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7. §  A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezetéről és egyes szervek kijelöléséről szóló 273/2010. (XII. 9.) Korm. rendelet 
32/C. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„32/C. § Az egyes szellemi tulajdonjogokat sértő áruk elleni vámhatósági intézkedésekről szóló 556/2013. (XII. 31.) 
Korm.  rendelet 1.  § (2)  bekezdésében és 2.  § (2)  bekezdésében meghatározott vámhatósági feladatokat országos 
illetékességgel az Észak-budapesti Vám- és Pénzügyőri Igazgatóság látja el.”

8. §  Hatályát veszti az  egyes szellemi tulajdonjogokat sértő áruk elleni vámhatósági intézkedésekről szóló 371/2004. 
(XII. 26.) Korm. rendelet.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 557/2013. (XII. 31.) Korm. rendelete
a szárított dohány és a fermentált dohány előállításáról, tárolásáról és kereskedelméről

A Kormány a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 129. § 
(1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A  jövedéki adóról és a  jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003.  évi CXXVII.  törvény 
(a  továbbiakban: Jöt.) 110/A.  § (1)  bekezdése szerinti regisztrációt a  regisztrációra kötelezettnek a  vámhatóság 
honlapjáról letölthető, elektronikus regisztrációs adatlap kitöltésével a központi elektronikus szolgáltató rendszeren 
keresztül, legkésőbb a  szárított dohánnyal és a  fermentált dohánnyal kapcsolatos tevékenység megkezdését 
megelőző 15. napig kell kérelmezni. A regisztrációs adatlap adattartalmát az 1. melléklet tartalmazza.

 (2) A  vámhatóság a  nyilvántartásba-vételről az  (1)  bekezdés szerinti adatlapnak a  hatósághoz történő megérkezését 
követő 8 napon belül a 2. mellékletben meghatározott adattartalmú igazolást ad ki.

 (3) A  regisztrációra kötelezett a  kérelmében megadott adatok változásáról a  változást követő 5 napon belül köteles 
– az (1) bekezdésben meghatározott módon – bejelentést tenni a vámhatósághoz.

 (4) Változásnak tekintendő a  regisztrációra kötelezett által végzett tevékenység végleges befejezése is, melyet 
a tevékenység befejezésének napját követő napig kell a vámhatósághoz bejelenteni.

 (5) A bejelentésre kötelezettnek a Jöt. 110/A. § (3) bekezdése szerinti bejelentést a vámhatóság honlapjáról letölthető, 
elektronikus bejelentő adatlap kitöltésével a központi elektronikus szolgáltató rendszeren keresztül kell megtenni. 
A bejelentő adatlap adattartalmát a 3. melléklet tartalmazza.

 (6) A regisztráció és a bejelentés elmulasztása esetén igazolásnak nincs helye.
 (7) A  regisztráció és a  bejelentés során a  jövedékiadó- és energiaadó-bevallási, valamint a  jövedéki adatszolgáltatási 

kötelezettségek elektronikus úton történő teljesítésének szabályairól szóló, az  adópolitikáért felelős miniszter 
rendeletének rendelkezéseit kell alkalmazni.

 (8) A  vámhatóság a  regisztrációra kötelezett Jöt. 128/H.  § (4)  bekezdése szerinti személyi körbe való tartozását 
a  mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által rendelkezésre bocsátott információk alapján állapítja 
meg.

2. §  Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 557/2013. (XII. 31.) Korm. rendelethez

KÉRELEM
a szárított dohány és a fermentált dohány vámhatósági regisztrációjához

I.  Személyi adatok
 1. Természetes személy esetében

1.1. Neve:
1.2. Születési helye, ideje:
1.3. Anyja neve:
1.4. Állandó lakcíme (tartózkodási helye):
1.5. Adóazonosító jele:
1.6. Vámazonosító száma (a továbbiakban: VPID):
1.7. Regisztrációs száma (változásbejelentés esetén):

 2. Egyéni vállalkozó esetében
2.1. Neve:
2.2. Születési helye, ideje:
2.3. Anyja neve:
2.4. Állandó lakcíme (tartózkodási helye):
2.5. Székhelye:
2.6. Adószáma:
2.7. VPID száma:
2.8. Regisztrációs száma (változásbejelentés esetén):

 3. Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, belföldön nyilvántartásba vett gazdálkodó esetében
3.1. Neve (elnevezése):
3.2. Székhelye (belföldön nyilvántartásba vett gazdálkodó esetén nem kötelező):
3.3. Adószáma:
3.4. VPID száma:
3.5. Regisztrációs száma (változásbejelentés esetén):

II.  A regisztrációköteles tevékenység:
 1. Típusa (a Jöt. 110/A. § (1) bekezdése szerint):
 2. Kezdő dátuma:
 3. Befejező dátuma (tevékenység megszüntetése esetén):
 4. Földterület/Telephely címe/helyrajzi száma:
 5. Földterület/Telephely használati jogcíme:
III.  A dohány típusa(i) (szárított és/vagy fermentált):
IV.  A bejelentő adóazonosító jele:

2. melléklet az 557/2013. (XII. 31.) Korm. rendelethez

IGAZOLÁS
szárított dohánnyal, fermentált dohánnyal kapcsolatos tevékenység regisztrálásáról

I.  Vámhatóság megnevezése:
A jövedéki adóról és a  jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003.  évi CXXVII.  törvény 
110/A.  § (1)  bekezdés szerinti regisztrációs kérelem alapján a  szárított dohánnyal, illetve fermentált dohánnyal 
kapcsolatban végzett tevékenységét az alábbi számon regisztráltam:

II.  Regisztrációs szám:
III.  Regisztrált személy:
 1. Neve (elnevezése):
 2. Székhelye/Lakcíme (ennek hiányában telephelye, tartózkodási helye):
 3. Adószáma/adóazonosító jele:
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IV.  A tevékenység végzésének típusa, helye, címe:
V.  A dohány típusa(i) (szárított és/vagy fermentált):

A vámhatósági regisztrációs számot minden módosításnál, illetve bejelentésnél kötelező feltüntetni.

Kelt: ………………………………

3. melléklet az 557/2013. (XII. 31.) Korm. rendelethez

Bejelentés
szárított dohány, fermentált dohány szállításáról

I.  A regisztrált személy
 1. Neve (elnevezése):
 2. Székhelye (belföldön nyilvántartásba vett gazdálkodó esetén nem kötelező):
 3. Adószáma/adóazonosító jele:
 4. VPID száma:
 5. Regisztrációs száma:
II.  A Jöt. 110/A. § (3) bekezdése szerinti tevékenység típusa:
III.  A dohány típusa(i) (szárított és/vagy fermentált):
IV.  A bejelentett termék mennyisége (kg):
V.  A szállításra vonatkozó adatok:
 1. Indulási hely:
 2. Indulás időpontja:
 3. Érkezési hely címe/helyrajzi száma:
 4. Érkezés várható időpontja:
 5. Címzett:
 6. Szállító jármű forgalmi rendszáma:
VI.  A bejelentő adóazonosító jele:

A Kormány 558/2013. (XII. 31.) Korm. rendelete
egyes vízügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány
a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 28. és 29. pontjában,
az 5. §, a 6. § és a 2. melléklet tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés 4. pontjában,
a 7–9. § tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés n) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 
módosítása

1. §  A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 
220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet] 19/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„19/A.  § Időszakos vízfolyásba történő vízszennyező anyag bevezetése esetén a  19.  § (3)  bekezdésében 
meghatározott kivételek figyelembevételével a  kibocsátási határérték a  területi határérték alapján vagy az  egyedi 
határérték megállapításával határozható meg.”


