphone
(oximorfon)
Para-fluorofentanyl*
(para-fluorofentanil)
PEPAP*
Pethidine
(petidin)
Pethidine intermediate A
(petidin A intermedier)
Pethidine intermediate B
(petidin B intermedier)
Pethidine intermediate C
(petidin C intermedier)
Phenadoxone
(fenadoxon)
Phenampromide
(fenampromid)
Phenazocine
(fenazocin)
Phenomorphan
(fenomorfán)
Phenoperidine
(fenoperidin)
Piminodine
(piminodin)
Piritramide
(piritramid)
Proheptazine
(proheptazin)
Properidine
(properidin)
Racemethorphan
(racemetorfán)
Racemoramide
(racemoramid)
Racemorphan
(racemorfán)
Remifentanil
(remifentanil)
Sufentanil
(szufentanil)
Thebacon
(tebakon)
Thebaine
(tebain)
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(-)-3-hydroxymorphinan
6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-hexanone
demethylmorphine or N-demethylated morphine
4,4-diphenyl-6-piperidino-3-hexanone

14-hydroxydihydrocodeinone
14-hydroxydihydromorphinone
4’-fluoro-N-(1-phenethyl-4-piperidyl)propionanilide
1-phenethyl-4-phenyl-4-piperidinol acetate (ester)
1-methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester
4-cyano-1-methyl-4-phenylpiperidine
4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester
1-methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid
6-morpholino-4,4-diphenyl-3-heptanone
N-(1-methyl-2-piperidinoethyl)-propionanilide
2’-hydroxy-5,9-dimethyl-2-phenethyl-6,7-benzomorphan
3-hydroxy-N-phenethylmorphinan
1-(3-hydroxy-3-phenylpropyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl
ester
4-phenyl-1-(3-phenylaminopropyl)-piperidine-4-carboxylic acid ethyl ester
1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-(1-piperidino)-piperidine-4-carboxylic acid
amide
1,3-dimethyl-4-phenyl-4-propionoxyazacycloheptane
1-methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid isopropyl ester
(±)-3-methoxy-N-methylmorphinan
(±)-4-[2-methyl-4-oxo-3,3-diphenyl-4-(1-pyrrolidinyl)-butyl]-morpholine
(±)-3-hydroxy-N-methylmorphinan
1-(2-methoxy carbonyl-ethyl)-4-(phenylpropionylamino)-piperidine-4carboxylic acid methyl ester
N-[4-(methoxymethyl)-1-[2-(2-thienyl)-ethyl]-4-piperidyl]propionanilide
Acetyldihydrocodeinone
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Thiofentanyl*
(tiofentanil)
Tilidine
(tilidin)
Trimeperidine
(trimeperidin)

N-[1-[2-(2-thienyl)ethyl]-4-piperidyl]propionanilide
(±)-ethyl-trans-2-(dimethylamino)-1-phenyl-3-cyclohexene-1-carboxylate
1,2,5-trimethyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine

– és az ebben a jegyzékben felsorolt kábítószerek izomerjei, amennyiben kémiai szerkezetük alapján azok
léteznek, és nem esnek kifejezetten kivételes rendelkezés alá;
– valamint az ebben a jegyzékben felsorolt kábítószerek észterei és éterei, amennyiben ilyen észterek és éterek
elĘfordulnak, kivéve, ha azok egy másik jegyzékben szerepelnek;
– és az ebben a jegyzékben felsorolt kábítószerek sói, beleértve a fent említett észterek, éterek és izomerek sóit,
amennyiben ilyen sók léteznek.
Megjegyzés:
A K1 jegyzék tartalmilag azonos a Kábítószer Egyezmény szerinti aktualizált I. listával.
Az 1-gyel jelölt anyagok esetében a dextromethorphan (dextrometorfán) [(+)-3-methoxy-N-methylmorphinan] és a
dextrorphan (dextrorfán) [(+)-3-hydroxy-N-methylmorphinan] izomerek nem tartoznak nemzetközi ellenĘrzés alá.
A *-gal jelzett anyagok fokozott nemzetközi ellenĘrzés alá esnek, és a Kábítószer Egyezmény IV. listáján is
szerepelnek.

Kábítószerek 2. jegyzéke (K2)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

A
Hivatalos elnevezés
Acetyldihydrocodeine
(acetildihidrokodein)
Codeine
(kodein)
Dextropropoxyphene
(dextropropoxifén)
Dihydrocodeine
(dihidrokodein)
Ethylmorphine
(etilmorfin)
Nicocodine
(nikokodin)
Nicodicodine
(nikodikodin)
Norcodeine
(norkodein)
Pholcodine
(folkodin)
Propiram
(propiram)

B
Kémiai név vagy leírás
3-methylmorphine
alpha-(+)-4-dimethylamino-1,2-diphenyl-3-methyl-2-butanol propionate

3-ethylmorphine
6-nicotinylcodeine
6-nicotinyldihydrocodeine
N-demethylcodeine
Morpholinylethylmorphine
N-(1-methyl-2-piperidinoethyl)-N-2-pyridylpropionamide

– és az ebben a jegyzékben felsorolt kábítószerek izomerjei, amennyiben kémiai szerkezetük alapján azok
léteznek, és nem esnek kifejezett kivételes rendelkezés alá;
– az ebben a jegyzékben felsorolt kábítószerek sói, beleértve a fent említett izomerek sóit, amennyiben ilyen sók
létezhetnek.
Megjegyzés:
A K2 jegyzék tartalmilag azonos a Kábítószer Egyezmény aktualizált II. listájával. Az itt felsorolt hatóanyagok
készítményei szerepelhetnek a K3 jegyzéken.
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Kábítószertartalmú kivételek 3. jegyzéke (K3)
1. Az alábbi hatóanyagokat tartalmazó egy vagy több komponensĦ gyógyszerek:
– acetyldihydrocodeine (acetildihidrokodein)
– codeine (kodein)
– dihydrocodeine (dihidrokodein)
– ethylmorphine (etilmorfin)
– nicocodine (nikokodin)
– nicodicodine (nikodikodin)
– norcodeine (norkodein)
– pholcodine (folkodin),
amennyiben ezen készítmények egy vagy több komponenst tartalmaznak és a kábítószer mennyisége
adagegységenként nem haladja meg a 100 mg-ot, és az osztatlan készítményekben (pl. oldat) a kábítószer
koncentrációja nem magasabb 2,5 százaléknál, kivéve az injekciós készítményeket.
2. Az adagolási egységként legfeljebb 100 mg propiram (propiram)-ot tartalmazó és legalább a propirammal azonos
mennyiségĦ metilcellulózt tartalmazó összetett gyógyszerkészítmények.
3. Azok az orálisan alkalmazott dextropropoxyphene (dextropropoxifén) tartalmú gyógyszerkészítmények, amelyek
dextropropoxifén bázisra számítva adagolási egységenként nem tartalmaznak többet 135 mg-nál, illetve azok az
osztatlan gyógyszerkészítmények (pl. oldat), amelyekben a dextropropoxifén bázisra számított koncentrációja nem
haladja meg a 2,5%-ot, amennyiben ezen készítmények nem tartalmaznak a Pszichotróp Egyezmény hatálya alá
tartozó egyéb hatóanyagot.
4. Azok az összetett cocaine (kokain) gyógyszerkészítmények, amelyek legfeljebb 0,1% kokaint tartalmaznak kokain
bázisra számítva és azok az összetett opium (ópium) vagy morphine (morfin) készítmények, amelyek legfeljebb
0,2% morfint tartalmaznak vízmentes morfin bázisra számítva, és amelyek egy vagy több más komponenst oly
módon tartalmaznak, hogy a kábítószert ne lehessen könnyen kivitelezhetĘ módszerekkel, vagy olyan mennyiségben
visszanyerni, ami közegészségügyi szempontból veszélyt jelentene.
5. Azok a difenoxin (difenoxin) tartalmú készítmények, amelyek adagolási egységében a difenoxin mennyisége nem
haladja meg a 0,5 mg-ot és legalább a difenoxin 5%-ával egyenlĘ mennyiségĦ atropin-szulfátot tartalmaznak.
6. Azok a diphenoxylate (difenoxilát) tartalmú gyógyszerkészítmények, amelyek adagolási egységében a bázisra
számított difenoxilát mennyisége nem haladja meg a 2,5 mg-ot, és legalább a difenoxilát 1%-ával egyenlĘ
mennyiségĦ atropin-szulfátot tartalmaznak.
7. Az alábbiakkal megegyezĘ összetételĦ gyógyszerek:
10 g Pulvis opii
10 g Ipecacuanhae radix et rhizoma
80 g Saccharosum (illetve egyéb hatóanyagmentes por vivĘanyag).
8. A jelen jegyzékben szereplĘ bármelyik elĘirattal megegyezĘ gyógyszerek és ezek keverékei bármely olyan
anyaggal, amely nem tartalmaz kábítószert.
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B) PSZICHOTRÓP ANYAGOK JEGYZÉKE
Pszichotróp anyagok 1. jegyzéke (P1)
1

2
3
4
5

6

A
Hivatalos elnevezés
/illetve más név vagy rövidítés, illetve
külföldön gyakran használt más
írásmód/
AL ***
BDB***
Brolamfetamine
(brolamfetamin) / DOB /
BZPEU3

7

Cathinone
(katinon)
2C-I EU2

8

2C-T-2 EU2

9

2C-T-7 EU2

10
11
12

DET
DMA
DMHP

13
14

DMT
DOC***

15
16

DOET
Eticyclidine
(eticiklidin) / PCE /
Etryptamine
(etriptamin)
FLEA***

17
18

19

21

4-fluoroamphetamine**
(4-fluoramfetamin)
/ 4-FA, 4-FMP
N-hydroxy MDA
(N-hidroxi-MDA)
JWH-018**

22

JWH-081**

20

B
Kémiai név

4-allil-oxi-3,5-dimetoxi-fenetil-amin q
1-(1,3-benzo-dioxol-5-il)-2-bután-aminq
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)butan-2-ylazanqq
(±)-4-bromo-2,5-dimethoxy-D-methylphenethylamine
1-benzilpiperazinEU3
1-benzil-1,4-diaza-ciklohexán
N-benzilpiperazin
(-)-(S)-2-amino-propiophenone
2,5-dimethoxy-4-iodophenethylamine EU2
4-Iod-2,5-dimethoxyphenethylazanqq
2,5-dimethoxy-4-ethylthiophenethylamine EU2
4-Ethylsulfanyl-2,5-dimethoxy-phenethylazanqq
2,5-dimetoxi-4(n)-propil-tio-fenetil-amin EU2
2,5-Dimethoxy-4-(propylsulfanyl)-phenethylazanqq
3-[2-(diethyl-amino)ethyl]indole
(±)-2,5-dimethoxy-D-methylphenethylamine
3-(1,2-dimethylhepthyl)-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-6Hdibenzo[b,d]pyran-1-ol
3-[2-(dimethylamino)ethyl]indole
2,5-dimetoxi-4-klór-amfetaminq
1-(4-Chlor-2,5-dimethoxyphenyl)propan-2-ylazanqq
(±)-4-ethyl-2,5-dimethoxy-D-methylphenethylamine
N-ethyl-1-phenylcyclohexylamine
3-(2-aminobutyl)indole
N-hidroxi-N-metil-3,4 metilén-dioxi-amfetamin vagy
N-hidroxi-3,4-metilén-dioxi-metamfetaminq
N-[1-(1,3-benzodioxol-5-yl)propan-2-yl]-N-methylhydroxylaminqq
1-(4-fluorophenyl)propan-2-amine

(±)-N[D-methyl-3,4-(methylenedioxy)phenethyl] hydroxylamine
naphthalen-1-yl(1-pentyl-1H-indol-3-yl)methanone
(4-methoxynaphthalen-1-yl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)methanone
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23

JWH-073**

(1-butyl-1H-indol-3-yl)(naphthalen-1-yl)methanone

24

JWH-122**

(4-methylnaphthalen-1-yl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)methanone

25

JWH-210**

(4-ethylnaphthalen-1-yl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)methanone

26

9,10-didehydro-N,N-diethyl-6-methylergoline-8E -carboxamide

27

(+)-Lysergide
(+)-lizergid / LSD, LSD-25 /
MAL***

28

MBDB***

29

mCPP***
(meta-klorofenilpiperazin)
MDE, N-ethyl MDA
(N-etil-MDA)
MDMA
3,4-methylendioxypirovalerone (3,4metiléndioxipirovaleron)
/ MDPV **
4-methylethcathinone**
(4-metiletkatinon)
/4-MEC
Methylone**
(Metilon)
Mephedrone EU4
(mefedron)
Mescaline
(meszkalin)
Methcathinone
(metkatinon)
4-methylaminorex
(4-metilaminorex)
MMDA
4-MTA
N-Me-1-PEA***
Parahexyl
(parahexil)
1-PEA***
PMA
PMMAEU1

30
31
32

33

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

46
47
48

Psilocine
(pszilocin) /Psilotsin/
Psilocybine
(pszilocibin)
Rolicyclidine
(roliciklidin) / PHP, PCPY/
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3,5-dimetoxi-4-metallil-oxi-fenetil-aminq
3,5-dimethoxy-4-(2-methylallyloxy)-phenethylazanqq
2-(metil-amino)-1-(3,4-metilén-dioxi-fenil)-bután vagy
N-metil-1-(1,3-benzo-dioxol-5-il)-2-bután-aminq
[1-(1,3-Benzodioxol-5-yl)butan-2-yl](methyl)azanqq
meta-chlorophenylpiperazine° vagy
[1-(3-chlorophenyl)piperazine]qq
(±)N-ethyl-D-methyl-3,4-(methylenedioxy)phenethylamine
(±)N,D-dimethyl-3,4-(methylenedioxy)phenethylamine
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-one

2-(ethylamino)-1-(4-methylphenyl)propan-1-one

1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(methylamino)propan-1-one
(RS)-1-(4-methylphenyl)-2-methylaminopropan-1-one,
4-methylmethcathinone, 4-methylephedrone, 4-MMC
3,4,5-trimethoxyphenethylamine
2-(methylamino)-1-phenylpropan-1-one
(±)-cis-2-amino-4-methyl-5-phenyl-2-oxazoline
5-methoxy-D-methyl-3,4-(methylenedioxy)phenethylamine
D -methyl-4-methylthiophenethylamine
1-(N-metil-amino)-1-fenil-etán vagy N-metil-1-fenetil-amin
3-hexyl-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol
1-amino-1-fenil-etán vagy 1-fenetil-aminq
p-methoxy-D-methylphenethylamine
paramethoxymethylamphetamineEU1 vagy
N-methyl- 1-(4-methoxyphenyl)-2-aminopropane vagy
p-methoxy-N,D-dimethylphenethylamine
3-[2-(dimethylamino)ethyl]indol-4-ol
3-[2-(dimethylamino)ethyl]indol-4-yl dihydrogen phosphate
1-(1-phenylcyclohexyl)pyrrolidine
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STP / DOM /
Tenamfetamine
(tenamfetamin) / MDA /
Tenocyclidine
(tenociklidin) / TCP /
Tetrahydrocannabinol, the following
isomers and their stereochemical
variants
(a következĘ tetrahidro-kannabinol
izomerek és szterokémiai variánsaik)
/ THC /

TMA
(trimetoxiamfetamin)
TMA-2 EU2
(2,4,5- trimetoxiamfetamin)

2,5-dimethoxy-D,4-dimethylphenethylamine
D-methyl-3,4 -(methylenedioxy)phenethylamine
1-[1-(2-thienyl)cyclohexyl]piperidine
7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6H- dibenzo[b,d] pyran-1-ol
(9R, 10aR)-8,9,10, 10a-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3- pentyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol
(6aR,9R,10aR)-6a,9,10, 10a-tetrahydro-6,6,9- trimethyl-3-pentyl-6Hdibenzo[b,d]pyran-1-ol
(6aR, 10aR)-6a,7,10, 10a-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol
6a,7,8,9-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6H- dibenzo[b,d]pyran-1-ol
(6aR, 10aR)-6a,7,8,9,10, 10a-hexahydro-6,6- dimethyl-9-methylene-3-pentyl6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol
(±)-3,4,5-trimethoxy-D-methylphenethylamine
2,4,5-trimethoxyamphetamine EU2
1-(2,4,5-Trimethoxyphenyl)propan-2-ylazanqq

– és az ebben a jegyzékben felsorolt anyagok sztereoizomerjei, amennyiben kémiai szerkezetük alapján azok
léteznek, és nem esnek kifejezett kivételes rendelkezés alá;
– és az ebben a jegyzékben felsorolt anyagok sói, beleértve a fent említett sztereoizomerek sóit, amennyiben ilyen
sók léteznek.
Megjegyzés:
A P1 jegyzék a Pszichotróp Egyezmény szerinti aktualizált I. lista alapján készült, kiegészítve az
EU
-val jelölt, az EU által a tagállamok számára elĘírt ellenĘrzött hatóanyagokkal (EU1 – Council Decision
2002/188/JHA of 28 February 2002; EU2 – Council Decision 2003/847/JHA of 27 November 2003; EU3 – Council
Decision 2008/206/JHA of 3 March 2008; EU4– Council Decision 2010/759/JHA of 2 December 2010), valamint a
**-gal jelzett anyagokkal, amelyek nemzeti ellenĘrzése szigorúbb (hazai és nemzetközi rendészeti hatósági
tapasztalatok alapján), mint az Egyezmény elĘírása,
A ***-gal jelzett anyagokkal, amelyek nemzeti ellenĘrzése szigorúbb (hazai és nemzetközi rendészeti hatósági
tapasztalatok alapján): nem szerepelnek az Egyezmények jegyzékeiben.
A °-gal jelölt, dĘlt betĦvel szedett kémiai név vagy nevek a korábbi magyar hivatalos név vagy nevek, alatta, (ha
van), a °°-gal jelölt kémiai név a német BtMG (Betäubungsmittelgesetz 22. Dezember 2003) által alkalmazott
IUPAC megnevezés.
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Pszichotróp anyagok 2. jegyzéke (P2)
1

2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

A
Hivatalos elnevezés
/illetve más név vagy rövidítés, vagy
külföldön gyakran használt más
írásmód/
Amfetamine
(amfetamin) /amphetamine/
Amineptine
(amineptin)
Buprenorphine**
(buprenorfin)
2C-B
Dexamfetamine
(dexamfetamin) /dexamphetamine/
Dronabinol2
(dronabinol)
/delta-9-tetrahydrocannabinol and its
stereochemical variants
/delta-9-tetrahidrokannabinol (delta9-THC) és sztereokémiai varánsai/
Fenetylline
(fenetillin)
GHB**
(gamma-hidroxi-vajsav)
Ketamine***
(ketamin)
Levamfetamine
(levamfetamin) /Levamphetamine/
Levomethamphetamine
(levometamfetamin)
Mecloqualone
(meklokvalon)
Metamfetamine
(metamfetamin) /Metamphetamine/
Metamfetamine racemate
(metamfetamin racemát)
/Metamphetamine racemate/
Methaqualone
(metakvalon)
Methylphenidate
(metilfenidát)
Pentazocine**
(pentazocin)
Phencyclidine
(fenciklidin) /PCP/
Phenmetrazine
(fenmetrazin)
Poppy straw** (mákszalma)

B
Kémiai név
(±)-Į-methylphenethylamine
7-[(10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-yl)amino]heptanoic acid
21-cyclopropyl-7-Į-[(S)-1-hydroxy-1,2,2-trimethylpropyl]-6,14-endoethano-6,7,8,14-tetrahydrooripavine
4-bromo-2,5-dimethoxyphenethylamine
(+)-Į-methylphenetylamine
(6aR, 10aR)-6a,7,8, 10a-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6Hdibenzo[b,d]pyran-1-ol

7-[2-[(Į-methylphenethyl)amino]ethyl]theophylline
Ȗ-hydroxybutyric acid
2-(2-chlorophenyl)-2-(methylamino)-cyclohexanone
(-)-(R)-Į-methylphenethylamine
(-)-N,Į-dimethylphenethylamine
3-(o-chlorophenyl)-2-methyl-4(3H)-quinazolinone
(+)-(S)-N,Į-dimethylphenethylamine
(±)-N,Į-dimethylphenethylamine
2-methyl-3-o-tolyl-4(3H)-quinazolinone
methyl Į-phenyl-2-piperidine acetate
(2R,*6R,*11R*)-1,2,3,4,5,6-hexahydro-6,11-dimethyl-3-(3-methyl-2butenyl)-2,6-methano-3-benzazocin-8-ol
1-(1-phenylcyclohexyl)piperidine
3-methyl-2-phenylmorpholine
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Secobarbital
(szekobarbitál)
Tapentadol
(tapentadol)
Zipeprol
(zipeprol)

5-allyl-5-(1-methylbutyl)barbituric acid
3-[(2R,3R)-1-(dimethylamino)-2-methylpentan-3-yl]- phenol
Į-(-Į-methoxybenzyl)-4-(ȕ-methoxyphenetyl)-1-piperazineethanol

– és az ebben a jegyzékben felsorolt anyagok sztereoizomerjei, amennyiben kémiai szerkezetük alapján azok
léteznek, és nem esnek kifejezett kivételes rendelkezés alá;
– és az ebben a jegyzékben felsorolt anyagok sói, amennyiben ilyen sók léteznek.
Megjegyzés:
A P2 jegyzék a Pszichotróp Egyezmény szerinti aktualizált II. lista alapján készült, kiegészítve a
**-gal jelzett anyagokkal, amelyek nemzeti ellenĘrzése szigorúbb (hazai és nemzetközi rendészeti hatósági
tapasztalatok alapján), mint az Egyezmény elĘírása,
***-gal jelzett anyagokkal, amelyek nemzeti ellenĘrzése szigorúbb (hazai és nemzetközi rendészeti hatósági
tapasztalatok alapján): nem szerepelnek az Egyezmények jegyzékeiben.
A 2-sel jelölt anyag esetében a dronabinol megjelölés csak a (-)-trans-delta-9-tetrahydrocannabinol sztereoizomerre
vonatkozik.

Pszichotróp anyagok 3. jegyzéke (P3)
1
2
3
4
5
6
7
8

A
Hivatalos elnevezés
/illetve más név vagy külföldön
gyakran használt más írásmód/
Amobarbital
(amobarbitál)
Butalbital
(butalbitál)
Cathine
(katin) / (+)-norpseudo-ephedrine/
Cyclobarbital
(ciklobarbitál)
Flunitrazepam
(flunitrazepám)
Glutethimide
(glutetimid)
Pentobarbital
(pentobarbitál)

B
Kémiai név
5-ethyl-5-isopentylbarbituric acid
5-allyl-5-isobutylbarbituric acid
(+)-(S)-Į-[(S)-1-aminoethyl]benzyl alcohol
5-(1-cyclohexen-1-yl)-5-ethylbarbituric acid
5-(o-fluorphenyl)-1,3-dihydro-1-methyl-7-nitro-2H-1,4benzodiazepin-2-one
2-ethyl-2-phenylglutarimide
5-ethyl-5-(1-methylbutyl)barbituric acid

– és az ebben a jegyzékben felsorolt anyagok sztereoizomerjei, amennyiben kémiai szerkezetük alapján azok
léteznek, és nem esnek kifejezett kivételes rendelkezés alá;
– és az ebben a jegyzékben felsorolt anyagok sói, amennyiben ilyen sók léteznek.
Megjegyzés:
A P3 jegyzék a Pszichotróp Egyezmény szerinti aktualizált III. lista alapján készült.
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Pszichotróp anyagok 4. jegyzéke (P4)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

A
Hivatalos elnevezés
/illetve más név vagy külföldön
gyakran használt más írásmód/
Allobarbital
(allobarbitál)
Alprazolam
(alprazolám)
Amfepramone
(amfepramon) /Diethylpropion/
Aminorex
(aminorex)
Barbital
(barbital)
Benzfetamine
(benzfetamin) /Benzphetamine/
Bromazepam
(Bromazepám)
Brotizolam
(brotizolám)
Butobarbital
(butobarbitál) /5-butyl-5ethylbarbituric acid/
Camazepam
(kamazepám)
Chlordiazepoxide
(klórdiazepoxid)
Clobazam
(klobazám)
Clonazepam
(klonazepám)
Clorazepate
(klórazepát)
Clotiazepam
(klotiazepám)
Cloxazolam
(kloxazolám)
Delorazepam
(delorazepám)
Diazepam
(diazepám)
Estazolam
(esztazolám)
Ethchlorvynol
(etklórvinol)
Ethinamate
(etinamát)
Ethyl loflazepate
(etil-loflazepát)
Etilamfetamine
(etilamfetamin)
/N-ethylamphetamine/

B
Kémiai név
5,5-diallylbarbituric acid
8-chloro-1-methyl-6-phenyl-4H-s-triazolo[4,3-Į] [1,4]benzodiazepine
2-(diethylamino)propiophenone
2-amino-5-phenyl-2-oxazoline
5,5-diethylbarbituric acid
N-benzyl-N, Į-dimethylphenethylamine
7-bromo-1,3-dihydro-5-(2-pyridyl)-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
2-bromo-4-(o-chlorophenyl)-9-methyl-6H-thieno [3,2f]-s-triazolo[4,3Į][1,4]diazepine
5-butyl-5-ethylbarbituric acid
7-chloro-1,3-dihydro-3-hydroxy-1-methyl-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin2-one dimethylcarbamate (ester)
7-chloro-2-(-methylamino)- 5-phenyl-3H-1,4-benzodiazepine-4-oxide
7-chloro-1-methyl-5-phenyl-1H-1,5-benzodiazepine-2,4(3H,5H)-dione
5-(o-chlorophenyl)-1,3-dihydro-7-nitro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
7-chloro-2,3-dihydro-2-oxo-5-phenyl-1H-1,4-benzodiazepine-3-carboxylic
acid
5-(o-chlorophenyl)-7-ethyl-1,3-dihydro-1-methyl-2H-thieno[2,3-e]-1,4diazepin-2-one
10-chloro-11b-(o-chlorophenyl)-2,3,7,11b-tetrahydro-oxazolo-[3,2d][1,4]benzodiazepin-6(5H)-one
7-chloro-5-(o-chloro-phenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
7-chloro-1,3-dihydro-1-methyl-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
8-chloro-6-phenyl-4H-s-triazolo[4,3-Į][1,4] benzodiazepine
1-chloro-3-ethyl-1-penten-4-yn-3-ol
1-ethynylcyclohexanolcarbamate
ethyl 7-chloro-5-(o-fluorophenyl)-2,3-dihydro-2-oxo-1H-1,4benzodiazepine-3-carboxylate
N-ethyl-Į-methylphenethylamine
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Fencamfamin
(fenkamfamin)
Fenproporex
(fenproporex)
Fludiazepam
(fludiazepám)
Flurazepam
(flurazepám)
Halazepam
(halazepám)
Haloxazolam
(haloxazolám)
Ketazolam
(ketazolám)
Lefetamine
(lefetamin) /SPA/
Loprazolam
(loprazolám)
Lorazepam
(lorazepám)
Lormetazepam
(lormetazepám)
Mazindol
(mazindol)
Medazepam
(medazepám)
Mefenorex
(mefenorex)
Meprobamate
(meprobamát)
Mesocarb
(mezokarb)
Methylphenobarbital
(metilfenobarbitál)
Methyprylon
(metiprilon)
Midazolam
(midazolám)
Nimetazepam
(nimetazepám)
Nitrazepam
(nitrazepám)
Nordazepam
(nordazepám)
Oxazepam
(oxazepám)
Oxazolam
(oxazolám)
Pemoline
(pemolin)
Phendimetrazine
(fendimetrazin)
Phenobarbital
(fenobarbitál)

N-ethyl-3-phenyl-2-norbornanamine
(±)-3-[(a-methylphenylethyl)amino]propionitrile
7-chloro-5-(o-fluorophenyl)-1,3-dihydro-1-methyl-2H-1,4benzodiazepin-2-one
7-chloro-1-[2-(diethylamino)ethyl]-5-(o-fluorophenyl)-1,3dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
7-chloro-1,3-dihydro-5-phenyl-1-(2,2,2-trifluoroethyl)-2H-1,4benzodiazepin-2-one
10-bromo-11b-(o-fluorophenyl)-2,3,7,11b-tetrahydrooxazolo[3,2-d]
[1,4]benzodiazepin-6(5H)-one
11-chloro-8,12b-dihydro-2,8-dimethyl-12b-phenyl-4H-[1,3]
oxazino[3,2-d][1,4]benzodiazepin-4,7(6H)-dione
(-)-N,N-dimethyl-1,2-diphenylethylamine
6-(o-chlorophenyl)-2,4-dihydro-2-[(4-methyl-1-piperazinyl)
methylene]-8-nitro-1H-imidazo[1,2-Į][1,4]benzodiazepin-1-one
7-chloro-5-(o-chlorophenyl)-1,3-dihydro-3-hydroxy-2H-1,4benzodiazepin-2-one
7-chloro-5-(o-chlorophenyl)-1,3-dihydro-3-hydroxy-1-methyl-2H-1,4benzodiazepin-2-one
5-(p-chlorophenyl)-2,5-dihydro-3H-imidazo[2,1-Į]isoindol-5-ol
7-chloro-2,3-dihydro-1-methyl-5-phenyl-1H-1,4-benzodiazepine
N-(3-chloropropyl)-Į-methylphenethylamine
2-methyl-2-propyl-1,3-propanedioldicarbamate
3-(Į-methylphenetyl)-N-(phenylcarbamoyl) sydnone imine
5-ethyl-1-methyl-5-phenylbarbituric acid
3,3-diethyl-5-methyl-2,4-piperidene-dione
8-chloro-6-(o-fluorphenyl)-1-methyl-4H-imidazol [1,5-Į]
[1,4]benzodiazepine
1,3-dihydro-1-methyl-7-nitro-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
1,3-dihydro-7-nitro-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
7-chloro-1,3-dihydro-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
7-chloro-1,3-dihydro-3-hydroxy-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
10-chloro-2,3,7,11b-tetrahydro-2-methyl-11b-phenyloxazolo [3,2d][1,4]benzodiazepin-6(5H)-one
2-amino-5-phenyl-2-oxazolin-4-one
(+)-(2S,3S)-3,4-dimethyl-2-phenylmorpholine
5-ethyl-5-phenylbarbituric acid
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Phentermine
(fentermin)
Pinazepam
(pinazepám)
Pipradrol
(pipradrol)
Prazepam
(prazepám)
Pyrovalerone
(pirovaleron)
Secbutabarbital
(szekbutabarbitál)
Temazepam
(temazepám)
Tetrazepam
(tetrazepám)
Triazolam
(triazolám)
Vinylbital
(vinilbitál)
Zolpidem
(zolpidem)
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Į,Į-dimethylphenethylamine
7-chloro-1,3-dihydro-5-phenyl-1-(2-propynyl)-2H1,4-benzodiazepin-2-one
1,1-diphenyl-1-(2-piperidyl)methanol
7-chloro-1-(cyclopropylmethyl)-1,3-dihydro-5-phenyl-2H1,4-benzodiazepin-2-one
4’-methyl-2-(1-pirrolidinyl)valerophenone
5-sec-butyl-5-ethylbarbituric acid
7-chloro-1,3-dihydro-3-hydroxy-1-methyl-5-phenyl-2H-1,4benzodiazepin-2-one
7-chloro-5-(1-cyclohexen-1-yl)-1,3-dihydro-1-methyl-2H1,4-benzodiazepin-2-one
8-chloro-6-(o-chlorophenyl)-1-methyl-4Hs-triazolo[4,3-]
[1,4]benzodiazepine
5-(1-methylbutyl)-5-vinylbarbituric acid
N,N,6-trimethyl-2-p-tolylimidazo[1,2-Į]pyridine-3-acetamide

– és az ebben a jegyzékben felsorolt anyagok sztereoizomerjei, amennyiben kémiai szerkezetük alapján azok
léteznek, és nem esnek kifejezett kivételes rendelkezés alá;
– és az ebben a jegyzékben felsorolt anyagok sói, amennyiben ilyen sók léteznek.
Megjegyzés:
A P4 jegyzék a Pszichotróp Egyezmény aktualizált IV. listája alapján készült.
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C) ÚJ PSZICHOAKTÍV ANYAGOK JEGYZÉKE
Az alábbi szerkezeti leírásoknak megfelelĘ vegyületek, amennyiben azok e melléklet A) és B)
jegyzékén nem szerepelnek:
1. Azok
1.1. az indolil-naftil-keton (1H-indol-3-il(naftalin-1-il)metanon, 1H-indol-3-il(naftalin-2il)metanon) vagy
1.2. a fenil-indolil-keton (fenil(1H-indol-3-il)metanon) vagy
1.3. a benzil-indolil-keton (2-fenil-1-(1H-indol-3-il)etanon) vagy
1.4. az adamantil-indolil-keton (indolil(triciklo[3.3.1.13,7]dekán-1-il)metanon,
indolil(triciklo[3.3.1.13,7]dekán-2-il)metanon)
szerkezeti részt tartalmazó vegyületek, amelyekben
1.1.1. az indolváz nitrogénatomjához
1.1.1.1. legfeljebb 7 szénatomos alkil-, alkenil- vagy alkinilcsoport vagy
1.1.1.2. az 1.1.1.1 szerinti csoport hidroxi-, ciano-, cikloalkil-, cikloalkenil-,
tetrahidropiranil-, morfolinil-, N-metilpirrolidinil- vagy Nmetilpiperidinilcsoportot, vagy egy, illetve több halogénatomot tartalmazó
származéka kapcsolódik
1.1.2. az indolváz 2-es helyzetben lévĘ szénatomján
1.1.2.1. metilcsoportot vagy etilcsoportot tartalmazhat
1.1.3. a naftil-, illetve fenilcsoport
1.1.3.1. 1-4 szénatomos alkilcsoportot vagy
1.1.3.2. metoxi- vagy etoxicsoportot vagy
1.1.3.3. halogénatomot, azido-, dimetilamino-, hidroxi-, hidroximetil-, nitro- vagy
cianocsoportot tartalmazhat.
2. Azok a katinon (2-amino-1-fenilpropán-1-on) szerkezeti részt tartalmazó vegyületek, a
bupropion kivételével, amelyekben
2.1. a propán-1-on szerkezeti egység 3-as helyzetĦ szénatomja
2.1.1. legfeljebb 3 szénatomos alkilcsoportot tartalmazhat
2.2. a fenilcsoport egy vagy – tetszĘleges kombinációban – több
2.2.1. halogénatomot, metilcsoportot, etilcsoportot, metoxicsoportot,
metiléndioxicsoportot tartalmazhat
2.3. a nitrogénatom
2.3.1. 1-4 szénatomos alkilcsoportot vagy alkilcsoportokat tartalmazhat vagy
2.3.2. benzilcsoportot tartalmazhat vagy
2.3.3. pirrolidin vagy piperidin gyĦrĦ tagja.
3. Azok a triptamin (2-(1H-indol-3-il)etánamin) szerkezeti részt tartalmazó vegyületek,
amelyekben
3.1. az aminocsoport nitrogénje
3.1.1. legfeljebb 4 szénatomos alkil-, vagy alkenilcsoportot, illetve csoportokat tartalmaz
3.2. az indolil csoport 4-es vagy 5-ös helyzetben
3.2.1. hidroxi-, metoxi- vagy acetoxicsoportot tartalmazhat.
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4. Azok a fenetilamin (2-feniletánamin) szerkezeti részt tartalmazó vegyületek, amelyekben
4.1. az aminocsoport egy vagy – tetszĘleges kombinációban – több
4.1.1. legfeljebb 4 szénatomos alkil-, alkenil-, cikloalkil-, halogénalkil-, hidroxialkil-,
cianoalkil- vagy metoxialkilcsoportot
4.1.2. acetil-, hidroxi-, metoxi-, ciklopropilmetil-, benzil-, metoxibenzil- vagy furilmetilcsoportot tartalmazhat.
4.2. az aminocsoport azetidin, pirrolidin vagy piperidin gyĦrĦ tagja lehet
4.3. az etánamin szerkezeti rész 1-es helyzetĦ szénatomja
4.3.1. legfeljebb 4 szénatomos alkilcsoportot tartalmazhat
4.4. a fenilcsoport egy vagy – tetszĘleges kombinációban – több
4.4.1. legfeljebb 5 szénatomos alkil-, (cikloalkil)alkil-, alkoxi-, (cikloalkil)alkoxi-,
(alkoxi)alkil-, alkilszulfanil-, alkilamino-, halogénalkil-csoportot, illetve
4.4.2. halogénatomot, benzil-, benziloxi-, amino-, ciano-, trimetilén-, metiléndioxi-,
etiléndioxi-, etilénoxi-, etendiiloxi-, etilénimino-, etendiilimino-csoportot
tartalmazhat.
5. Továbbá az alábbi vegyületek:

1

2
3

A
Kémiai név
Hivatalos elnevezés
/illetve más név vagy rövidítés, illetve
külföldön gyakran használt más
írásmód/
2-aminoindane
2,3-dihydro-1H-inden-2-amine
(2-aminoindán)

B

AMT
(alfa-metiltriptamin)
Camfetamine
(kamfetamin)

1-(1H-indol-3-yl)propan-2-amine

5
6

2C-B-BZP
CP 47,497 C8-homológ

1-(4-bromo-2,5-dimethoxybenzyl)-4-methylpiperazine
2-(3-hydroxycyclohexyl)-5-(2-methylnonan-2-yl)phenol

7

CPCPP, Gelbes

1-(3-chlorophenyl)-4-(3-chloropropyl)piperazine

8

CRA13

naphthalen-1-yl[4-(pentyloxy)naphthalen-1-yl]methanone

9

D2PM, Diphenylprolinol
(difenilprolinol)

diphenyl(pyrrolidin-2-yl)methanol

10

DBZP

1,4-dibenzylpiperazine

11

Desoxy-D2PM
(dezoxi-D2PM)

2-(diphenylmethyl)pyrrolidine

12

Dichlorophenyl-piperazine
(diklórfenil-piperazin)

1-(2,3-dichlorophenyl)piperazine

13

Dimethocaine
(dimetokain)

3-(diethylamino)-2,2-dimethylpropyl-4-aminobenzoate

14

DMAA

4-methylhexan-2-amine

15

2-DPMP, Desoxypipradrol
(dezoxipipradrol)

2-(diphenylmethyl)piperidine

4

N-methyl-3-phenylbicyclo[2.2.1]heptan-2-amine
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16

Etaqualone
(etakvalon)

3-(2-ethylphenyl)-2-methylquinazolin-4(3H)-one

17

Ethylphenidate
(etilfenidát)

ethyl phenyl(piperidin-2-yl)acetate

18

GBL, gamma-butyrolactone
(gamma-butirolakton)

dihydrofuran-2(3H)-one

19

Harmin

20

HU-210

7-methoxy-1-methyl-9H-E-carboline
9-(hydroxymethyl)-6,6-dimethyl-3-(2-methyloctan-2-yl)-6a,7,10,10atetrahydrobenzo[c]chromen-1-ol

21

5-IAI

5-iodo-2,3-dihydro-1H-inden-2-amine

22

Ibogain

(6R,6aS,7S,9R)-7-ethyl-2-methoxy-6,6a,7,8,9,10,12,13-octahydro-5H-6,9methanopyrido[10,20:1,2]azepino[4,5-b]indole

23

JWH-307

[5-(2-fluorophenyl)-1-pentylpyrrol-3-yl]-naphthalen-1-ylmethanone

24

MBZP

1-benzyl-4-methylpiperazine

25

MDAI

6,7-dihydro-5H-indeno[5,6-d][1,3]dioxol-6-amine

26

5-MeO-AMT

1-(5-methoxy-1H-indol-3-yl)propan-2-amine

27

3-MeO-PCE

N-ethyl-1-(3-methoxyphenyl)cyclohexanamine

28

4-MeO-PCP

1-[1-(4-methoxyphenyl)cyclohexyl]piperidine

29

5-MeO-triptamin

2-(5-methoxy-1H-indol-3-yl)ethanamine


31

E-Me-PEA
Methoxetamine
(metoxetamin)

2-(ethylamino)-2-(3-methoxyphenyl)cyclohexanone

32

MPA, Methylthienylpropamine
(metiltienil-propamin)
1-naphyrone
(1-nafiron)
2-naphyrone
(2-nafiron)
N-benzyl-1-PEA
(N-benzil-1-PEA)

N-methyl-1-(thiophen-2-yl)propan-2-amine

36

ODT, O-desmethyltramadol
(O-dezmetiltramadol)

3-{2-[(dimethylamino)methyl]-1-hydroxycyclohexyl}phenol

37

pCPP

1-(4-chlorophenyl)piperazine

38

pFBT, 4-fluorotropacocaine
(fluortropakokain)
pFPP

8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl 4-fluorobenzoate

33
34
35

39
40

Phenazepam
(fenazepam)

2-phenylpropan-1-amine

1-(naphthalen-1-yl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-one
1-(naphthalen-2-yl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-one
N-benzyl-1-phenylethanamine

1-(4-fluorophenyl)piperazine
7-bromo-5-(2-chlorophenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
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41

1-phenyl-propyl-amine
(fenilpropilamin)

1-phenylpropan-1-amine

42

pMeOPP

1-(4-methoxyphenyl)piperazine

43

Salvinorin A
(Szalvinorin A)

(2S,4aR,6aR,7R,9S,10aS,10bR)-9-(acetyloxy)-2-(3-furanyl)dodecahydro6a,10b-dimethyl-4,10-dioxo-2H-naphtho[2,1-c]pyran-7-carboxylic acid methyl
ester

44

TFMPP

1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]piperazine

– és az ebben a jegyzékben felsorolt anyagok sztereoizomerjei, amennyiben kémiai szerkezetük alapján azok
léteznek;
– az ebben a jegyzékben felsorolt anyagok sói, beleértve a fent említett sztereoizomerek sóit, amennyiben ilyen sók
léteznek.
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2. melléklet a 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelethez
Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal
Éves jelentés a kábítószerek gyártásáról, készletérõl, forgalmazásáról
20........ év
Adatszolgáltató neve:
címe:
Kábítószer felelõs neve:

Kitöltés dátuma:

Kitöltési útmutató
1. A hatóanyag mennyiségeket vízmentes bázisra számítva kell megadni.
2. A 2/a táblázatban a K3 jegyzék szerinti készítmények hatóanyagtartalmát kizárólag a 11. oszlopban kell szerepeltetni.
3. Statisztikai szempontból nem minõsül gyártásnak a csomagolás, átcsomagolás.
Megjegyzések (leíró rész):
Cégszerû aláírás, cégbélyegzõ, dátum, a kábítószer felelõs ellenjegyzése:

Nyitó
készlet
(... I. 1.)

Hatóanyag
neve

Egyéb

Összesen
(1-5)

6

8
Értékesítés

Tudományos
kutatás

Fogyasztás
Kiskereskedelem

7

Nagykereskedelem

9

Más
kábítószer

K3
jegyzék
szerinti
készítmény

5
Termelési többlet

Egyéb ( kárba veszett és/vagy megsemmisített mennyiségek grammban)
Technológiai
MinĘség
Egyéb
veszteségek/
ellenĘrzéssel/minĘség
Lopások
veszteségek
folyamatfüggĘ
biztosítással összefüggĘ
veszteségek
veszteségek

14

Patikai visszáru elĘzĘ
évek kiszállításból

Egyéb

Export

13

Ipari kutatás
és fejlesztés

Más ok

Nem
ellenĘrzött
készítmény

Felhasznált mennyiség (g)
10
11
12
Gyártáshoz felhasznált
mennyiség

A 2/a táblázat 5., 14. és 15. számú oszlopának részletezése

Belföldi
beszerzés

5

Visszáru (VA)
Patikai visszáru
adott évi kiszállításból

Import

Felhasználható mennyiség (g)
3
4

Gyártás

2

NagykereskedĘtĘl Gyártótól

Kábítószer
megnevezés

1

2/a táblázat
Éves kábítószer anyagmérleg

Egyéb

14
Záró
készlet
(... XII.
31.)

15

Összesen
(7-15)

16
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gyógyszerforma készítés
mérés
csomagolás
osztályozás (minĘsítés)

Készlet (selejt nélkül)

mintavétel
minĘségi hibák

15
Zárókészlet

Készítményeknél

MinĘség ellenĘrzéssel/minĘség
biztosítással összefüggĘ
Lopások
veszteségek
Alapanyagoknál
mintavétel
minĘségi hibák

Selejt

kémiai bomlás
káreset
lejárt szavatosság
berendezés meghibásodása

kémiai bomlás
tárolás alatti kiömlés
tárolás alatti párolgás
káresetek
lejárt szavatosság
berendezés meghibásodása

Egyéb
veszteségek

pilot gyártási tételek
kísérleti gyártási tételek
fejlesztési gyártási tételek
kiterjesztési gyártási tételek
validációs tételek
egyéb tudományos célok

Ipari kutatás
és fejlesztés

•

tisztítás (purifikálás), finomítás
átalakítás bázis, sav, stb. formába
izomer szeparálás
aprítás (mikronizálás)
szárítás
Ęrlés, darálás
szitálás
súlymérés

Technológiai veszteségek/
folyamatfüggĘ veszteségek

Magyarázat a 14. oszlop részletezéséhez:

MAGYAR KÖZLÖNY
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2/b táblázat
Belföldi kábítószer forgalom részletezése
Belföldi beszerzés
Megnevezés
Hatóanyag Készítmény

Szállító
(Eladó)

Mennyiség
Kiszerelés Hatóanyag

Belföldi nagykereskedelmi
értékesítés
Mennyiség
Kiszerelés Hatóanyag
VevĘ

2/c táblázat
Mákszalma koncentrátum (CPS) gyógyszergyártás céljára történĘ elĘállítása
1
2
3
4
5
ElĘállított CPS
Kábítószer
Fogyasztás
Készlet
Veszteség*
mennyiség
.......... XII. 31-én
kg
g
kg
g
kg
g
kg
g
CPS (M)
AMA
ACA
ATA
AOA
CPS(O)
AOA
AMA
ACA
ATA
CPS(T)
ATA
AMA
ACA
AOA
Megjegyzések:
*kárba veszett és/vagy megsemmisített mennyiségek
CPS: concentrate of poppy straw – mákszalma koncentrátum (bruttó súlyban kifejezve)
CPS(M): morphine elĘállítás, CPS(T): thebaine elĘállítás, CPS(O): oripavine elĘállítás céljára
AMA: anhydrous morphine alkaloid – a vízmentes morphine alkaloid
ACA: anhydrous codeine alkaloid – vízmentes codeine alkaloid
ATA: anhydrous thebaine alkaloid – vízmentes thebaine alkaloid
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2/d táblázat
Opioidok gyártása
1

2
Felhasznált
mennyiség
kg
g

Felhasznált anyag

3

4
Kinyert
mennyiség
kg
G

Kinyert anyag
Morphine
Codeine
Thebaine

Ópium
CPS (M)

AMA
ACA
ATA
AOA
Morphine
Codeine
Thebaine
Oripavine

Mákszalma (M)

CPS (T)
AMA
ACA
ATA
AOA

Mákszalma (T)

CPS (O)
AMA
ACA
ATA
AOA
Thebaine
Thebaine

Papaver bracteatum
CPS (M)
AMA
ACA
ATA
AOA

Morphine
Codeine
Thebaine
Oripavine

ATA
AMA
ACA
AOA

Thebaine
Morphine
Codeine
Oripavine

AOA
AMA
ACA

Oripavine
Morphine
Codeine

CPS (T)

CPS (O)

6990
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Thebaine
Morphine
Codeine
Oripavine/Thebaine

Alkaloid tartalmú technológiai
víz (eredet részletezésével)

2/e táblázat
Ipari máktermesztés

Ipari mák termesztés
1. Ópium gyártásra
2.(a) Mákszalma (M)
kábítószer gyártáshoz
2.(b) Mákszalma (T)
kábítószer gyártáshoz
3. Nem kábítószer
gyártásra

1
Vetésterület
(ha)
Vetett
Betakarított

2
Gyártott mennyiség
(kg)
Ópium
Mákszalma

MAGYAR KÖZLÖNY
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2/f táblázat
Lefoglalt kábítószerek
Lefoglalt kábítószerek, a gyógyszerek kivételével (1)
1

Anyag

2
3
4
Lefoglalt tárolt kábítószerek (az elĘzĘ évek elkobzott
mennyiségével együtt)
Legális célra
Különleges
Megsemmisített
felhasznált
célokra átadott
mennyiség
mennyiség
mennyiség

Lefoglalt
mennyiség a
tárgyévben
kg

g

kg

g

kg

g

kg

5

Döntésre váró
mennyiség

g

kg

G

Cannabis
Cannabis
resin
Coca leaf
Coca paste
Cocaine
Heroin
Morphine
Opium
Egyéb

Lefoglalt kábítószer tartalmú gyógyszerek (2)
Gyógyszerforma és hatóanyag tartalom kiszerelési egységre vonatkoztatva
1
Ampulla

Anyag

Kiszerelési
egységek
száma

Hatóanyagtartalom
(mg)

2
Kapszula
Kiszerelési
egységek
száma

Hatóanyagtartalom
(mg)

3
Tapasz
Kiszerelési
egységek
száma

Hatóanyagtartalom
(mg)

4
Tabletta
Kiszerelési
egységek
száma

Hatóanyagtartalom
(mg)

5
Egyéb gyógyszerforma

Forma

Kiszerelési
egységek
száma

Hatóanyagtartalom
(mg)

Codeine
Fentanyl
Methadone
Morphine
Oxycodone
Pethidine
Egyéb*

*

Bármely más gyógyszer, amely kábítószert (pl. dihydrocodeine, dextropropoxyphene, hydrocodone, hydromorphone, trimeperidine, stb.)
tartalmaz.

Gyártott
hatóanyag
mennyisége

Gyártott
hatóanyag
mennyisége

Nyitó
készlet
(I. 1.)

Nyitó
készlet
(I. 1.)

Pszichotróp
anyag neve

Pszichotróp
anyag neve
Import

Import
Összesen

Fogyasztás

Nagykereskedelmi
értékesítés

Belföldi
beszerzés
Összesen

Fogyasztás

Nagykereskedelmi
értékesítés

Nem
pszichotróp
anyag
gyártására
felhasznált
mennyiség

A P2 jegyzékbe foglalt pszichotróp anyagok (g)

Belföldi
beszerzés

Nem
pszichotróp
anyag
gyártására
felhasznált
mennyiség

A P1 jegyzékbe foglalt pszichotróp anyagok (g)

Export

Export

Veszteség

Veszteség

Záró
készlet
XII. 31.

Záró
készlet
XII. 31.

Összesen

Összesen

Kitöltési útmutató
1. A hatóanyag mennyiségeket vízmentes bázisra számítva kell megadni.
2. Egy vagy több pszichotróp anyagot tartalmazó, összetett készítmények esetében mindegyik pszichotróp komponenst külön kell
feltüntetni a megfelelĘ sorban.

Éves jelentés/becslés a pszichotróp anyagok gyártásáról, készletérĘl, forgalmazásáról
20........ év

3. melléklet a 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelethez
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Gyártott
hatóanyag
mennyisége

Nyitó
készlet
(I. 1.)

Pszichotróp
anyag neve

Összesen

az anyag neve

Fogyasztás

Nagykereskedelmi
értékesítés

Belföldi
beszerzés
Összesen

Fogyasztás

Nagykereskedelmi
értékesítés

Nem
pszichotróp
anyag
gyártására
felhasznált
mennyiség

A P4 jegyzékbe foglalt pszichotróp anyagok (g)

Belföldi
beszerzés

Export

Export

mennyisége

Veszteség

Veszteség

Záró
készlet
XII. 31.

Záró
készlet
XII. 31.

az anyag neve

mennyisége

A gyártás során nyert más pszichotróp anyag

Pszichotróp anyag átalakítása más pszichotróp anyaggá (P1-P2)

Import

Import

Összesen

Összesen

•

Más pszichotróp
anyag átalakításához felhasznált pszichotróp anyag

Gyártott
hatóanyag
mennyisége

Nyitó
készlet
(I. 1.)

Pszichotróp
anyag neve

Nem
pszichotróp
anyag
gyártására
felhasznált
mennyiség

A P3 jegyzékbe foglalt pszichotróp anyagok (g)

MAGYAR KÖZLÖNY
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az anyag neve

mennyisége

Más pszichotróp
anyag átalakításához felhasznált pszichotróp anyag

az anyag neve

mennyisége

A gyártás során nyert más pszichotróp anyag

Pszichotróp anyag átalakítása más pszichotróp anyaggá (P3-P4)
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4. melléklet a 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelethez

Jelentés a K1, K2 és a P1, P2 jegyzéken szereplĘ anyagok, valamint a kábítószertartalmú
kivételek és az új pszichoaktív anyagok negyedéves exportjáról, illetve a P3, P4 jegyzéken
szereplĘ anyagok éves exportjáról
Hatóanyag neve:
20....... év

Engedélyszám

Készítmény neve

Negyedéves jelentés
Éves jelentés
Vámeljárás alá vont, illetve az
országból kilépĘ mennyiség
Vámeljárás,
Hatóanyag illetve kilépés
idĘpontja
(gramm
Készítmény
(hónap, nap)
(doboz, db)
vízmentes

bázis)

Importáló
ország
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5. melléklet a 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelethez

Jelentés a K1, K2 és a P1, P2 jegyzéken szereplĘ anyagok, valamint a kábítószertartalmú
kivételek és az új pszichoaktív anyagok negyedéves importjáról, illetve a P3, P4 jegyzéken
szereplĘ anyagok éves importjáról
Hatóanyag neve:
20....... év

Engedélyszám

Készítmény neve

Negyedéves jelentés
Éves jelentés
Vámeljárás alá vont, illetve az
országba belépĘ mennyiség
Vámeljárás,
illetve
Készítmény
Hatóanyag
belépés
(doboz, db)
(gramm
idĘpontja
vízmentes
(hónap,
nap)
bázis)

Exportáló
ország

MAGYAR KÖZLÖNY
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6. melléklet a 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelethez

Tételszám

Sorszám: 000000
KÁBÍTÓSZER és PSZICHOTRÓP ANYAG MEGRENDELÉS
Kiadott mennyiség
Megrendelt mennyiség
Megnevezés
Számmal
Számmal
Kiszerelési
BetĦvel
BetĦvel
egység

.....................................................................................................................................................................
............................................
MegrendelĘ – pl. gyógyszertár, gyógyszer-nagykereskedĘ, gyógyszergyár, intézet, humán vagy
állatgyógyászati intézmény stb. (név, cím)
b) átvételkor:
a)
megrendeléskor:
.........................................
...........................................
(bélyegzĘ, dátum, aláírás):
(bélyegzĘ, dátum, aláírás):

.................................................................................... ...............................................................................
Átadó – pl. gyógyszer-nagykereskedĘ,
gyógyszergyár, gyógyszertár, intézet,
állatgyógyászati intézmény stb.
(név, cím, bélyegzĘ, dátum, aláírás)

Szállító/Szállítmányozó
– belföldi szállításra (név, cím, bélyegzĘ,
dátum, aláírás)

Ez a dokumentum 5 példányban készül, minden példányát eredeti bélyegzĘvel és eredeti
aláírással kell ellátni. Az 1. példány a megrendelĘnél marad. A 2. példány az átadónál marad.
A 3., 4., 5. példány a szállítmánnyal visszakerül a megrendelĘhöz. A megrendelĘ a 4., 5.
példányt az átadónak 48 órán belül visszaküldi, aki az 5. példányt az EEKH-nak küldi tovább.
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7. melléklet a 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelethez

(

)

Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal
KÁBÍTÓSZER (K1, K2) / PSZICHOTRÓP ANYAG (P1, P2, P3, P4) EXPORT adatlap
Külforgalmi engedély kiadását kérem az EEKH-nak a mellékelt adatlap(ok)ban felsorolt,
nemzetközi egyezmények és hatályos jogszabályok szerint ellenĘrzött anyagokra, illetve
készítményekre.
Nyilatkozom, hogy az alábbi adatok nyilvántartásunkkal és a valósággal megegyeznek.
1.
A hatályosság kért ideje
2.
ExportĘr (pontos cím)
3.
ImportĘr (pontos cím)
4.
Szállítási cím
5.
Felhasználás (gyógyászati vagy
tudományos)
6.
Szállítás módja (közút, légi stb.)
Vámeljárást végzĘ vámszerv, illetve
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

transzfernél a kijelölt vámszerv
HatárátkelĘhely

Útvonal és tranzit országok
(közúti szállításnál)
A szállítmány reexport
(igen/nem)
Az importáló ország aktuális
INCB becslése (gramm)
Az importáló országba kivitt
mennyiség összesen (gramm)
A szállítmányozó és a szállító
neve, címe
ANYAG (készítmény esetén nem kell kitölteni)
Nemzetközi megnevezés
Engedélyezni kért mennyiség
(gramm)
Vízmentes bázis-, illetve
savtartalom (gramm)
KÉSZÍTMÉNY (anyag esetén nem kell kitölteni)
Készítmény teljes neve
EllenĘrzött hatóanyag
Hatóanyag-tartalom
Kiszerelés
Rátöltés % (injekcióknál)
Engedélyezni kért mennyiség
Vízmentes bázis-, illetve
savtartalom összesen (gramm)

CégszerĦ aláírás, cégbélyegzĘ, dátum, a kábítószer felelĘs ellenjegyzése:
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8. melléklet a 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelethez

Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal
KÁBÍTÓSZER (K1, K2) / PSZICHOTRÓP ANYAG (P1, P2, P3, P4) IMPORT adatlap
Külforgalmi engedély kiadását kérem az EEKH-nak a mellékelt adatlap(ok)ban felsorolt,
nemzetközi egyezmények és hatályos jogszabályok szerint ellenĘrzött anyagokra, illetve
készítményekre.
Nyilatkozom, hogy az alábbi adatok nyilvántartásunkkal és a valósággal megegyeznek.
1.
A hatályosság kért ideje
2.
ImportĘr (pontos cím)
3.
ExportĘr (pontos cím)
4.
Hazai megrendelĘ
5.
Szállítási cím
6.
Felhasználás (gyógyászati vagy
tudományos)
7.
Szállítás módja (közút, légi stb.)
HatárátkelĘhely
8.
Vámeljárást végzĘ vámszerv, illetve
9.
transzfernél a kijelölt vámszerv

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

A kérelmezĘ aktuális évi becslése
(gramm)
A kérelmezĘ által
Magyarországra behozott
mennyiség összesen (gramm)
Raktárkészlet a mai napon
Magán- vagy közvámraktárra
szállítás
A szállítmány reexport célú
(igen/nem)
Útvonal és tranzitországok
(közúti szállításnál)
A reexport folyó év december 31ig megtörténik (nyilatkozat)
A szállítmányozó és a szállító
neve, címe
ANYAG (készítmény esetén nem kell kitölteni)
Nemzetközi megnevezés
Engedélyezni kért mennyiség
(gramm)
Vízmentes bázis-, illetve
savtartalom (gramm)
KÉSZÍTMÉNY (anyag esetén nem kell kitölteni)
Készítmény teljes neve
Törzskönyvi, forgalomba
hozatali, illetve egyedi import
engedély szám

6999

7000

MAGYAR KÖZLÖNY

23.
24.
25.
26.
27.
28.

EllenĘrzött hatóanyag
Hatóanyag tartalom
Kiszerelés
Rátöltés% (injekcióknál)
Engedélyezni kért mennyiség
Vízmentes bázis-, illetve
savtartalom összesen (gramm)
CégszerĦ aláírás, cégbélyegzĘ, dátum, a kábítószerfelelĘs ellenjegyzése:
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9. melléklet a 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelethez

Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal
9/a táblázat: Kábítószer becslés a 20... évre
Becsült kábítószer felhasználás (1)

Kábítószer
megnevezése

1
Gyógyászati
és
tudományos
felhasználásra
szánt
mennyiség
kg
g

2
Gyártáshoz felhasználni kívánt mennyiség
Más
K3 jegyzék
Nem
kábítószer
szerinti
ellenĘrzött
elĘállítására készítmény- készítményhez
hez
függetlenül attól, hogy a gyártás célja hazai
felhasználás vagy export
kg
g
kg
g
kg
g

3

.... XII. 31-i
tervezett
készlet
kg

g

Becsült CPS felhasználás (2)

Kábítószer
megnevezése

CPS (M)
AMA (%)
ACA (%)
ATA (%)
AOA (%)
CPS (T)
ATA (%)
AMA (%)
AOA (%)
ACA (%)
CPS (O)
AOA (%)
AMA (%)
ATA (%)
ACA (%)

1
Gyógyászati
és
tudományos
felhasználásra
szánt
mennyiség
kg
g

2
Gyártáshoz felhasználni kívánt mennyiség
Más
K3 jegyzék
Nem
kábítószer
szerinti
ellenĘrzött
elĘállítására készítmény- készítményhez
hez
függetlenül attól, hogy a gyártás célja hazai
felhasználás vagy export
kg
g
kg
g
kg
g

3

.... XII. 31-i
tervezett
készlet
kg

g
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9/b táblázat: Kábítószer becslés szintetikus kábítószerek 20... évi gyártására
Gyártani kívánt szintetikus
kábítószer megnevezése

Mennyisége
(kg)

Szintetikus kábítószerek listája:
K1 jegyzék
Acetylmethadol
Alfentanil
Allylprodine
Alphacetylmethadol
Alphameprodine
Alphamethadol
Alphaprodine
Anileridine
Benzethidine
Betacetylmethadol
Betameprodine
Betamethadol
Betaprodine
Bezitramide
Clonitazene
Dextromoramide
Diampromide

Diethylthiambutene
Difenoxin
Dihydroetorphine
Dimenoxadol
Dimepheptanol
Dimethylthiambutene
Dioxaphetyl butyrate
Diphenoxylate
Dipipanone
Drotebanol
thylmethylthiambutene
Etonitazene
Etoxeridine
Fentanyl
Furethidine
Hydroxypethidine
Isomethadone

Ketobemidone
Levomethorphan
Levomoramide
Levophenacylmorphan
Levorphanol
Metazocine
Methadone
Methadone - Intermediate
Moramide - Intermediate
Morpheridine
Noracymethadol
Norlevorphanol
Normethadone
Norpipanone
Pethidine
Pethidine - Intermediate-A
Pethidine - Intermediate-B

Pethidine – Intermediate-C
Phenadoxone
Phenampromide
Phenazocine
Phenomorphan
Phenoperidine
Piminodine
Piritramide
Proheptazine
Properidine
Racemethorphan
Racemoramide
Racemorphan
Remifentanil
Sufentanil
Tilidine
Trimeperidine

K2 jegyzék
Dextropropoxyphene
Propiram

9/c táblázat: Ipari máktermesztetés becslése a 20... évben
Javaslat ipari mák termesztetésére
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10. melléklet a 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelethez

BejelentĘlap
új pszichoaktív anyag, illetve ismert kábítószer, pszichotróp anyag vagy új pszichoaktív anyag
új visszaélési formájának megjelenésérĘl
BEJELENTėLAP
új pszichoaktív anyag/ismert kábítószer, pszichotróp anyag vagy új pszichoaktív anyag új visszaélési
formájának megjelenésérĘl
1.
BejelentĘ szerv/intézmény:
Hivatkozási szám:
Bejelentés dátuma:
2.
Kémiai elnevezés:
Egyéb elnevezés(ek):
Utcai elnevezés(ek):
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3. Információforrásra vonatkozó adatok (egyszerre több pont is kitölthetĘ)
Mennyiség (súly, tabletták száma, stb.):
Lefoglalás(ok)
Lefoglalást végzĘ hatóság:
Dátum:
Hely (város):
Biológiai minta (/minták)1
Minta típusa:
Azonosítást végzĘ hatóság:
Dátum:
Hely (város):
GyĦjtött minta (/minták)2
Mennyiség (súly, tabletták száma, stb.):
GyĦjtést végzĘ hatóság:
Dátum:
Hely (város):
Egyéb anyagok jelenléte (amennyiben több esetet jelent be egyszerre, határozza meg esetenként):
Pszichoaktív összetevĘk:
Egyéb összetevĘk:
4.
Fizikai leírás (szubsztancia vizsgálat esetén)
Megjelenési forma:
tabletta
kapszula
folyadék
egyéb, éspedig:
por
Szín:
Egy adag/egység:
súlya: átmérĘje:
(Amennyiben hozzáférhetĘ, fotó beszúrása ide.)
5.
Körülmények: elĘállítás

alakja: logó/megjelölés:
szállítás

terjesztés

használat

6.
Ár:
utcai ár:
nagykereskedelmi ár:
7.
Kémiai elĘanyagok:
8.
Szerhasználati mintázat:
9.
Egyéb ismert felhasználási módok3:
10.
Emberre gyakorolt hatása:
Megfigyelt:
Fogyasztó beszámolója alapján:
11.
Használat körülményei, kontextusa:
Használói csoport(ok) leírása:
Színtér (színterek):
HozzáférhetĘség fogyasztói szinten:
12.
Lehetséges kockázatok:
Egészségügyi (egyéni szinten):
Közegészségügyi:
Szociális:
13.
ElĘállítás esetén: nagy mennyiség
kis mennyiség
nem ismert
Szervezett bĦnözéssel való kapcsolat bármilyen formában detektálható volt az eset kapcsán?
nem
igen
14.
Szállítás esetében: nagy mennyiség
kis mennyiség
nem ismert
nemzetközi
országon belül
Szervezett bĦnözéssel való kapcsolat bármilyen formában detektálható volt az eset kapcsán?
igen
nem
15.
Terjesztés esetén: nagy mennyiség
kis mennyiség
nem ismert
Szervezett bĦnözéssel való kapcsolat bármilyen formában detektálható volt az eset kapcsán?
igen
nem
16. Jogi státusza:
kábítószer4
új pszichoaktív anyag5

1

Biológiai (emberi) minták pl. testnedvek (vizelet, vér), szövetek, haj, stb.
Valamely monitorozó rendszer által monitorozási vagy kutatási célzattal begyĦjtött minták
3
Például gyógyászati, ipari, rituális, kozmetikai célokra, étrend-kiegészítĘként, stb.
4
Szerepel az 1965. évi 4. törvényerejĦ rendelet, az 1979. évi 25. törvényerejĦ rendelet vagy az emberi
felhasználásra kerülĘ gyógyszerekrĘl szóló 1998. évi XXV. törvény valamelyik jegyzékén.
5
Szerepel egyedi megnevezéssel a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív
anyagokkal végezhetĘ tevékenységekrĘl, valamint ezen anyagok jegyzékre vételérĘl és jegyzékeinek
2
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nem kábítószer és nem új pszichoaktív anyag
17. Azonosítás módszere (vizsgálati módszerek, referenciaanyag és hivatkozások):

Dátum

Aláírás

Kitöltési útmutató
A bejelentés a kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhetĘ
tevékenységekrĘl, valamint ezen anyagok jegyzékre vételérĘl és jegyzékeinek módosításáról szóló 66/2012.
(IV. 2.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése alapján kötelezĘ.
A nyomtatvány 1. példányát az Europol Nemzeti Irodának6, 2. példányát a Nemzeti Drog Fókuszpontnak7
(Nemzeti Kábítószer AdatgyĦjtĘ és Kapcsolattartó Központ – Reitox National Focal Point), 3. példányát az
Országos Addiktológiai Centrumnak8 kell megküldeni. A 4. példányt a beküldĘ szerv/intézmény megtartja saját
dokumentációjában.
Mindazon kérdésekre, melyekre vonatkozóan tényszerĦ információk, illetve adatok, vizsgálati eredmények
állnak rendelkezésre, a válaszokat értelemszerĦen: szövegesen, vagy számszerĦen, illetve a megfelelĘ négyzet
megjelölésével kell megadni! A kitöltéssel kapcsolatban a Tanács 2005/387/IB Határozatának EMCDDAEuropol jelentési ívet és annak kitöltési útmutatóját tartalmazó melléklete az irányadó.

módosításáról szóló 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet 1. melléklet C) jegyzékén vagy beletartozik a jegyzékre
vett vegyületcsoportok valamelyikébe.
6
Europol Nemzeti Iroda címe: 1139 Budapest, Teve u. 4-6.
7
Nemzeti Drog Fókuszpont címe: 1097 Budapest, Gyáli út 2-6.
8
Országos Addiktológiai Centrum címe: 1097 Budapest, Nagyvárad tér 2.
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11. melléklet a 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelethez

Kérelem, illetve igazolás ellenĘrzött anyagok szállítására rendkívüli, gyógyászati célú
felhasználáshoz
Shipment Request and Notification Form for Emergency Supplies of Controlled Substances
Engedélyes/Operator:
Név/Name: ...................................................................................................................................
Cím/Address: ................................................................................................................................
Kábítószer-felelĘs neve/Name of the responsible medical director/pharmacist: ........................
.......................................................................................................................................................
Beosztása/Title: ............................................................................................................................
Telefonszáma/Phone No: ...................................... Fax/Fax No: .................................................
A küldemény felajánlója/Requests the supplier (1):
Név/Name: ...................................................................................................................................
Cím/Address: ................................................................................................................................
Kábítószer-felelĘs neve/Name of the responsible pharmacist: ....................................................
Telefonszáma/Phone No: ...................................... Fax/Fax No: .................................................
A rendkívüli, gyógyászati célú szállítmány (2) az alábbi, ellenĘrzött anyagokat
tartalmazó gyógyszerekbĘl áll:
For an emergency shipment (2) of the following medicine(s) containing controlled
substances:
A gyógyszerkészítmény neve (a hatóanyag nemzetközi vagy közönséges nevének
megjelölésével), gyógyszerformája, a hatóanyagtartalom adagolási egységenként, az
adagolási egységek száma betĦvel és számjegyekkel megadva:
Name of product (in INN/generic name) and dosage form, amount of active ingredient per
unit dose, number of dosage units in words and figures:
Az 1961-es Egyezmény hatálya alá tartozó kábítószerek (pl. morfin, petidin, fentanil):
Narcotic drugs as defined in the 1961 Convention (e.g. morphine, pethidine, fentanyl):
[pl. Morphine injekció 1 ml/amp.; ml-enként 10 mg morfin bázisnak megfelelĘ morfin
szulfátot tartalmaz; kettĘszáz (200) ampulla] [e.g. Morphine injection 1 ml ampoule;
morphine sulfate corresponding to 10 mg of morphine base per ml; two hundred (200)
ampoules]
.......................................................................................................................................................
Az 1971-es Egyezmény hatálya alá tartozó pszichotróp anyagok (pl. buprenorfin, pentazocin,
diazepam, fenobarbital):
Psychotropic substances as defined in the 1971 Convention (e.g. buprenorphine, pentazocine,
diazepam, phenobarbital):
.......................................................................................................................................................
Egyéb (az exportáló országban ellenĘrzött anyagnak minĘsülĘ anyagok, ha van ilyen):
Others (nationally controlled in the exporting country, if applicable):
.......................................................................................................................................................
A küldemény címzettje (ha megnevezhetĘ az adott körülmények között):
To the following recipient (whichever applicable):
A célország megnevezése/Country of Final recipient: ................................................................
A küldeményt átvevĘ felelĘs személy/Responsible person for receipt:
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Név/Name: ...................................................................................................................................
Szervezet/Hatóság/Organization/Agency: ...................................................................................
Cím/Address:
.......................................................................................................................................................
Telefonszáma/Phone No: ...................................... Fax/Fax No: .................................................
A küldemény felhasználója/a szállítás végcélja / For use by/delivery to:
A hely megjelölése/Location: ......................................................................................................
Szervezet/Hatóság / Organization/Agency: .................................................................................
Bizományos (ha eltér a fentiektĘl pl. harmadik országba irányuló tranzitszállítás
esetén):
Consignee (If different from above e.g. transit in a third country):
Név/Name: ...................................................................................................................................
Szervezet/Hatóság/Organization/Agency: ...................................................................................
Cím/Address: ...............................................................................................................................
Telefonszáma/Phone No: ...................................... Fax/Fax No: ................................................
A rendkívüli felhasználás oka (A kérelem alapjául szolgáló rendkívüli esemény rövid
leírása):
Nature of the emergency (Brief description of the emergency motivating the request):
.......................................................................................................................................................
Kapcsolatteremtési lehetĘség vagy próbálkozás a célország kábítószer hatóságával:
Availability of, and action taken to contact the control authorizes in the receiving country:
.......................................................................................................................................................
A szállítás várható idĘpontja/Expected date of delivery: .....................................................
Igazolom, hogy a fenti adatok pontosak és megfelelnek a valóságnak. Az általam képviselt
szerv vállalja az alábbiak betartását:
I certify that the above information is correct and true. My Organization will:
– FelelĘsséget vállal a fenti, ellenĘrzött anyagokat tartalmazó gyógyszer küldeményért, annak
tárolásáért és a címzetthez/végfelhasználóhoz való eljuttatásáért vagy rendkívüli, gyógyászati
célú felhasználásáért (a nem kívánt szöveg törlendĘ).
– Take responsibility for receipt, storage, delivery to the recipient/end-user, or use for
emergency care (strike out what is not applicable) of the above controlled medicines.
– A lehetĘ legkorábban jelenti a fenti, ellenĘrzött anyag tartalmú gyógyszerek importját a
célország kábítószer hatóságának (amennyiben az elérhetĘ).
– Report the importation of the above controlled medicines as soon as possible to the control
authorities (if available) of the receiving country.
– Jelenti a fenti, ellenĘrzött anyag tartalmú gyógyszerek esetlegesen fel nem használt
mennyiségét a célország kábítószer-hatóságának (amennyiben az elérhetĘ), vagy a
felhasználót kötelezi erre (a nem kívánt szöveg törlendĘ).
– Report the quantities of unused controlled medicines, if any, to the control authorities of the
receiving country (if available), or arrange for the end-user to do so (strike out what is not
applicable).
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Név/Name: ...................................................................................................................................
Beosztása/Title: ...........................................................................................................................
Dátum/Date:..................................................................................................................................
Székhely/Location: .......................................................................................................................
........................................
aláírás (signature)
IGAZOLÁST KIÁLLÍTÓ HATÓSÁG (ISSUING AUTHORITY)
Név/Name: ...................................................................................................................................
Cím/Address: ...............................................................................................................................
Telefonszáma/Phone No: ...................................... Fax/Fax No: ..............................................
Dátum/Date: ................................................................................................................................
Hatósági bélyegzĘ (Authority stamp) .........................................................................................
...................................................
aláírás (Authority's signature)

MAGYAR KÖZLÖNY

IV.

•

7009

2012. évi 37. szám

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

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 6/2012. (IV. 2.) MNB rendelete
a Magyar Nemzeti Bank elnökének rendelet kiadásában való helyettesíthetõségérõl
Az Alaptörvény 41. cikk (4) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörömben eljárva a következõket rendelem el:
1. §

A Magyar Nemzeti Bank elnökét rendelet kiadásában Karvalits Ferenc alelnök, az õ távollétében Király Júlia alelnök
helyettesíti.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

3. §

Hatályát veszti a Magyar Nemzeti Bank elnökének az MNB rendelet kiadásában való helyettesíthetõségérõl szóló
21/2010. (XII. 21.) MNB rendelet.
Simor András s. k.,
a Magyar Nemzeti Bank elnöke

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 7/2012. (IV. 2.) MNB rendelete
az „Örkény István” ezüst emlékérme kibocsátásáról
A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2011. évi CCVIII. törvény 65. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Magyar
Nemzeti Bankról szóló 2011. évi CCVIII. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket
rendelem el:
1. §

(1) A Magyar Nemzeti Bank – Örkény István születésének 100. évfordulója alkalmából – „Örkény István” megnevezéssel
5000 forintos címletû ezüst emlékérmét bocsát ki.
(2) A kibocsátás idõpontja: 2012. április 5.

2. §

(1) Az emlékérme 925 ezrelék finomságú ezüstbõl készült, súlya 31,46 gramm, átmérõje 38,61 mm, széle recézett.
(2) Az emlékérme elõlapjának szélén, felsõ köriratban a „MAGYARORSZÁG” felirat, alsó köriratban az „5000” értékjelzés és
a „FORINT” felirat, az alsó és a felsõ körirat között bal oldalon a „Bp.” verdejel, jobb oldalon a „2012” verési évszám
olvasható. A középmezõben, négyszögletes labirintusszerû formában Örkény István következõ mûveinek címe
olvasható: „TÓTÉK”, „IDÕRENDBEN”, „BABIK”, „TENGERTÁNC”, „FORGATÓKÖNYV”, „LÁGEREK NÉPE”, „MACSKAJÁTÉK”,
„„RÓZSAKIÁLLÍTÁS””, „EGYPERCES NOVELLÁK”, „BEVÉGZETLEN RAGOZÁS”, „MEDDIG ÉL EGY FA?”, „PISTI A
VÉRZIVATARBAN”. Az emlékérme középpontjában Örkény István neve kezdõbetûinek stilizált ábrázolása látható. Az
emlékérme elõlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.
(3) Az emlékérme hátlapján, a középmezõben Örkény István portréja látható. A portrétól jobbra, két – egymástól
függõlegesen elcsúsztatott – oszlopban az „ÖRKÉNY” és az „ISTVÁN” felirat, a második oszlop fölötti, vízszintes sorban
pedig az „1912–1979” felirat olvasható. A portrétól balra, az emlékérme szélén Király Vilmos tervezõmûvész
mesterjegye látható. Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.
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3. §

Az emlékérmébõl 6000 darab készíthetõ, ebbõl 4000 darab különleges – ún. proof – technológiával.

4. §

Ez a rendelet 2012. április 5-én lép hatályba.
Simor András s. k.,
a Magyar Nemzeti Bank elnöke

1. melléklet a 7/2012. (IV. 2.) MNB rendelethez
Az emlékérme elõlapjának képe:

2. melléklet a 7/2012. (IV. 2.) MNB rendelethez
Az emlékérme hátlapjának képe:
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A Kormány tagjainak rendeletei

A vidékfejlesztési miniszter 32/2012. (IV. 2.) VM rendelete
az Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás
(SAPS), valamint az ahhoz kapcsolódó kiegészítõ nemzeti támogatások (top up) 2012. évi
igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekrõl
A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes
kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az egyes miniszterek,
valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és
b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következõket rendelem el:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. §

E rendeletet az Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatáshoz
kapcsolódó 2012. évi kiegészítõ nemzeti támogatások igénybevételével kapcsolatos bizottsági határozatra
figyelemmel kell alkalmazni.

2. §

E rendelet alkalmazásában:
1. anyajuh: a Tanács 2009. január 19-i, a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezõgazdasági termelõk részére
meghatározott közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezõgazdasági
termelõk részére meghatározott egyes támogatási rendszerek létrehozásáról, az 1290/2005/EK, a 247/2006/EK
és a 378/2007/EK rendelet módosításáról, valamint az 1782/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezésérõl szóló
73/2009/EK rendelet (a továbbiakban: 73/2009/EK tanácsi rendelet) 100. cikk a) pontjában meghatározott
nõivarú juh;
2. anyatehén: a 73/2009/EK tanácsi rendelet 109. cikk d)–e) pontjaiban meghatározott nõivarú, háziasított
szarvasmarhaféle, figyelembe véve az ugyanezen rendelet 111. cikk (6) bekezdésében foglaltakat;
3. átruházás: a támogatási kérelmen bejelentett állatok (egyedek) összességének a birtokon tartási idõszak alatt
egy átvevõnek történõ eladása és a történelmi bázis jogosultságról szóló miniszteri rendelet (a továbbiakban:
Bázisrendelet) szerinti átruházás;
4. átruházó: az a mezõgazdasági termelõ, akinek a támogatási kérelmében bejelentett állatai átruházásra kerültek
egy másik mezõgazdasági termelõ részére és a Bázisrendelet szerinti átadó;
5. átvevõ: az a mezõgazdasági termelõ, akire a támogatási kérelemben bejelentett összes állatot átruházzák
és a Bázisrendelet szerinti átvevõ;
6. birtokon tartás: a kérelmezett állatnak az egyes jogcímeknél meghatározott ideig a kérelmezõ tenyészetében
történõ tartása;
7. egyéni referenciamennyiség: a tehéntej termékpálya szabályozásában alkalmazott kvótarendszerrõl szóló
miniszteri rendelet (a továbbiakban: Kvótarendelet) szerinti mennyiség;
8. egyéni támogatási felsõhatár: a mezõgazdasági termelõt megilletõ, az állatlétszámhoz kötött támogatási
jogosultságról szóló miniszteri rendelet és az állatlétszámhoz kötött támogatási jogosultság országos tartalékból
való igénylésének feltételeirõl szóló miniszteri rendelet alapján nyilvántartott támogatási jogosultságok összege;
9. egységes kérelem: az Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból, az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési
Alapból, valamint a központi költségvetésbõl finanszírozott egyes támogatások 2012. évi igénybevételével
kapcsolatos egységes eljárási szabályokról szóló miniszteri rendelet (a továbbiakban: Egységes kérelem rendelet)
szerinti kérelem;
10. gyümölcsös ültetvény: a gyümölcsfával (alma, körte, birs, õszibarack, kajszibarack, meggy, cseresznye, szilva, dió,
gesztenye, mandula, mogyoró, naspolya, füge vagy bogyós gyümölccsel (málna, ribiszke, egres, josta, szeder,
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szamóca, termesztett bodza) összefüggõen telepített terület, amelyet gyümölcs vagy gyümölcs
szaporítóanyagának elõállítása céljából mûvelnek;
kiegészítõ történelmi bázis jogosultság: a kiegészítõ történelmi bázis jogosultság megállapításáról szóló miniszteri
rendelet szerinti jogosultság;
mezõgazdasági termelõ: a 73/2009/EK tanácsi rendelet 2. cikk a) pontja szerinti termelõ;
mezõgazdasági vagyoni értékû jog: a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és
egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban:
Eljárási tv.) 9. § n) pontjában meghatározott jog;
szõlõültetvény: szõlõvel összefüggõen telepített terület, amelyet szõlõ vagy szõlõ szaporítóanyagának elõállítása
céljából mûvelnek;
támogatható terület: a 73/2009/EK tanácsi rendelet 124. cikk (1)–(5) bekezdésében meghatározott, a támogatás
szempontjából valamennyi feltételnek megfelelõ terület;
tenyészet: a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási
rendszerérõl szóló miniszteri rendelet szerint nyilvántartásba vett állattartó a hozzátartozó tenyészettel és tartási
hellyel együtt;
termeléstõl elválasztott támogatás: olyan támogatás, amelynek alapja a mezõgazdasági termelõ rendelkezésére
álló történelmi bázis;
termeléshez kötött támogatás: olyan támogatás, amelynek feltétele a támogatható állat tartása, illetve
növénykultúra termelése az e rendeletben meghatározottak szerint;
történelmi bázis: a referencia idõszakra vonatkozóan meghatározott termelési egység (állatlétszám, terület,
tonna, kg) mértéke, amely a termeléstõl elválasztott támogatások alapját képezi; a mezõgazdasági termelõ
rendelkezésére álló, az adott jogcímre vonatkozó történelmi bázis jogosultságok összessége;
történelmi bázis jogosultság: az ügyfél történelmi bázisa alapján megállapított mezõgazdasági vagyoni értékû jog.

II. FEJEZET
AZ EGYSÉGES TERÜLETALAPÚ TÁMOGATÁS
1. Közös szabályok
3. §

(1) Az egységes területalapú támogatásra vonatkozó kérelem benyújtására, elbírálására az e rendeletben nem
szabályozott kérdésekben az Egységes kérelem rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.
(2) Egységes területalapú támogatás iránti kérelmet az a mezõgazdasági termelõ nyújthat be, aki a támogatás alapjául
szolgáló terület vonatkozásában az Egységes kérelem rendelet alapján jogszerû földhasználónak minõsül.
(3) E rendelet szerint egységes területalapú támogatás alapjául szolgáló területnek a 73/2009/EK tanácsi rendelet
124. cikk (1)–(5) bekezdésében foglaltaknak megfelelõ mezõgazdasági területet kell tekinteni.
(4) A (3) bekezdés szerinti területre az egységes területalapú támogatás igénylése alapjául szolgáló területeket tartalmazó
egységes területalapú támogatási kérelemre – az (5)–(6) bekezdésben meghatározott kivétellel – csak akkor fizethetõ
támogatás, ha az egységes területalapú támogatási kérelem vonatkozásában a támogatható terület eléri vagy
meghaladja az 1 hektárt. Ha a támogatható terület több mezõgazdasági parcellából áll, az egyes mezõgazdasági
parcellák támogatható területének el kell érnie a 0,25 hektárt.
(5) Az egységes területalapú támogatási kérelem vonatkozásában 0,3 hektárnál nagyobb támogatható szõlõültetvény
vagy gyümölcsös ültetvény területe után a támogatás kifizethetõ.
(6) Ha az egységes területalapú támogatási kérelem vonatkozásában a támogatható terület nem éri el együttesen az
1 hektárt, de a mezõgazdasági termelõ rendelkezik 0,3 hektárnál nagyobb támogatható szõlõültetvény vagy
gyümölcsös ültetvény területtel, e terület és az egyéb támogatható területek után együttesen folyósítható
a támogatás.
(7) Az egységes területalapú támogatás alapjául szolgáló terület megállapításánál nem vehetõ figyelembe az a terület,
a) amely után a mezõgazdasági termelõ részére a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján az Európai Unió által
társfinanszírozott mezõgazdasági területek erdõsítéséhez nyújtott támogatás igénybevételének részletes
szabályairól szóló miniszteri rendelet szerinti támogatási jogosultság került megállapításra,
b) amely nem minõsül a 73/2009/EK tanácsi rendelet 124. cikk (1)–(2) bekezdése szerint 2003. június 30-án jó
mezõgazdasági állapotban tartott, hasznosított mezõgazdasági területnek,
c) amely az Egységes kérelem rendelet alapján nem mezõgazdasági hasznosítású területnek minõsül.
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(8) Ugyanarra a mezõgazdasági parcellára csak egy egységes kérelem nyújtható be.
(9) Egységes területalapú támogatást igényelhet az a mezõgazdasági termelõ is, amely, vagy aki felszámolási,
végelszámolási vagy adósságrendezési eljárás alatt áll, feltéve, hogy e rendeletben, továbbá az Egységes kérelem
rendeletben meghatározott feltételeknek megfelel.
4. §

Amennyiben az egységes területalapú támogatási kérelem vonatkozásában támogatható területtel kapcsolatban
az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendõ „Helyes
Mezõgazdasági és Környezeti Állapot” fenntartásához szükséges feltételrendszer, valamint az állatok állategységre
való átváltási arányának meghatározásáról szóló 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet 1. számú mellékletének 7., illetve
8. pontja vonatkozásában ismételt szándékos meg nem feleléseket állapítottak meg, legkésõbb az ismételt szándékos
meg nem felelés megállapítását követõ naptári év március 1-jéig a Mezõgazdasági Parcella Azonosító Rendszerben
nem támogatható területként kerül lehatárolásra. Amennyiben az érintett terület a vonatkozó jogszabályi
feltételeknek ismét megfelel, akkor a Mezõgazdasági Parcella Azonosító Rendszerrõl szóló 115/2003. (XI. 13.) FVM
rendelet 7. § (4) bekezdése szerint bejelentésre vagy hivatalból indult változásvezetési eljárás alapján minõsíthetõ
vissza támogatható területté.

5. §

Az egységes területalapú támogatás tárgyában hozott határozatnak tartalmaznia kell:
a) az egységes területalapú támogatási kérelem vonatkozásában igényelt terület nagyságát,
b) a támogatás alapjául szolgáló támogatható terület nagyságát,
c) a mezõgazdasági termelõt megilletõ támogatási összeget, és
d) az alkalmazott – közösségi jogi aktus szerinti – jogkövetkezményeket.

6. §

A támogatás mértéke a 73/2009/EK tanácsi rendelet 122. cikk (2) bekezdése alapján kerül meghatározásra e rendelet
egyes jogcímeihez kapcsolódó támogatási összegekrõl szóló VM rendeletben (a továbbiakban: Mérték rendelet).

2. További feltételek kendertermesztés esetén
7. §

(1) Kendertermesztés esetén egységes területalapú támogatás a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezõgazdasági
termelõk részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és
a mezõgazdasági termelõk részére meghatározott egyes támogatási rendszerek létrehozásáról szóló 73/2009/EK
tanácsi rendelet III. címében elõírt egységes támogatási rendszer végrehajtására vonatkozó részletes szabályok
megállapításáról szóló, 2009. október 29-i 1120/2009/EK bizottsági rendelet 10. cikke szerinti fajta után, és csak akkor
fizethetõ, ha a vetõmagcímkéket a mezõgazdasági termelõ az egységes kérelemmel együtt, de legkésõbb 2012.
június 30-áig a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) részére megküldi, továbbá az
egységes kérelemben az Európai Unió kötelezõ jogi aktusa szerinti adatokat feltünteti.
(2) A rostcélra termesztett kender esetén – az (1) bekezdésben foglaltakon túl – az Európai Unió kötelezõ jogi aktusa
szerinti szerzõdést is csatolni kell az egységes kérelemhez.

III. FEJEZET
AZ EGYSÉGES TERÜLETALAPÚ TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÕ NEMZETI TÁMOGATÁS
3. Közös szabályok
8. §

(1) Az egységes területalapú támogatáshoz kapcsolódó kiegészítõ nemzeti támogatás (a továbbiakban: kiegészítõ
nemzeti támogatás) vehetõ igénybe az alábbi jogcímekre:
a) hízottbikatartás támogatása,
b) tejtámogatás,
c) anyatehéntartás támogatása,
d) extenzifikációs szarvasmarha támogatás,
e) anyajuhtartás támogatása,
f) kedvezõtlen adottságú területeken nyújtandó anyajuh-támogatás,
g) Burley-dohány termesztésének támogatása,
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h) Virginia-dohány termesztésének támogatása,
i) héjas gyümölcsûek termesztésének támogatása.
(2) Az (1) bekezdés a), b), d), f), g) és h) pontjai szerinti jogcímek alapján termeléstõl elválasztott támogatás; az
(1) bekezdés c) e) és i) pontjai szerinti jogcímek alapján termeléshez kötött támogatás vehetõ igénybe.
(3) Az (1) bekezdés i) pontja szerinti jogcímre vonatkozó kérelem benyújtására és elbírálására az e rendeletben nem
szabályozott kérdésekben az Egységes kérelem rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.
9. §

(1) Kiegészítõ nemzeti támogatás igénybevételére az a mezõgazdasági termelõ jogosult, aki
a) a 8. § (1) bekezdés i) pontja szerinti támogatási jogcím esetén a támogatást az Egységes kérelem rendelet szerint
benyújtott egységes kérelmen igényli,
b) a 8. § (1) bekezdés c) és e) pontja szerinti támogatási jogcímek esetén támogatási kérelmet nyújt be és a Tenyészet
Információs Rendszerben (a továbbiakban: TIR) a támogatási kérelemben szereplõ állatok tenyészetének
állattartójaként – az Eljárási tv. szerinti regisztrációs számának feltüntetésével – szerepel,
c) termeléstõl elválasztott támogatási jogcím esetén az MVH nyilvántartása szerint történelmi bázis, illetve
kiegészítõ történelmi bázis jogosultsággal rendelkezik, családi gazdaság esetében – amennyiben a történelmi
bázis, illetve kiegészítõ történelmi bázis jogosultság a családi gazdaság tagjának a nevén szerepel
a nyilvántartásban – a támogatásra a családi gazdálkodó akkor jogosult, ha megfelel a termeléstõl elválasztott
támogatásra vonatkozó egyéb feltételeknek, valamint 2012. november 30-ig, a 8. § (1) bekezdés b) pontja szerinti
jogcím esetében 2012. szeptember 30-ig igazolásra kerül az MVH részére, hogy a bázis jogosultsággal rendelkezõ
személy a családi gazdaság tagja.
(2) A 8. § (1) bekezdés a), b), d) és f) pontja szerinti támogatási jogcím esetén történelmi bázis jogosultság és a 8. §
(1) bekezdés a) pontja szerinti támogatási jogcím esetében kiegészítõ történelmi bázis jogosultság alapján
a termeléstõl elválasztott támogatásra az a mezõgazdasági termelõ jogosult, aki egységes területalapú támogatásra
való jogosultságot szerzett és a TIR-ben állattartóként van nyilvántartva.
(3) A 8. § (1) bekezdés g) és h) pontja szerinti támogatási jogcímek esetén a támogatás a történelmi bázis jogosultság
alapján az egységes területalapú támogatás tekintetében a mezõgazdasági termelõ részére megállapított jogosult
terület mértékéig vehetõ igénybe.

10. §

(1) Kiegészítõ nemzeti támogatás legfeljebb az egységes kérelemben feltüntetett területre, a támogatási kérelemben
megjelölt állatlétszámra, az MVH nyilvántartásában szereplõ történelmi bázis jogosultságra, kiegészítõ történelmi
bázis jogosultságra, az egyéni támogatási felsõhatárra vonatkozóan állapítható meg.
(2) A 8. § (1) bekezdés b) pontja szerinti támogatás esetében az Eljárási tv. 55. § (10) bekezdése alkalmazásában az MVH
a mesterséges körülmények létrehozásával összefüggõ feltételeket vizsgálhatja, különösen abban az esetben, amikor
az ügyfél 2006. december 13. és 2007. március 31. között megszerzett tejkvótája alapján megállapított történelmi
bázis jogosultsága után úgy vesz igénybe támogatást, hogy a 2007. április 1. után bármilyen más jogcímen
tulajdonában levõ tejkvótájának több mint egyharmadát értékesítette.

4. Hízottbikatartás támogatása
11. §

(1) A hízottbikatartás támogatása termeléstõl elválasztva, történelmi bázis és kiegészítõ történelmi bázis jogosultság
alapján kerül megállapításra. A mezõgazdasági termelõ a rendelkezésére álló egyéni történelmi bázisa alapján
a Mérték rendeletben meghatározott mértékû támogatásra jogosult.
(2) A mezõgazdasági termelõt az (1) bekezdés szerinti támogatás igénybevétele esetén hízottbika-tartási kötelezettség
nem terheli.
(3) Ha a mezõgazdasági termelõ termelést folytat, az (1) bekezdés szerinti támogatás feltétele, hogy gondoskodjon
az állattenyésztésrõl szóló törvény (a továbbiakban: állattenyésztési törvény) szerinti apaállat-használatról, és
a tenyészetében lévõ szarvasmarha-állománynak a szarvasmarha-fajok egyedeinek jelölésérõl és az Egységes
Nyilvántartási és Azonosítási Rendszerérõl szóló miniszteri rendelet (a továbbiakban: Szarvasmarha ENAR rendelet)
szerinti jelölésérõl és nyilvántartásáról.
(4) Amennyiben a mezõgazdasági termelõ más szarvasmarha-tartási támogatásban is részt vesz, az ellenõrzések során
a támogatási feltételeknek való meg nem felelés esetén az áthúzódó szankciók tekintetében a támogatási összeg
meghatározására a 73/2009/EK tanácsi rendeletnek a kölcsönös megfeleltetés, a moduláció és az integrált igazgatási
és ellenõrzési rendszer tekintetében, az említett rendeletben létrehozott, mezõgazdasági termelõk részére
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meghatározott közvetlen támogatási rendszerek keretében történõ végrehajtására vonatkozó részletes szabályok
megállapításáról, valamint az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a kölcsönös megfeleltetés tekintetében,
a borágazatban meghatározott támogatási rendszer keretében történõ végrehajtására vonatkozó részletes szabályok
megállapításáról szóló, 2009. november 30-i 1122/2009/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: 1122/2009/EK
rendelet) 63., 65. és 74. cikke szerinti eljárást kell alkalmazni.

5. Tejtámogatás
12. §

(1) A tejtámogatás termeléstõl elválasztva, történelmi bázis alapján kerül megállapításra. A mezõgazdasági termelõ
egyéni történelmi bázisa alapján a Mérték rendeletben meghatározott mértékû támogatásra jogosult.
(2) A mezõgazdasági termelõt az (1) bekezdés szerinti támogatás igénybevétele esetén tejtermelési kötelezettség nem
terheli.

6. Az anyatehéntartás termeléshez kötött támogatása
13. §

(1) Az anyatehéntartás esetén a Mérték rendeletben meghatározott mértékû termeléshez kötött támogatás vehetõ
igénybe.
(2) Az anyatehéntartás termeléshez kötött támogatása állategyedenként, naptári évenként és mezõgazdasági
termelõnként – az egyéni támogatási felsõhatár figyelembevételével – egy alkalommal kerül megállapításra.

14. §

(1) Az anyatehéntartás termeléshez kötött támogatására az a mezõgazdasági termelõ jogosult, akinek
a) a Kvótarendelet szerinti rendelkezésre álló egyéni referenciamennyisége és a gazdasági társaságba vagy
szövetkezetbe vagyoni hozzájárulásként bevitt vagy részükre használatba adott kvótamennyiségének összege
nem haladja meg a 120 000 kg-ot, vagy
b) a Kvótarendelet szerinti rendelkezésre álló egyéni referenciamennyisége és a gazdasági társaságba vagy
szövetkezetbe vagyoni hozzájárulásként bevitt vagy részükre használatba adott kvótamennyiségének összege
meghaladja a 120 000 kg-ot, a támogatási kérelemben feltüntetett állatait tejtermelést nem folytató
tenyészetben tartja és azok 2011. április 1-jétõl nem állnak tejtermelési ellenõrzés alatt, továbbá vállalja, hogy
azokat a továbbiakban tejtermelésre nem hasznosítja.
(2) Az anyatehéntartás termeléshez kötött támogatása a támogatási kérelem benyújtásának napján a tenyészetben lévõ
olyan anyatehén után igényelhetõ, amely nem tartozik a 73/2009/EK tanácsi rendeletnek az ugyanezen rendelet
IV. és V. címében a mezõgazdasági termelõk részére meghatározott támogatási rendszerek tekintetében történõ
alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2009. október 29-i 1121/2009/EK bizottsági
rendelet IV. mellékletében felsorolt fajtákhoz és a szarvasmarha ENAR nyilvántartásban 99-es kódon „egyéb tejhasznú”
fajtával bejelentett fajtához.
(3) Az anyatehéntartás termeléshez kötött támogatásának feltétele, hogy a mezõgazdasági termelõ
a) gondoskodjon az állattenyésztési törvényben foglaltak szerinti apaállat-használatról,
b) gondoskodjon a tenyészetében lévõ állatállományra vonatkozóan a Szarvasmarha ENAR rendelet szerinti
jelölésérõl és nyilvántartásáról,
c) a támogatásra bejelentett állományában központi lajstromszámmal ellátott, a (2) bekezdés alapján támogatható
fajtájú tenyészbikát vagy mélyhûtött szaporítóanyagot használ és a termékenyítéseket (fedeztetéseket), a szabad
és háremszerû pároztatásokat és az embrió-átültetéseket az erre a célra a Termékenyítési Rendszerben
rendszeresített bizonylaton a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatalhoz bejelentse és a bejelentett adatokat
a központi adatbázisban regisztrálják,
d) a támogatásra bejelentett tenyészetében jellemzõen hústermelés céljára tartson borjakat és a kérelmezett állatok
legalább 30%-ának legyen ellése a 2012. január 1-jétõl 2012. december 31-ig tartó idõszak során, és
e) a kérelmezett állattól a birtokon tartási idõ alatt született borjakat közvetlenül a születésüket követõen legalább
egy hónapon keresztül az anyjukkal azonos tenyészetben tartsa.
(4) A támogatható minimális állatlétszám három egyed.
(5) A támogatás további feltétele az anyatehén fajtájának az ENAR nyilvántartásba való bejelentése a Szarvasmarha ENAR
rendeletben meghatározott útmutató szerinti fajtakóddal legkésõbb a támogatási kérelem benyújtásáig.
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15. §

(1) A tenyészetben lévõ állomány gümõkór-, brucellózis- és leukózismentességét az arra jogosult állatorvos a támogatási
kérelmen igazolja. A mentességnek már a támogatási kérelem benyújtásakor fenn kell állnia. Ha a kérelem
benyújtásakor a mentesség nem áll fenn, a támogatási kérelem vis maior kérelem benyújtásával sem fogadható el.
(2) A támogatás alapjául figyelembe vehetõ állatlétszámban az üszõk aránya a birtokon tartás teljes ideje alatt legfeljebb
40% lehet.
(3) A 14. § (3) bekezdés d) pontjában és e § (2) bekezdésben meghatározott százalékos arány esetén a számítás során
egész számra történõ kerekítést kell alkalmazni.

16. §

(1) A mezõgazdasági termelõnek a támogatásra bejelentett állatokra vonatkozóan 6 hónapos birtokon tartási
kötelezettséget kell vállalnia, amely a támogatási kérelem benyújtásának napját követõ naptól kezdõdõen
folyamatosan áll fenn.
(2) A tartási kötelezettség teljesítésének kell tekinteni, ha a mezõgazdasági termelõ a tartási kötelezettség alatt álló
állatnak az állatorvos által igazoltan kényszervágott vagy elhullott, valamint a tenyésztési selejtnek minõsülõ
egyednek az ENAR nyilvántartás alapján igazoltan vágásra történõ selejtezését – a kieséstõl számított 60 napon belül –
a 14. §-ban foglalt feltételeknek a támogatási kérelem benyújtásának napjától megfelelõ egyeddel, saját költségére
pótolja.
(3) A (2) bekezdés szerinti pótlás csak akkor fogadható el, ha
a) a kiesõ állatnak a nyilvántartásból történõ kijelentése a Szarvasmarha ENAR rendeletnek megfelelõen
megtörténik,
b) a mezõgazdasági termelõ a kiesés tényét és a pótlásként beállított állatot az MVH által rendszeresített, az MVH
honlapján közzétett nyomtatványon legkésõbb a pótlásra elõírt határidõt követõ 15 napon belül, a kötelezõ
birtokon tartás utolsó 60 napjában kiesõ és nem pótolt állatokat a kiesést követõ 15 napon belül az MVH
mezõgazdasági termelõ lakóhelye vagy székhelye szerinti megyei kirendeltségének, a kiesés okát igazoló
állatorvosi igazolást mellékelve bejelenti, és
c) a pótlásként beállított állatnak a nyilvántartásba történõ bejelentése a Szarvasmarha ENAR rendeletnek
megfelelõen megtörténik.
(4) A (3) bekezdés b) pontja szerinti nyomtatvány az ügyfél azonosításához szükséges adatokat és a módosítási
kérelemmel érintett állatokra vonatkozó adatokat tartalmazza.
(5) A pótlásként beállított állat abban az esetben fogadható el, ha a kiesõ állat megfelelt a 14. §, valamint e §-ban
foglaltaknak.

17. §

(1) A támogatási feltételeknek való megfelelés ellenõrzése során az 1122/2009/EK bizottsági rendelet 30–31., valamint
41–42. cikkében foglaltakat kell alkalmazni.
(2) Az ellenõrzések során a támogatási feltételeknek való meg nem felelés esetén a támogatási összeg meghatározása
során az 1122/2009/EK bizottsági rendelet 63., 65. és 74. cikkei szerinti eljárást kell alkalmazni.
(3) Az állatokra és a tenyészetre vonatkozó adminisztratív ellenõrzés során kizárólag azon adatok tekinthetõek
a támogatás szempontjából elfogadottnak, amelyek az ENAR nyilvántartásba bejelentésre kerültek és
a nyilvántartásban szerepelnek.
(4) Az ENAR nyilvántartásba bejelentett adatok helyességéért, a bejelentés elmaradásáért vagy határidõn túli
teljesítéséért a mezõgazdasági termelõ felelõs annak minden jogkövetkezményével együtt.

18. §

(1) Az anyatehéntartás termeléshez kötött támogatására irányuló támogatási kérelmet 2012. június 1. és 2012. július 31.
között az MVH által rendszeresített, és az MVH honlapján közzétett nyomtatványon lehet benyújtani az MVH-hoz.
(2) Az MVH a támogatásra bejelentett állatokról szóló igazolást legkésõbb 2012. szeptember 15-éig megküldi
a mezõgazdasági termelõ részére.
(3) A támogatási összeg kifizetésérõl az MVH 2013. június 30-áig dönt.

7. Extenzifikációs szarvasmarhatartás támogatása
19. §

(1) Az extenzifikációs szarvasmarhatartás támogatása termeléstõl elválasztva, történelmi bázis alapján kerül
megállapításra. A mezõgazdasági termelõ az egyéni történelmi bázisa alapján a Mérték rendeletben meghatározott
mértékû támogatásra jogosult.
(2) A mezõgazdasági termelõt az (1) bekezdés szerinti támogatás igénybevétele esetén tartási kötelezettség nem terheli.
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(3) Amennyiben a mezõgazdasági termelõ más szarvasmarha tartási támogatásban is részt vesz, az ellenõrzések során
a támogatási feltételeknek való meg nem felelés esetén az áthúzódó szankciók tekintetében a támogatási összeg
meghatározására az 1122/2009/EK bizottsági rendelet 63., 65. és 74. cikke szerinti eljárást kell alkalmazni.

8. Anyajuhtartás támogatása
20. §

(1) Az anyajuh után, állategyedenként, termeléshez kötötten, a Mérték rendeletben meghatározott mértékû támogatás
vehetõ igénybe.
(2) A mezõgazdasági termelõt anyajuhtartási kötelezettség terheli.
(3) A támogatás állategyedenként, naptári évenként és mezõgazdasági termelõnként az egyéni támogatási felsõhatár
figyelembevételével, egy alkalommal kerül megállapításra.

21. §

(1) Az anyajuhtartás termeléshez kötött támogatása igénybevételének feltétele, hogy a mezõgazdasági termelõ
gondoskodjon az állattenyésztési törvényben foglaltak szerinti apaállat-használatról és kizárólag törzskönyvi
kivonattal vagy származási igazolással ellátott kost használjon a nõivarú állomány fedeztetésére, továbbá
gondoskodjon a tenyészetében tartott állatállománynak a juh- és kecskefélék egyedeinek Egységes Nyilvántartási és
Azonosítási Rendszerérõl szóló miniszteri rendelet (a továbbiakban: Juh ENAR rendelet) szerinti tartós jelölésérõl,
folyamatos nyilvántartásáról és az adatok bejelentésérõl.
(2) A támogatható minimális állatlétszám tíz egyed.
(3) A mezõgazdasági termelõ, mint tartó tenyészeteiben az igazolás kiállításakor a kérelmezõ által tartott állatok
létszámát és az (1) bekezdésben meghatározott feltételeket a Magyar Juhtenyésztõk és Kecsketenyésztõk Szövetsége
a támogatási kérelmen térítésmentesen igazolja.

22. §

(1) A mezõgazdasági termelõ a támogatásra bejelentett állatlétszámnak megfelelõ anyajuhállományt köteles
100 egymást követõ napon át birtokán tartani. A birtokon tartási kötelezettség a támogatási kérelem benyújtására
nyitva álló határidõt követõ naptól kezdõdõen áll fenn.
(2) Ha a mezõgazdasági termelõ a birtokon tartási idõszak alatt megváltoztatja a kérelmezett állatállomány tartási helyét,
köteles azt a változás bekövetkezésétõl számított 15 napon belül bejelenteni. A bejelentést és a támogatási kérelemre
vonatkozó egyéb módosítást az MVH által rendszeresített, és az MVH honlapján közzétett nyomtatványon kell
benyújtani.
(3) A (2) bekezdés szerinti nyomtatvány az ügyfél azonosításához szükséges adatokat és a támogatással érintett állatokra
és a tartási helyre vonatkozó adatokat tartalmazza.

23. §

(1) Az anyajuhtartás termeléshez kötött támogatásában az a mezõgazdasági termelõ részesülhet, aki az e rendelet
hatálybalépését követõ 30 napon belül az MVH által rendszeresített, és az MVH honlapján közzétett nyomtatványon
támogatási kérelmet nyújt be.
(2) Az (1) bekezdés szerinti nyomtatvány az ügyfél azonosításához szükséges adatokat és az igényelt támogatásra
vonatkozó adatokat, a juhtej és a juhtej-tejtermékek tárgyévben történõ értékesítésére vonatkozó nyilatkozatokat
tartalmazza.
(3) A támogatási kérelemben nyilatkozni kell a juhtej és juhtej-tejtermékek tárgyévben történõ értékesítésérõl.
(4) Az MVH a támogatásra bejelentett állatokról szóló döntést legkésõbb 2013. június 30-ig közli a mezõgazdasági
termelõvel.

24. §

(1) A támogatási feltételeknek való megfelelés ellenõrzése során az 1122/2009/EK bizottsági rendelet 30. cikk
(2) bekezdés c) pontjában, ugyanezen cikk (3)–(4) bekezdéseiben, 31. és 41. cikkeiben, valamint 42. cikk
(3) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.
(2) Az ellenõrzések során a támogatási feltételeknek való meg nem felelés esetén a támogatási összeg meghatározása
során az 1122/2009/EK bizottsági rendelet 63. és 66. cikkei szerinti eljárást kell alkalmazni.
(3) A Juh ENAR rendelet 13. §-a szerinti nyilvántartási és bejelentési kötelezettségre vonatkozó elõírások megsértése
esetén, amennyiben az eltérés a Juh ENAR rendeletben meghatározottakhoz képest 20% vagy annál nagyobb,
a támogatási összeg az eltérés százalékos arányával megegyezõ mértékében csökkentésre kerül.
(4) A szállítások bejelentésére vonatkozó feltétel vizsgálata 2011. szeptember 1-jétõl a helyszíni ellenõrzés napjáig az
állomány-nyilvántartásba bejegyzett ki- és beszállítások, helyszínen fellelhetõ szállítólevelek és a juh ENAR
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nyilvántartásban rögzített szállítólevelek összevetésével történik. Eltérés esetén ezen adatok mindegyike
figyelembevételre kerül a szankció megállapításánál.
(5) Megfelelõ, bejelentett szállítólevélnek kizárólag a juh ENAR nyilvántartás alapján hibátlan, illetve figyelmeztetõ hibás
szállítólevelek fogadhatóak el.
(6) A juh ENAR nyilvántartásba bejelentett adatok helyességéért, a bejelentés elmaradásáért vagy határidõn túli
teljesítéséért a mezõgazdasági termelõ felelõs annak minden jogkövetkezményével együtt.

9. Kedvezõtlen adottságú területeken nyújtandó anyajuhtartás kiegészítõ támogatása
25. §

(1) A kedvezõtlen adottságú területeken nyújtandó anyajuh kiegészítõ támogatása termeléstõl elválasztva, történelmi
bázis alapján kerül megállapításra. A mezõgazdasági termelõ az egyéni történelmi bázisa alapján a Mérték
rendeletben meghatározott mértékû támogatásra jogosult.
(2) Kedvezõtlen adottságú területeken nyújtandó anyajuhtartás kiegészítõ támogatás csak az anyajuh támogatásra
jogosult darabszámig vehetõ igénybe.

10. Egységes területalapú támogatáshoz kapcsolódó növénytermesztési kiegészítõ nemzeti
támogatások
26. §

(1) Termeléshez kötött növénytermesztési kiegészítõ nemzeti támogatás olyan terület után igényelhetõ, amelyre
egységes területalapú támogatást is igényeltek.
(2) Az egységes területalapú támogatáshoz kapcsolódó bármely jogcímen megítélt növénytermesztési kiegészítõ
nemzeti támogatás esetén a mezõgazdasági termelõ köteles betartani az egységes területalapú támogatások
igénybevételéhez teljesítendõ feltételeket.

11. A dohány termeléstõl elválasztott támogatása
27. §

(1) A mezõgazdasági termelõ, ha részt vesz a zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program
Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez kapcsolódó
feltételek megállapításáról szóló miniszteri rendelet által szabályozott dohány szerkezetátalakítási programban, akkor
a Burley és a Virginia dohány egyéni történelmi bázisa alapján a Mérték rendeletben meghatározott mértékû
termeléstõl elválasztott támogatásra jogosult.
(2) A termeléstõl elválasztott támogatás legfeljebb a Burley, valamint a Virginia dohány szerkezetátalakítási programban
való részvételnél figyelembe vett terület mértékéig vehetõ igénybe.
(3) A mezõgazdasági termelõt az (1) bekezdés szerinti támogatás igénybevétele esetén dohánytermesztési kötelezettség
nem terheli.
(4) Az (1) bekezdés szerinti támogatás teljes összegére az a mezõgazdasági termelõ jogosult, aki a dohány
szerkezetátalakítási program elõírásainak maradéktalanul megfelel. Ha a dohány szerkezetátalakítási program
elõírásainak teljesítésére 70% vagy annál nagyobb mértékben kerül sor, a mezõgazdasági termelõ a teljesítésnek
megfelelõ százalékos mértékben jogosult dohánytermesztési kiegészítõ nemzeti támogatásra. A dohány
szerkezetátalakítási program elõírásainak 70%-nál kisebb mértékben való teljesítése esetén támogatásra nem
jogosult.

12. Héjas gyümölcsûek termesztésének támogatása
28. §

(1) Héjas gyümölcsûek termesztésének termeléshez kötött támogatása olyan terület után igényelhetõ,
a) amelyen a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi
rendelet I. mellékletének módosításáról szóló, 2011. szeptember 27-i 1006/2011/EU bizottsági rendeletnek
megfelelõ, következõ héjas gyümölcsûeket termesztik:
aa) a 0802 11 és a 0802 12 KN kód alá tartozó mandula,
ab) a 0802 21 és a 0802 22 KN kód alá tartozó mogyoró, vagy
ac) a 0802 31 és a 0802 32 KN kód alá tartozó dió, és
b) amelynek minimális állomány-sûrûsége meghaladja dió esetében a hektáronkénti 80 fát, mogyoró esetében
a hektáronkénti 400 bokrot, mandula esetében a hektáronkénti 200 fát.
(2) A támogatás mértékét a Mérték rendelet határozza meg.
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13. A kiegészítõ nemzeti támogatásokra vonatkozó eljárási szabályok
29. §

(1) A 8. § (1) bekezdés a)–b), d), f), g) és h) pontja szerinti támogatási jogcímek esetén a támogatásra való jogosultságot
az MVH az általa vezetett nyilvántartás szerint a mezõgazdasági termelõnek a 2012. támogatási évre rendelkezésére
álló történelmi bázis és kiegészítõ történelmi bázis jogosultságok alapján állapítja meg.
(2) A 8. § (1) bekezdés c) és e) pontja szerinti támogatási jogcímek esetén a támogatási kérelmet az MVH által
rendszeresített, és az MVH honlapján közzétett nyomtatványon lehet benyújtani. A nyomtatvány az ügyfél
azonosításához szükséges és az igényelt támogatásra vonatkozó adatokat és nyilatkozatokat tartalmazza.
(3) A 8. § (1) bekezdés c) és e) pontja szerinti támogatási jogcímek esetén, ha az ügyfél a támogatási kérelem
benyújtásakor nem csatolja a kérelmet képezõ fõlap vagy betétlapok bármelyikét, úgy azok hiánypótlás tárgyai nem
lehetnek.
(4) A 8. § c) és e) pontja szerinti támogatási jogcímek esetében a támogatási kérelem az egyes jogcímeknél meghatározott
határidõn túl a 1122/2009/EK bizottsági rendelet 23. cikkében foglaltakra figyelemmel nyújtható be.
(5) A 8. § (1) bekezdés c) és e) pontja szerinti támogatási jogcímek esetében a támogatási évre vonatkozóan kizárólag az
elsõ benyújtott kérelem fogadható el.

30. §

(1) A 8. § (1) bekezdés c) és e) pontja szerinti támogatási jogcímek esetén a támogatási kérelmet az MVH által
rendszeresített, és az MVH honlapján közzétett nyomtatványon lehet visszavonni. A nyomtatvány az ügyfél
azonosításához szükséges és az igényelt támogatásra vonatkozó adatokat és nyilatkozatokat tartalmazza.
(2) A 8. § (1) bekezdés c) és e) pontja szerinti támogatási jogcímek esetén az elháríthatatlan külsõ ok (vis maior) miatti
igazolási kérelem az MVH által rendszeresített, és az MVH honlapján közzétett nyomtatványon nyújtható be.
A nyomtatvány az ügyfél azonosításához szükséges, a vis maior esetre és a vis maiorral érintett állatokra vonatkozó
adatokat tartalmazza.

31. §

A támogatásról szóló határozatnak – ideértve a termeléstõl elválasztott támogatások esetén hozott döntést is –
tartalmaznia kell:
a) az adott támogatási jogcím vonatkozásában igényelt területet, állatlétszámot, történelmi bázist, kiegészítõ
történelmi bázist,
b) a támogatás alapjául szolgáló terület, állatlétszám, történelmi bázis, kiegészítõ történelmi bázis vagy egyéni
támogatási felsõhatár mértékét, és
c) a támogatás összegét, az annak kiszámítása során alkalmazott visszaosztás mértékét és a támogatási összeget
érintõ csökkentések okait.

32. §

(1) A támogatás kifizetésérõl az MVH az esetleges köztartozás levonása mellett intézkedik.
(2) A 8. § (1) bekezdés c) és e) pontja szerinti támogatási jogcímekhez kapcsolódó átruházás esetén az átruházó által
igényelt támogatás az átvevõnek kerül kifizetésre, ha az átvevõ
a) az átruházást követõ 15 napon belül az MVH által rendszeresített, az MVH honlapján közzétett nyomtatványon
bejelenti az MVH-nak az átruházás tényét és igényli a támogatást,
b) mellékeli az átruházásról szóló szerzõdés másolatát, és
c) teljesíti a támogatás igénybevételéhez szükséges összes feltételt.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti nyomtatvány az ügyfél azonosításához szükséges adatokat és nyilatkozatokat,
valamint az átruházással érintett jogcím megjelölését tartalmazza.
(4) Ha a (2) bekezdés szerinti átruházás az átvevõ egyéb támogatási kérelmével kapcsolatos feltételek teljesítését
kedvezõtlenül érinti, az átruházott állatokat a 2012. támogatási év vonatkozásában különálló gazdaságnak kell
tekinteni.

33. §

(1) A termeléstõl elválasztott, történelmi bázis alapú támogatás esetén az adott évi támogatás kifizetése a történelmi
bázis jogosultság megállapítására és annak nyilvántartásában az ügyfél részére történõ átvezetés alapjául szolgáló,
jóváhagyott kérelem alapján történik. A 8. § a)–b), d), f)–h) pontjaiban meghatározott támogatás a történelmi bázissal
rendelkezõ mezõgazdasági termelõnek kerül kifizetésre, figyelembe véve a Bázisrendeletben foglalt ügyleti
határidõket.
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(2) A támogatást az a mezõgazdasági termelõ is igényelheti, valamint a támogatás annak a mezõgazdasági termelõnek is
kifizetésre kerülhet, amely (aki) felszámolási, végelszámolási vagy adósságrendezési eljárás alatt áll, feltéve, hogy az
e rendeletben, továbbá az Egységes kérelem rendeletben meghatározott feltételeknek megfelel.
(3) Ha e rendelet másként nem rendelkezik, a támogatásra jogosultnak járó támogatási összeg kifizetésére 2013.
június 30-áig kerül sor.

IV. FEJEZET
A MODULÁCIÓBÓL EREDÕ TÁMOGATÁSCSÖKKENTÉSEK
34. §

(1) A 73/2009/EK tanácsi rendelet 7. cikk (1)–(2) bekezdése és 10. cikk (1)–(2) bekezdése szerinti csökkentés
(a továbbiakban: modulációs csökkentés) alapját az alábbi közvetlen támogatási jogcímekre kifizethetõ – az Európai
Unió Bizottsága által meghatározott, valamint jóváhagyott – támogatások együttes összege jelenti:
1. egységes területalapú támogatás (SAPS),
2. elkülönített cukortámogatás,
3. elkülönített zöldség és gyümölcstámogatás,
4. elkülönített bogyósgyümölcs támogatás,
5. különleges rizstámogatás,
6. zöldség, gyümölcs és dohány szerkezetátalakítási támogatás,
7. a húsmarha és a juh ágazatokban nyújtott kérõdzõ szerkezetátalakítási támogatás,
8. különleges tejtámogatás,
9. biztosítási díjtámogatás EMGA-ból finanszírozott része,
10. a 8. § (1) bekezdésben felsorolt kiegészítõ nemzeti támogatások, kivéve a 8. § (1) bekezdés i) pontja szerinti
támogatási jogcímet,
11. egyes szántóföldi növények termeléstõl elválasztott kiegészítõ nemzeti támogatása (GOFR),
12. rizstermesztés termeléstõl elválasztott kiegészítõ nemzeti támogatása,
13. anyatehéntartás termeléstõl elválasztott kiegészítõ nemzeti támogatása.
(2) Az (1) bekezdés 11–13. pontjában meghatározott támogatási jogcímek kizárólag a modulációs csökkentés összegének
számítása céljából, történelmi bázis alapon kerülnek megállapításra. Ezen jogcímekre támogatás kifizetés nem
teljesíthetõ.

35. §

(1) Amennyiben a 34. § (1) bekezdés 1–13. pontjában meghatározott közvetlen támogatási jogcímekre kifizethetõ
támogatások együttes összege meghaladja az 5 000 eurót, akkor az 5 000 eurót meghaladó rész után számított,
a 73/2009/EK tanácsi rendelet 7. cikk (1) bekezdés d) pontja szerinti 10%-os mértéknek megfelelõ modulációs
csökkentést – a (4) bekezdésben foglaltak figyelembe vételével – a 34. § (1) bekezdés 10–13. pontjában meghatározott
kiegészítõ nemzeti támogatások terhére kell elszámolni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti modulációs csökkentést
a) a 34. § (1) bekezdés 11–13. pontjában meghatározott kiegészítõ nemzeti támogatások összegén, majd annak
kimerülése esetén
b) a 34. § (1) bekezdés 10. pontjában felsorolt kiegészítõ nemzeti támogatások elvi fajlagos maximum értéke alapján
számolt összege és a ténylegesen felhasználható fajlagos mértéke alapján számolt összege közötti különbség
szerint számított összegén, annak kimerülése esetén
c) a 34. § (1) bekezdés 10. pontjában felsorolt kiegészítõ nemzeti támogatások ténylegesen felhasználható fajlagos
mértéke alapján számolt összegén kell elvégezni.
(3) A (2) bekezdés szerinti modulációs csökkentést a 34. § (1) bekezdés 10–13. pontjában meghatározott kiegészítõ
nemzeti támogatási jogcímek alábbi sorrendjében kell végrehajtani:
1. az (1) bekezdés 11. pontja szerinti támogatási jogcím,
2. az (1) bekezdés 12. pontja szerinti támogatási jogcím,
3. az (1) bekezdés 13. pontja szerinti támogatási jogcím,
4. a 8. § (1) bekezdés g) pontja szerinti támogatási jogcím,
5. a 8. § (1) bekezdés h) pontja szerinti támogatási jogcím,
6. a 8. § (1) bekezdés d) pontja szerinti támogatási jogcím,
7. a 8. § (1) bekezdés a) pontja szerinti támogatási jogcím,
8. a 8. § (1) bekezdés f) pontja szerinti támogatási jogcím,
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9. a 8. § (1) bekezdés b) pontja szerinti támogatási jogcím,
10. a 8. § (1) bekezdés c) pontja szerinti támogatási jogcím,
11. a 8. § (1) bekezdés e) pontja szerinti támogatási jogcím.
(4) Amennyiben a 34. § (1) bekezdés 1–9. pontjában meghatározott közvetlen támogatási jogcímekre kifizethetõ
támogatások együttes összege meghaladja a 300 000 eurót, akkor a 300 000 eurót meghaladó rész után számított,
a 73/2009/EK tanácsi rendelet 7. cikk (2) bekezdése szerinti 4%-os mértéknek megfelelõ modulációs csökkentést,
a 34. § (1) bekezdés 1–9. pontjában meghatározott támogatási jogcímek felsorolásának sorrendjében, az e §
(1) bekezdés 1–9. pontjában meghatározott támogatások összegébõl kell levonni.
36. §

(1) A 6. §-ban említetteken felül a Mérték rendelet tartalmazza a 8. § (1) bekezdésben meghatározott támogatási
jogcímekre vonatkozó támogatások fajlagos mértékét és a felhasználható támogatási keretösszegeket.
(2) Az Európai Bizottság által megadott, a 34. § (1) bekezdés 1–13. pontjában meghatározott, a modulációs csökkentés
számításánál alkalmazandó támogatások fajlagos összege és az egyes támogatások keretösszege külön rendeletben
kerül meghatározásra.

37. §

(1) Ha az adott mezõgazdasági termelõ vonatkozásában az összes, 34. § (1) bekezdésben foglalt támogatási jogcímre
kifizethetõ összeg meghaladja az 5 000 eurót, de nem éri el a 300 000 eurót, akkor kizárólag a kiegészítõ nemzeti
támogatási jogcímekre megállapított összegre – az 1. mellékelt szerinti számítási módszertan alapján – 10%-os
modulációs csökkentést kell elvégezni.
(2) Ha az adott mezõgazdasági termelõ vonatkozásában az összes, 34. § (1) bekezdésben foglalt támogatási jogcímre
kifizethetõ összeg meghaladja a 300 000 eurót, akkor kizárólag a kiegészítõ nemzeti támogatási jogcímekre
megállapított összegre – az 1. mellékelt szerinti számítási módszertan alapján – az (1) bekezdésben meghatározott
csökkentésen felül a 300 000 eurót meghaladó összegre további 4%-os modulációs csökkentést kell elvégezni.

V. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
38. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

39. §

Ez a rendelet
a) a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezõgazdasági termelõk részére meghatározott közvetlen támogatási
rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezõgazdasági termelõk részére meghatározott egyes
támogatási rendszerek létrehozásáról, az 1290/2005/EK, a 247/2006/EK és a 378/2007/EK rendelet módosításáról,
valamint az 1782/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezésérõl szóló, 2009. január 19-i 73/2009/EK tanácsi
rendeletnek,
b) a 73/2009/EK tanácsi rendeletnek a kölcsönös megfeleltetés, a moduláció és az integrált igazgatási és ellenõrzési
rendszer tekintetében, az említett rendeletben létrehozott, mezõgazdasági termelõk részére meghatározott
közvetlen támogatási rendszerek keretében történõ végrehajtására vonatkozó részletes szabályok
megállapításáról, valamint az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a kölcsönös megfeleltetés tekintetében,
a borágazatban meghatározott támogatási rendszer keretében történõ végrehajtására vonatkozó részletes
szabályok megállapításáról szóló, 2009. november 30-i 1122/2009/EK bizottsági rendeletnek,
c) a 73/2009/EK tanácsi rendeletnek az ugyanezen rendelet IV. és V. címében a mezõgazdasági termelõk részére
meghatározott támogatási rendszerek tekintetében történõ alkalmazására vonatkozó részletes szabályok
megállapításáról szóló, 2009. október 29-i 1121/2009/EK bizottsági rendeletnek,
d) a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezõgazdasági termelõk részére meghatározott közvetlen támogatási
rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezõgazdasági termelõk részére meghatározott egyes
támogatási rendszerek létrehozásáról szóló 73/2009/EK tanácsi rendelet III. címében elõírt egységes támogatási
rendszer végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2009. október 29-i 1120/2009/EK
bizottsági rendeletnek
a végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
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40. §

(1) A zöldség-gyümölcs termelõi csoportok támogatásáról szóló 24/2010. (III. 19.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.)
5. § (3) bekezdésében a „2012. december 31-ig” szövegrész helyébe a „2011. december 31-ig” szöveg lép.
(2) Az R. 13. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) E rendeletnek az Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás
(SAPS), valamint az ahhoz kapcsolódó kiegészítõ nemzeti támogatások (top up) 2012. évi igénybevételével
kapcsolatos egyes kérdésekrõl szóló 32/2012. (IV. 2.) VM rendelet (a továbbiakban: 32/2012. (IV. 2.) VM rendelet)
által módosított 5. § (3) bekezdését a 32/2012. (IV. 2.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévõ ügyekben is
alkalmazni kell.”

41. §

Hatályát veszti az Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás (SAPS),
valamint az ahhoz kapcsolódó kiegészítõ nemzeti támogatások (top up) 2011. évi igénybevételével kapcsolatos egyes
kérdésekrõl szóló 25/2011. (IV.7.) VM rendelet.
Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter

1. melléklet a 32/2012. (IV. 2.) VM rendelethez
A modulációs csökkentés során alkalmazott számítási módszertan
I. Rövidítések jegyzéke (valamennyi összeg euróban számítandó)
1. SAPS – egységes területalapú támogatás: a termelõ részére a 34. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti, a 3–7. §. alapján
megállapított, a kölcsönös megfeleltetés keretében megállapított szankciók megállapítása elõtti kalkulált összeg,
2. ETJ – elkülönített támogatási jogcímek: a termelõ részére a 34. § (1) bekezdés 2–4. pontjában felsorolt jogcímekre,
külön jogszabály által megállapított összeg,
3. KTJ – különleges támogatási jogcímek: a termelõ részére a 34. § (1) bekezdés 5–9. pontjában felsorolt jogcímekre,
külön jogszabály által megállapított összeg,
4. IKNT – inaktív kiegészítõ nemzeti támogatások: a 34. § (1) bekezdés 11–13. pontja szerinti támogatások esetében
a termelõ részére rendelkezésre álló bázisjogosultság, valamint a Mérték rendeletben rögzített fajlagos
támogatási összegek szorzata, amelynek értéke alapesetben nagyobb vagy egyenlõ nullával,
5. KNTEÖ – kiegészítõ nemzeti támogatások elvi összege: a 35. § (3) bekezdés alapján a termelõ részére
megállapított állategyed, illetve rendelkezésre álló bázisjogosultság, valamint a Mérték rendeletben rögzített
fajlagos támogatási összegek szorzata,
6. KNT – kiegészítõ nemzeti támogatások (IKNT+KNTEÖ): a termelõ részére a bázis jogosultságok és a külön
jogszabályban meghatározott összegek alapján meghatározott kiegészítõ nemzeti támogatás,
7. KNTTÖ – kiegészítõ nemzeti támogatások tényleges összege: a 35. § (3) bekezdés alapján a termelõ részére
megállapított állategyed illetve rendelkezésre álló bázisjogosultság, valamint a Mérték rendeletben rögzített
felhasználható fajlagos támogatási összegek szorzata,
8. KNTETÖK – kiegészítõ nemzeti támogatások elvi és tényleges összegének különbsége (KNTEÖ – KNTTÖ)
9. EUKTCSA – az európai uniós közvetlen támogatások csökkentési alapja
10. ÖKTCSA – az összes közvetlen támogatás csökkentési alapja
11. EUKT – az európai uniós közvetlen támogatás: (SAPS+KTJ+ETJ)
12. ÖKT – összes közvetlen támogatás: (SAPS+KTJ+ETJ+KNT)
13. EUKTCSM – az európai uniós közvetlen támogatások csökkentésnek mértéke
14. KNTCSM – a kiegészítõ nemzeti támogatások csökkentésének mértéke
15. ÖKTCSM – az összes közvetlen támogatás csökkentésének mértéke (EUKTCSM+KNTCSM)
16. EUKTFT – az európai uniós közvetlen támogatások fizetendõ összege
17. KNTFT – a kiegészítõ nemzeti támogatások fizetendõ összege
18. ÖKTFT – az összes közvetlen támogatás fizetendõ összege (EUKTFT+KNTFT)
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II. Az európai uniós közvetlen támogatásokra vonatkozó modulációs csökkentés összegének kiszámítása
II.1. Az európai uniós közvetlen támogatások összege nem haladja meg a 300 000 eurót
EUKT£300 000EUR
® nincs csökkentés
II.2. Az európai uniós közvetlen támogatások összege meghaladja a 300 000 eurót:
EUKT>300 000EUR
® van csökkentés
EUKTCSA=EUKT–300 000 EUR
EUKTCSM=EUKTCSA*0,04
EUKTFT=(EUKT–EUKTCSM)
III. Az összes közvetlen támogatásra vonatkozó modulációs csökkentés összegének kiszámítása
III.1. Az összes közvetlen támogatás összege nem haladja meg az 5 000 eurót
ÖKT£5 000EUR
® nincs csökkentés
III.2. Az összes közvetlen támogatás összege meghaladja az 5000 eurót:
ÖKT>5 000EUR
® van csökkentés
III.2.1. eset
5 000EUR<ÖKT£300 000EUR
® 5 000 EUR felett 10%-os csökkentés
ÖKTCSA=ÖKT–5 000 EUR
KNTCSM=ÖKTCSA*0,1
ha KNTCSM£IKNT
akkor
KNTFT=KNTTÖ
ha IKNT<KNTCSM£(IKNT+KNTETÖK)
akkor
KNTFT=KNTTÖ
ha KNTCSM>(IKNT+KNTETÖK)
akkor
KNTFT = (KNTTÖ – (KNTCSM – (IKNT+KNTETÖK)))
III.2.2. eset
ÖKT>300 000 EUR
® 5 000 EUR felett 10%-os+300 000EUR felett további 4%-os csökkentés
ÖKTCSA=ÖKT–5 000 EUR
KNTCSM=[ÖKTCSA*0,1+(ÖKT– 300 000 EUR)*0,04]–EUKTCSM
ha KNTCSM<IKNT
akkor
KNTFT=KNTTÖ
ha IKNT<KNTCSM£(IKNT+KNTETÖK)
akkor
KNTFT=KNTTÖ
ha KNTCSM>(IKNT+KNTETÖK)
akkor
KNTFT=(KNTTÖ–(KNTCSM–(IKNT+KNTETÖK)))
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A vidékfejlesztési miniszter 33/2012. (IV. 2.) VM rendelete
az egységes területalapú támogatási rendszer alapján támogatásra jogosult mezõgazdasági
termelõknek nyújtott, az Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból finanszírozott elkülönített
bogyós gyümölcs támogatásról
A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes
kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) és b) pontjában – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget
vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva – a következõket rendelem el:
1. §

E rendelet alkalmazásában:
a) átadó: az a mezõgazdasági termelõ, akinek vagy amelynek a bogyós gyümölcs támogatási jogosultsága
átruházásra, ideiglenes átengedésre került egy vagy több másik mezõgazdasági termelõ részére;
b) átruházás: a bogyós gyümölcs támogatási jogosultság egészének vagy egy részének, egy vagy több átvevõ
részére történõ eladása, ajándékozása;
c) átvevõ: az a mezõgazdasági termelõ, aki vagy amely mezõgazdasági tevékenység végzése céljából
a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 28. §-ában foglalt
regisztrációs kötelezettségének eleget tesz, és akire, amelyre a bogyós gyümölcs támogatási jogosultságot
átruházzák vagy akinek, amelynek ideiglenesen átengedik;
d) bogyós gyümölcs támogatási jogosultság: az e rendelet alapján megállapított elkülönített bogyós gyümölcs
támogatás igénybevételére jogosító mezõgazdasági vagyoni értékû jog;
e) egységes kérelem: az Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból, az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési
Alapból, valamint a központi költségvetésbõl finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos
egységes eljárási szabályokról szóló tárgyévi miniszteri rendelet (a továbbiakban: egységes kérelem rendelet)
szerinti kérelem;
f) ideiglenes átengedés: a bogyós gyümölcs támogatási jogosultság egészének vagy egy részének, egy vagy több
átvevõ részére történõ bérbeadása, haszonkölcsönbe adása;
g) mezõgazdasági vagyoni értékû jog: a Tv. 9. § n) pontjában meghatározott jog;
h) referencia év: a 2008. gazdasági év.

2. §

(1) E rendelet szerinti bogyós gyümölcs támogatási jogosultságot szerezhet az a mezõgazdasági termelõ, vagy annak
jogutódja, aki vagy amely a referencia évre vonatkozó, az Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból finanszírozott
egységes területalapú támogatás (SAPS) 2008. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekrõl szóló 39/2008.
(III. 29.) FVM rendelet [a továbbiakban: 39/2008. (III. 29.) FVM rendelet] alapján jogerõs határozattal megállapított
málna, illetve földieper terület alapján támogatást kapott és 2012-ben egységes kérelmet nyújt be.
(2) A bogyós gyümölcs támogatási jogosultság mértéke megegyezik a referencia évre vonatkozó, a 39/2008. (III. 29.)
FVM rendelet alapján kapott támogatás alapjául jogerõs határozattal megállapított málna, illetve földieper
termesztésével hasznosított terület nagyságával. A bogyós gyümölcs támogatási jogosultság mértékét hektár
mértékegységben kell megadni, amelyet két tizedesjegy pontossággal kell megállapítani. A minimálisan
megállapított és nyilvántartott bogyós gyümölcs támogatási jogosultság 0,1 hektár.

3. §

(1) A tárgyévben benyújtott egységes kérelem alapján elkülönített bogyós gyümölcs támogatásra jogosult az a bogyós
gyümölcs támogatási jogosultsággal rendelkezõ mezõgazdasági termelõ, aki a tárgyévben – a vonatkozó Európai
Mezõgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás (SAPS), valamint az ahhoz
kapcsolódó kiegészítõ nemzeti támogatások (top up) igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekrõl szóló tárgyévi
miniszteri rendelet alapján (a továbbiakban: SAPS rendelet) – egységes területalapú támogatási kérelmet nyújt be, és
támogatási kérelmét a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) részben vagy egészben
jóváhagyja, azaz SAPS jogosult.
(2) A bogyós gyümölcs támogatási jogosultság tárgyévre jutó egységnyi támogatási összege a közös agrárpolitika
keretébe tartozó, mezõgazdasági termelõk részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek közös
szabályainak megállapításáról és a mezõgazdasági termelõk részére meghatározott egyes támogatási rendszerek
létrehozásáról, az 1290/2005/EK, a 247/2006/EK és a 378/2007/EK rendelet módosításáról, valamint az 1782/2003/EK
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rendelet hatályon kívül helyezésérõl szóló, 2009. január 19-i 73/2009/EK tanácsi rendelet XII. mellékletében
Magyarország számára megállapított elkülönített bogyós gyümölcsök támogatására kifizethetõ összeg és
a tárgyévben bogyós gyümölcs támogatási jogosultsággal rendelkezõ, elkülönített bogyós gyümölcs támogatást
igénylõ, tárgyévi SAPS jogosultsággal rendelkezõ mezõgazdasági termelõk bogyós gyümölcs támogatási
jogosultsága összegének hányadosa.
(3) Az egy kérelmezõ részére kifizethetõ elkülönített bogyós gyümölcs támogatás összegét a tárgyévre jutó bogyós
gyümölcs támogatási jogosultság egységnyi támogatási összegének és a kérelmezõ bogyós gyümölcs támogatási
jogosultsága mértékének szorzata határozza meg.
4. §

(1) A bogyós gyümölcs támogatási jogosultsággal rendelkezõ mezõgazdasági termelõ az õt megilletõ, tárgyévre
vonatkozó elkülönített bogyós gyümölcs támogatást az egységes kérelemben tett nyilatkozatával igényelheti.
(2) A mezõgazdasági termelõ 2012. évben tett, (1) bekezdés szerinti nyilatkozata egyben a bogyós gyümölcs támogatási
jogosultság megállapítására vonatkozó kérelemnek is minõsül.
(3) Az MVH a bogyós gyümölcs támogatási jogosultságról 2012. november 30-ig dönt.
(4) Az elkülönített bogyós gyümölcs támogatás igénybevétele iránti kérelem alapján lefolytatandó eljárásra a tárgyévre
vonatkozó SAPS rendelet rendelkezéseit megfelelõen alkalmazni kell.

5. §

A bogyós gyümölcs támogatási jogosultságok használati jogának, valamint mennyiségének nyomon követése
érdekében nyilvántartást kell mûködtetni. A nyilvántartás mûködtetését, és a mûködtetés kapcsán felmerülõ hatósági
feladatokat az MVH látja el.

6. §

(1) A bogyós gyümölcs támogatási jogosultság jogosultjának személyében átruházás, vagy ideiglenes átengedés miatt
bekövetkezett változás nyilvántartásban történõ átvezetése iránti kérelmet a feleknek az MVH által rendszeresített és
az MVH honlapján közleményben közzétett formanyomtatványon közösen kell benyújtaniuk az MVH-hoz.
(2) A bogyós gyümölcs támogatási jogosultság egészben vagy részben csak olyan mezõgazdasági termelõre ruházható
át, vagy ideiglenesen olyan mezõgazdasági termelõnek engedhetõ át, akit vagy amelyet az MVH a Tv. 28. §-ában
foglaltak szerint nyilvántartásba vett.
(3) Az (1) bekezdés szerinti kérelem a tárgy támogatási évre vonatkozóan adott év március 1. és április 1. közötti
idõszakban nyújtható be.
(4) Az (1) bekezdés szerinti kérelem jóváhagyására a Tv. 76. § (2)–(3) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.
(5) A bogyós gyümölcs támogatási jogosultság átruházására vagy ideiglenes átengedésére irányuló szerzõdés alapján
a bogyós gyümölcs támogatási jogosultság nyilvántartásban történõ átvezetésének évében a bogyós gyümölcs
támogatási jogosultság további átruházására vagy ideiglenes átengedésére nem kerülhet sor.
(6) Ideiglenes átengedés esetén az átengedés idõtartamát években kell meghatározni, amely azonban egy támogatási
évnél rövidebb nem lehet.
(7) A bogyós gyümölcs támogatási jogosultság jogosultjának személyében öröklés, vagy jogutódlás miatt bekövetkezett
változás nyilvántartásban történõ átvezetése iránti kérelmet az örökös, vagy a jogutód a jogutódlást igazoló döntés
jogerõre emelkedését követõ 30 napon belül az MVH által rendszeresített és az MVH honlapján közleményben
közzétett formanyomtatványon nyújthatja be az MVH-hoz. Amennyiben a hagyatékátadó végzésben vagy öröklési
bizonyítványban a bogyós gyümölcs támogatási jogosultságra vonatkozó haszonélvezeti jog kerül megállapításra, az
örökösnek és a haszonélvezeti jog jogosultjának közösen kell benyújtania az átvezetés iránti kérelmet. Bogyós
gyümölcs támogatásra e rendelet alapján lesz jogosult a bogyós gyümölcs támogatási jogosultság haszonélvezeti
jogával rendelkezõ mezõgazdasági termelõ.
(8) A bogyós gyümölcs támogatási jogosultság jogosultjának személyében bekövetkezett változás nyilvántartásban
történõ átvezetése iránti, (1) és (7) bekezdés szerinti kérelemhez mellékelni kell a kérelmet alátámasztó közokirat vagy
a teljes bizonyító erejû magánokirat eredeti példányát, vagy annak hiteles másolatát.
(9) A bogyós gyümölcs támogatási jogosultság jogosultjának személyében bekövetkezett változás nyilvántartásban
történõ átvezetése iránti, (1) és (7) bekezdés szerinti kérelmet – kizárólag teljes egészében – az arról szóló döntés
kérelmezõvel történõ közlésének idõpontjáig az MVH által rendszeresített és az MVH honlapján közleményben
közzétett formanyomtatványon lehet visszavonni.

7. §

(1) Az e rendelet alapján vállalt feltételek teljesítésével összefüggõ elháríthatatlan külsõ ok (vis maior) igazolására az
EMGA-ból finanszírozott egységes területalapú támogatásra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
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(2) Az elháríthatatlan külsõ ok (vis maior) miatti igazolási kérelmet az egységes kérelem rendeletben foglaltak szerint kell
benyújtani.
8. §

A kölcsönös megfeleltetésre vonatkozó szabályok megsértése esetén a közösségi jogi aktuson alapuló
jogkövetkezményeket az e rendelet alapján igénybe vett elkülönített támogatásra figyelemmel kell alkalmazni.

Záró rendelkezések
9. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

Az Európai Unió jogának való megfelelés
10. §

Ez a rendelet a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezõgazdasági termelõk részére meghatározott közvetlen
támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezõgazdasági termelõk részére meghatározott
egyes támogatási rendszerek létrehozásáról, az 1290/2005/EK, a 247/2006/EK és a 378/2007/EK rendelet
módosításáról, valamint az 1782/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezésérõl szóló, 2009. január 19-i 73/2009/EK
tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

11. §

Hatályát veszti a feldolgozóipari célú málna- és földieper-termesztés támogatásáról szóló 29/2008. (III. 18.) FVM
rendelet.
Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter
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Határozatok Tára

Az Országgyûlés 27/2012. (IV. 2.) OGY határozata
a köztársasági elnök lemondásának elfogadásáról*
1. Az Országgyûlés Schmitt Pál köztársasági elnök 2012. április 2-án tett lemondását elfogadja.
2. Ez az országgyûlési határozat elfogadásakor lép hatályba.
Lezsák Sándor s. k.,
az Országgyûlés alelnöke

Földesi Gyula s. k.,

Nyakó István s. k.,

az Országgyûlés jegyzõje

az Országgyûlés jegyzõje

Az Országgyûlés 28/2012. (IV. 2.) OGY határozata
az Országgyûlés elnökének feladatait ellátó alelnök kijelölésérõl**
1. Az Országgyûlés az Alaptörvény 14. cikk (3) bekezdése alapján az Országgyûlés elnökének feladatait ellátó alelnöknek
Lezsák Sándort
jelöli ki.
2. Ez az országgyûlési határozat elfogadásakor lép hatályba.
Dr. Latorcai János s. k.,
az Országgyûlés alelnöke

Földesi Gyula s. k.,

Nyakó István s. k.,

az Országgyûlés jegyzõje

az Országgyûlés jegyzõje

* A határozatot az Országgyûlés a 2012. április 2-i ülésnapján fogadta el.
** A határozatot az Országgyûlés a 2012. április 2-i ülésnapján fogadta el.

7028

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2012. évi 37. szám

A Kormány 1087/2012. (IV. 2.) Korm. határozata
az Európa Tanácsnak a kulturális örökség társadalmi értékérõl szóló, Faróban,
2005. év október 27. napján elfogadott keretegyezménye szövegének végleges megállapításáról
A Kormány
1. egyetért az Európa Tanácsnak a kulturális örökség társadalmi értékérõl szóló, Faróban, 2005. év október 27. napján
elfogadott keretegyezménye (a továbbiakban: Egyezmény) bemutatott szövegével;
2. felhatalmazza a nemzeti erõforrás minisztert vagy az általa kijelölt személyt az Egyezmény bemutatott szövegének
– a megerõsítés fenntartásával történõ – végleges megállapítására;
3. felhívja a külügyminisztert, hogy az Egyezmény szövege végleges megállapításához szükséges meghatalmazási
okiratot adja ki;
4. elfogadja az Egyezmény kihirdetésérõl szóló törvénytervezetet, és elrendeli az Egyezmény szövegének végleges
megállapítását követõen annak az Országgyûléshez történõ benyújtását. A törvényjavaslat elõadójának a Kormány
a nemzeti erõforrás minisztert jelöli ki.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1088/2012. (IV. 2.) Korm. határozata
a NATO válságkezelési gyakorlatok nemzeti feladatainak végrehajtásáról
A Kormány a NATO által levezetésre tervezett, az Észak-atlanti Tanács stratégiai szintû politikai-katonai válságkezelési gyakorlatok
végrehajtásában való magyar részvétellel összefüggõ nemzeti feladatok szabályozása céljából, a gyakorlatok összkormányzati
jellegének maradéktalan és eredményes biztosítása, a megfelelõ szintû tárcaközi koordináció sikere érdekében a következõ
határozatot hozza:
1. A Kormány
a) a NATO által levezetésre tervezett, az Észak-atlanti Tanács stratégiai szintû politikai-katonai válságkezelési
gyakorlatok (a továbbiakban: CMX gyakorlatok) végrehajtásában történõ magyar részvétel elõkészítésére,
tervezésére és nemzeti végrehajtásának – ideértve az értékelési és tapasztalat-összegzõ feladatokat is –
koordinálására a honvédelemért felelõs minisztert jelöli ki;
b) felhatalmazza a honvédelemért felelõs minisztert, hogy a soron következõ CMX gyakorlat jellegére, céljaira és
módszereire tekintettel határozza meg a CMX gyakorlat elõkészítésébe és végrehajtásába bevonásra kerülõ
központi államigazgatási szervek – az autonóm államigazgatási szervek és önálló szabályozó szervek kivételével –
körét (a továbbiakban: részt vevõ központi államigazgatási szervek), és a részvétel szükségességérõl ezen szervek
vezetõjét tájékoztassa, továbbá kérje fel az elõkészítésében és a végrehajtásban való közremûködésre azon
autonóm államigazgatási szerveket és önálló szabályozó szerveket, amelyek közremûködése a CMX gyakorlat
eredményes végrehajtásához szükséges;
Felelõs:
honvédelemért felelõs miniszter
Határidõ:
a CMX gyakorlat kezdete elõtt 60 nap
c) elrendeli, hogy a részt vevõ központi államigazgatási szervek biztosítsák a Honvédelmi Minisztérium kijelölt
szervével elõzetesen egyeztetett, megfelelõ szintû döntéshozói képviseletet, valamint szakértõi-végrehajtói
részvételt a CMX gyakorlatok elõkészítésében és végrehajtásában, illetve ezen szervek vezetõi az
alárendeltségükben levõ vagy fenntartói irányításuk alá tartozó szervek infrastrukturális hátterének szükség
szerinti alkalmazásával, rendelkezésre állításával járuljanak hozzá a CMX gyakorlattal kapcsolatos nemzeti
feladatok eredményes ellátásához;
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Felelõs:
részt vevõ központi államigazgatási szervek vezetõi
Határidõ:
a CMX gyakorlat elõkészítéséhez és végrehajtásához igazodóan
d) elrendeli, hogy a honvédelemért felelõs miniszter az adott CMX gyakorlat elõkészítése és végrehajtása során
a részt vevõ központi államigazgatási szervek együttmûködésével az alábbi alapvetõ feladatok ellátásáról
gondoskodjon:
da) a NATO tervezési folyamatával összhangban álló nemzeti tervezési rend kialakítása;
db) a hazai végrehajtási tervek, levezetési okmányok kidolgozása;
dc) a CMX gyakorlattervezõi és a végrehajtó állomány kijelölése, illetve a gyakorlatvezetõség felkérése;
dd) a végrehajtó állomány szükséges mértékû tájékoztatása és felkészítése;
de) feltételek biztosítása a CMX gyakorlat végrehajtására és az együttes feladatok ellátására;
df) a CMX gyakorlatokhoz kötõdõ nemzetközi fórumokon a nemzeti álláspontot képviselõ delegáció kijelölése;
dg) a CMX gyakorlat helyzetbeállításának megfelelõ, a CMX gyakorlat idején érvényesülõ kormányzati
döntés-elõkészítési rend kialakítása és mûködtetése;
dh) a CMX gyakorlatok vonatkozásában képviselendõ nemzeti álláspont kialakítása, továbbá amennyiben az
adott CMX gyakorlat nemzetközi vagy hazai forgatókönyve, illetve a hazai szervezetek bevonása ezt
indokolja, a Kormány tájékoztatása a CMX gyakorlatról és javaslattétel a nemzeti álláspontra, vagy más
szükséges kormányzati intézkedésre vonatkozóan;
di) a CMX gyakorlathoz kapcsolódó, konszenzusos állásfoglalások kialakításának elõsegítése;
dj) a CMX gyakorlattal kapcsolatos rész- és összegzõ értékelés összeállítása, szükség szerint javaslattétel
a nemzeti eljárási rend ésszerûsítésére, javítására;
dk) a NATO szervezetén belül kialakított összegzett értékelés elfogadását követõ egy hónapon belül
a lefolytatott CMX gyakorlatról átfogó jelentés összeállítása a Kormány részére;
Felelõs:
honvédelemért felelõs miniszter
részt vevõ központi államigazgatási szervek vezetõi
Határidõ:
a CMX gyakorlat elõkészítéséhez és végrehajtásához igazodóan
e) elrendeli, hogy a honvédelemért felelõs miniszter a CMX gyakorlatokban való magyar részvétel kiadásainak
fedezetét a Honvédelmi Minisztérium éves költségvetési tervében tervezze és a tárca jóváhagyott költségvetési
keretébõl biztosítsa.
Felelõs:
honvédelemért felelõs miniszter
Határidõ:
a költségvetési tervezéshez igazodóan
2. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 1089/2012. (IV. 2.) Korm. határozata
a tevékeny idõskor és a nemzedékek közötti szolidaritás európai évének Magyarországi
Programjáról
1. A Kormány elfogadja a tevékeny idõskor és a nemzedékek közötti szolidaritás európai évének Magyarországi
Programját (a továbbiakban: Program), és felhívja a nemzeti erõforrás minisztert, hogy gondoskodjon a Programnak a
Nemzeti Erõforrás Minisztérium honlapján történõ közzétételérõl.
Felelõs:
nemzeti erõforrás miniszter
Határidõ:
azonnal
2. A Kormány felkéri a helyi önkormányzatokat, az egyházakat, a civil szervezeteket, a gazdasági és tudományos élet
szereplõit, valamint a médiatartalom-szolgáltatókat, hogy mûködjenek közre a Programban foglalt célkitûzések
megvalósításában.
3. A Kormány a Program végrehajtása érdekében a következõket rendeli el:
a) A Programban felsorolt események, programok végrehajtása során az érintett miniszterek gondoskodjanak az
európai év célkitûzéseinek megvalósításáról és azok kommunikációjáról;
Felelõs:
nemzeti erõforrás miniszter
belügyminiszter
honvédelmi miniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter
külügyminiszter
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
vidékfejlesztési miniszter
Határidõ:
2012. évben folyamatos
b) A Kormány a Program koordinálása és végrehajtása érdekében – a központi államigazgatási szervekrõl, valamint a
Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 30. § (1) bekezdése szerinti egyéb
javaslattevõ, véleményezõ vagy tanácsadói tevékenységet végzõ testületként – Nemzeti Koordináló Testületet (a
továbbiakban: Testület) hoz létre. A Testület elnökét a nemzeti erõforrás miniszter, egy-egy további tagját a
miniszterek jelölik ki. A tagok tiszteletdíjban nem részesülnek. A Testület 2013. február 28-áig mûködik. A
Testületet a Nemzeti Erõforrás Minisztérium mûködteti.
Felelõs:
nemzeti erõforrás miniszter
belügyminiszter
honvédelmi miniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter
külügyminiszter
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
vidékfejlesztési miniszter
Határidõ a létrehozásra: azonnal
4. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 1090/2012. (IV. 2.) Korm. határozata
a magyar szellemi teljesítményeket bemutató kiállítási központ létrehozásával
és a Rubik kockát bemutató nemzetközi vándorkiállítással kapcsolatos egyes kérdésekrõl
A Kormány
1. kifejezi azon szándékát, hogy a „Rubik kocka” motívumra alapozva új építményként a kiemelkedõ magyar szellemi
teljesítményeket bemutató kiállítási központ létesüljön Budapesten, és ennek érdekében felhívja az egyes kiemelt
jelentõségû budapesti beruházásokért felelõs kormánybiztost, hogy a feladatkörrel rendelkezõ miniszterek
bevonásával vizsgálja meg a kiállítási központ lehetséges megvalósítását, és a vizsgálat eredményéhez képest
készítsen elõterjesztést vagy jelentést a Kormány számára;
Felelõs:
az egyes kiemelt jelentõségû budapesti beruházásokért felelõs kormánybiztos
a feladatkörrel rendelkezõ miniszterek bevonásával
Határidõ:
2012. június 30.
2. egyetért azzal, hogy a Kormány nevében a miniszterelnök az 1. pontban foglaltakkal kapcsolatban Rubik Ernõvel
szándéknyilatkozatot írjon alá és azt a Miniszterelnökség nyilvánosságra hozza;
Felelõs:
Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár
Határidõ:
2012. április 15.
3. egyetért azzal, hogy a Rubik kocka megszületésének 40. évfordulójára összeállítandó, tekintélyes tudományos és
kulturális intézmények által gondozott és megvalósítani tervezett, a Rubik kocka gondolati tartalmának
sokszínûségét, valamint tudományos és kulturális motívumként való széleskörû elterjedtségét bemutató nemzetközi
vándorkiállítás létrehozásába támogatóként a Magyar Állam is bekapcsolódjon. A Kormány felhatalmazza az egyes
kiemelt jelentõségû budapesti beruházásokért felelõs kormánybiztost, hogy a nemzetközi vándorkiállítás elõkészítése
érdekében az illetékes hazai és nemzetközi szervezetekkel a szükséges egyeztetéseket folytassa le, és felhívja arra,
hogy a nemzetgazdasági miniszter és a nemzeti fejlesztési miniszter bevonásával vizsgálja meg a vándorkiállítás
legfeljebb kétszáz millió forint támogatási keretösszeggel történõ támogatásának lehetõségét, és errõl készítsen
elõterjesztést a Kormány számára.
Felelõs:
az egyes kiemelt jelentõségû budapesti beruházásokért felelõs kormánybiztos
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ:
2012. május 31.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 1091/2012. (IV. 2.) Korm. határozata
a visszaélés szempontjából veszélyes új szer vagy ismert szer új besorolásával kapcsolatos
feladatokról szóló 1196/2009. (XI. 20.) Korm. határozat hatályon kívül helyezésérõl
1. Hatályát veszti a visszaélés szempontjából veszélyes új szer vagy ismert szer új besorolásával kapcsolatos feladatokról
szóló 1196/2009. (XI. 20.) Korm. határozat.
2. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1092/2012. (IV. 2.) Korm. határozata
a rendkívüli kormányzati intézkedések elõirányzatból történõ átcsoportosításról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (6) bekezdése alapján az Iparmûvészeti Múzeumban
bemutatásra kerülõ Art and design for all címû kiállítás fedezetére 40,0 millió forint melléklet szerinti átcsoportosítását rendeli el
elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszafizetési kötelezettséggel a Magyarország 2012. évi központi költségvetésérõl
szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 1. melléklet XX. Nemzeti Erõforrás Minisztérium fejezet, 11. Közgyûjtemények cím javára, a
XI. Miniszterelnökség fejezet, 3. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére.
Felelõs:
nemzetgazdasági miniszter
Határidõ:
átcsoportosításra azonnal
elszámolásra és a visszafizetési kötelezettség teljesítésére 2012. október 31.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

XI.

XX.

11

3

XX.

11

Jogcím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
csop.
név

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegĦ

Nemzeti ErĘforrás Minisztérium
KözgyĦjtemények

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
név

Jogcím
név

ElĘir.
csop.
név

ElĘir.
csop.
név

ElĘir.
csop.
név

Összesen

Kiemelt elĘirányzat
neve

TÁMOGATÁS

Kiemelt elĘirányzat
neve

BEVÉTEL

KIADÁSOK
Kiemelt elĘirányzat
neve

MĦködési költségvetés
Dologi kiadások

Az adatlap 5 példányban töltendĘ ki
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
1 példány
Fejezet
idĘarányos
1 példány
Állami SzámvevĘszék
teljesítményarányos
1 példány
Magyar Államkincstár
egyéb:
azonnal
Nemzetgazdasági Minisztérium
2 példány
* Az összetartozó elĘirányzat-változásokat (+/-) egymást követĘen kell szerepeltetni.

Az elĘirányzatmódosítás érvényessége:

218672

Cím
név

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegĦ

ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- ElĘir. Kiemelt Fejezet
egyedi
szám szám szám cím cím csoport elĘir.
név
azonosító
csop. szám száma szám
szám

Az elĘirányzatmódosítás érvényessége:

Jogcím
csop.
név

Miniszterelnökség
Rendkívüli kormányzati intézkedések
a.) a költségvetési évben egyszeri jellegĦ

1

Alcím
név

Nemzeti ErĘforrás Minisztérium
KözgyĦjtemények

ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- ElĘir. Kiemelt Fejezet
egyedi
szám szám szám cím cím csoport elĘir.
név
azonosító
csop. szám száma szám
szám

297102
3
Az elĘirányzatmódosítás érvényessége:

218672

Cím
név

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELėIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2012.

40,0

A módosítás jogcíme

A módosítás jogcíme

A módosítás jogcíme

I.n.év

40,0

Módosítás
(+/-)

Módosítás
(+/-)

-40,0

40,0

Módosítás
(+/-)

40,0

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
A módosítást
következĘ
elrendelĘ
évre
jogszabály/
áthúzódó
határozat száma
hatása

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
A módosítást
következĘ
elrendelĘ
évre
jogszabály/
áthúzódó
határozat száma
hatása

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
A módosítást
következĘ
elrendelĘ
évre
jogszabály/
áthúzódó
határozat száma
hatása

•

ÁHT
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- ElĘir. Kiemelt Fejezet
egyedi
szám szám szám cím cím csoport elĘir.
név
azonosító
csop. szám száma szám
szám

XI. Miniszterelnökség
XX. Nemzeti ErĘforrás Minisztérium

Melléklet az 1092/2012. (IV. 2.) Korm. határozathoz
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A Kormány 1093/2012. (IV. 2.) Korm. határozata
a rendkívüli kormányzati intézkedések elõirányzatból történõ átcsoportosításról
A Kormány
1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (6) bekezdése alapján a Vasas Sport Club
sportlétesítményeinek mûködtetéséhez 100,0 millió forint, a Magyar Testgyakorlók Köre sportlétesítményeinek
mûködtetéséhez 15,0 millió forint melléklet szerinti átcsoportosítását rendeli el a Magyarország 2012. évi központi
költségvetésérõl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 1. melléklet XX. Nemzeti Erõforrás Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti
kezelésû elõirányzatok cím, 24. Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése alcím, 11. Sportlétesítmények fejlesztése és
fenntartása jogcímcsoport javára, a XI. Miniszterelnökség fejezet, 3. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére;
Felelõs:
nemzetgazdasági miniszter
Határidõ:
azonnal
2. felhívja a nemzeti erõforrás minisztert és a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Vasas Sport Club által használt
létesítmények fenntartásához 2013-tól évente legalább 100,0 millió forint támogatás tervezésérõl gondoskodjon.
Felelõs:
nemzeti erõforrás miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidõ:
az éves költségvetés tervezésekor
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

XI.

20

24

11

20

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

ElĘir.
csop.
név
KIADÁSOK
Kiemelt elĘirányzat
neve

Cím
név

Alcím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Jogcím
név

ElĘir.
csop.
név

ElĘir.
csop.
név

Kiemelt elĘirányzat
neve

TÁMOGATÁS

Kiemelt elĘirányzat
neve

BEVÉTEL

Nemzeti ErĘforrás Minisztérium
Fejezeti kezelésĦ elĘirányzatok
24
Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
11
Sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása
277145
2
Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése
Az elĘirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegĦ
Az adatlap 5 példányban töltendĘ ki
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
Összesen
1 példány
Fejezet
idĘarányos
1 példány
Állami SzámvevĘszék
teljesítményarányos
1 példány
Magyar Államkincstár
egyéb:
azonnal
Nemzetgazdasági Minisztérium
2 példány
* Az összetartozó elĘirányzat-változásokat (+/-) egymást követĘen kell szerepeltetni.

XX.

Cím
név

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegĦ

ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- ElĘir. Kiemelt Fejezet
egyedi
szám szám szám cím cím csoport elĘir.
név
azonosító
csop. szám száma szám
szám

Az elĘirányzatmódosítás érvényessége:

Alcím
név

Nemzeti ErĘforrás Minisztérium
Fejezeti kezelésĦ elĘirányzatok
Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
Sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása
2
Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése
1
MĦködési költségvetés
5
Egyéb mĦködési célú kiadások
Miniszterelnökség
Rendkívüli kormányzati intézkedések
a.) a költségvetési évben egyszeri jellegĦ

ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- ElĘir. Kiemelt Fejezet
egyedi
szám szám szám cím cím csoport elĘir.
név
azonosító
csop. szám száma szám
szám

297102
3
Az elĘirányzatmódosítás érvényessége:

277145

XX.

Cím
név

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELėIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2012.

115,0

A módosítás jogcíme

A módosítás jogcíme

A módosítás jogcíme

I.n.év

115,0

Módosítás
(+/-)

Módosítás
(+/-)

-115,0

115,0

Módosítás
(+/-)

115,0

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
A módosítást
következĘ
elrendelĘ
évre
jogszabály/
áthúzódó
határozat száma
hatása

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
A módosítást
következĘ
elrendelĘ
évre
jogszabály/
áthúzódó
határozat száma
hatása

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
A módosítást
következĘ
elrendelĘ
évre
jogszabály/
áthúzódó
határozat száma
hatása

•

ÁHT
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- ElĘir. Kiemelt Fejezet
egyedi
szám szám szám cím cím csoport elĘir.
név
azonosító
csop. szám száma szám
szám

XI. Miniszterelnökség
XX. Nemzeti ErĘforrás Minisztérium

Melléklet az 1093/2012. (IV. 2.) Korm. határozathoz
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A Magyar Közlönyt a Szerkesztõbizottság közremûködésével a Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium szerkeszti.
A Szerkesztõbizottság elnöke: dr. Biró Marcell,
a szerkesztésért felelõs: dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva.
A szerkesztõség címe: Budapest V., Kossuth tér 1–3.
A Határozatok Tára hivatalos lap tartalma a Magyar Közlöny IX. részében jelenik meg.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://kozlony.magyarorszag.hu
honlapon érhetõ el.
A Magyar Közlöny oldalhû másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelõs kiadó: Majláth Zsolt László ügyvezetõ igazgató.

