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

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 1/2016. (I. 13.) MNB rendelete
a jegybanki információs rendszerhez egyes devizaalapú, fogyasztói kölcsönszerződésekből eredő
követelések forintra átváltásához kapcsolódóan teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségről
A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (6) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:
1. §		
E rendelet hatálya az egyes fogyasztói kölcsönszerződésekből eredő követelések forintra átváltásával
kapcsolatos kérdések rendezéséről szóló 2015. évi CXLV. törvény (a továbbiakban: 2015. évi CXLV. törvény)
3. §-a értelmében a törvény hatálya alá tartozó devizaalapú kölcsönszerződés alapján fennálló, valamint a már
felmondott, fogyasztóval kötött devizaalapú kölcsönszerződésből eredő, devizában nyilvántartott követelésének
forintkövetelésre való átváltására kötelezett, a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) által adatszolgáltatásra
kijelölt pénzügyi intézményre (a továbbiakban: adatszolgáltató) terjed ki.
2. §

(1) Az adatszolgáltató a „Jelentés a jelzáloghiteleken kívüli fogyasztói hitelek forintosított állományáról” megnevezésű
adatszolgáltatást (MNB azonosító: HIT) az 1. mellékletben meghatározott tartalommal és táblaszerkezetben,
a 2. mellékletben foglalt kitöltési előírások szerint teljesíti az MNB részére.
(2) Az adatszolgáltató az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatási kötelezettségét az MNB által meghatározott
elektronikus formában, fokozott biztonságú vagy minősített elektronikus aláírással ellátva, az MNB „Kihelyezett
Adatküldő Program” megnevezésű jelentésfogadó rendszerén (a továbbiakban: KAP rendszer) keresztül teljesíti.
Az adatszolgáltatás KAP rendszeren való teljesítése során a pénz- és hitelpiaci szervezetek által a jegybanki
információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő
adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 51/2015. (XII. 9.) MNB rendelet 14. § (2) bekezdésében foglaltak
az irányadók.
(3) Az adatszolgáltató az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatást egy alkalommal, 2016. március 31-éig teljesíti.

3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2016. április 1-jén hatályát veszti.
		

Dr. Matolcsy György s. k.,

		

a Magyar Nemzeti Bank elnöke

369

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 5. szám

1. melléklet az 1/2016. (I. 13.) MNB rendelethez
A „Jelentés a jelzálogjoghiteleken kívüli fogyasztói hitelek forintosított állományáról” megnevezésű
adatszolgáltatás táblái

HIT01

F orintosított fogyasztói hitelek állománya - Még meg nem szűnt szerződések

Nagyságrend: millió forint
Eredeti hitel devizaneme

Sorszám Sorkód
001
002
003
004
005
006
007

HIT011
HIT0111
HIT0112
HIT0113
HIT0114
HIT0115
HIT0116

CHF EUR JPY Egyéb deviza Összesen Mód
1
2
3
4
5
6
a
b
c
d
e
z

Megnevezés
Összesen
Áruhitel
Lízing ügylet
Gépjárművásárlási hitel
Személyi hitel
Faktoring
Egyéb fogyasztási hitel

HIT02

F orintosított fogyasztói hitelek állománya - Már felmondott hitelek

Nagyságrend: millió forint
Eredeti hitel devizaneme

Sorszám Sorkód
001
002
003
004
005
006
007

HIT021
HIT0211
HIT0212
HIT0213
HIT0214
HIT0215
HIT0216

Megnevezés
Összesen
Áruhitel
Lízing ügylet
Gépjárművásárlási hitel
Személyi hitel
Faktoring
Egyéb fogyasztási hitel

CHF EUR JPY Egyéb deviza Összesen Mód
1
2
3
4
5
6
a
b
c
d
e
z
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2. melléklet az 1/2016. (I. 13.) MNB rendelethez
A „Jelentés a jelzáloghiteleken kívüli fogyasztói hitelek forintosított állományáról” megnevezésű
adatszolgáltatás kitöltési előírásai
1. Az adatszolgáltatók köre
1.1. Az MNB az adatszolgáltatási kötelezettségről az adatszolgáltatót írásban értesíti.
1.2. Az MNB által adatszolgáltatásra kijelölt, közvetlen VIBER- vagy BKR-tagsággal rendelkező belföldi
(tartalékköteles) hitelintézet (a továbbiakban: partnerkörbeli hitelintézet) önállóan jelenti adatait, kivéve ha
az MNB által meghirdetett, a jelzáloghiteleken kívüli fogyasztói devizahitelek forintosításához kapcsolódó
spot svájci frank eladási tenderek (a továbbiakban: tender) feltételeiben (a továbbiakban: Tender Feltételek)
meghatározottak szerint a kapcsolt vállalkozások lemondtak egy hitelintézet javára a tenderen való
részvételről, amely esetben a partnerkörbeli hitelintézet a kapcsolt vállalkozásokkal együtt igénybe vett svájci
frank mögött álló forintosított hitelállományról szolgáltat adatot (Hitelintézeti csoport).
1.3. A Tender Feltételek szerinti pénzügyi intézmény csoport esetén a partnerkörbeli hitelintézet a teljes csoport
forintosított állományáról köteles adatot szolgáltatni.
1.4. A Tender Feltételek szerinti Takarékbank csoport esetén a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. a teljes
csoport forintosított állományáról köteles adatot szolgáltatni.
1.5. Azon pénzügyi vállalkozás, amely a Tender Feltételek szerint ernyőbank révén vett részt a tenderen, önálló
adatszolgáltatásra kötelezett.
2. Az adatszolgáltatás tárgya
Az adatszolgáltatás a 2015. évi CXLV. törvény hatálya alá tartozó, annak alapján forintosított devizaalapú
hitelállományra vonatkozik. Ennek értelmében a jelentett forintosított hitelállomány meg kell, hogy feleljen
a 2015. évi CXLV. törvényben foglaltaknak, és az nem tartalmazhat olyan forintosított hitelállományt, amelyre
a 2015. évi CXLV. törvény hatálya nem terjed ki (így az ingatlanon alapított jelzálogjog – ideértve az önálló zálogként
alapított zálogjogot is – fedezete mellett nyújtott, hitelkártyához vagy fizetési számlához kapcsolódó, deviza
értékpapír vagy deviza betét fedezete mellett nyújtott, valamint a már korábban forintosított hitelekre vonatkozó
adat nem jelenthető).
3. Az adatszolgáltatás tartalma
A forintosított hitelállomány millió forintban kifejezett nagyságát hitelcél és devizanem szerinti bontásban
kell jelenteni. A különböző denominációjú hitelek forintosított állományának meghatározásánál a 2015. évi
CXLV. törvény 12. § (1) bekezdése értelmében a 2015. augusztus 19. napján az MNB által hivatalosan jegyzett
devizaárfolyam alkalmazandó.
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V.

A Kormány tagjainak rendeletei

A belügyminiszter 2/2016. (I. 13.) BM rendelete
a megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól
szóló 12/2007. (III. 13.) IRM rendelet módosításáról
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 15. pontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva a következőket rendelem el:
1. §		
A megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek felszerelésének és használatának szabályairól szóló
12/2007. (III. 13.) IRM rendelet 9. § (1) bekezdése a következő m) ponttal egészül ki:
(Nem kell hatósági engedély a figyelmeztető jelzést adó készülék felszereléséhez)
„m) a nemzetközi közúti árufuvarozási piachoz való hozzáférés közös szabályairól szóló, 2009. október 29-i
1072/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott közösségi engedéllyel, nemzetközi közúti
árufuvarozást végző vállalkozás által üzemben tartott, N3 járműkategóriába tartozó tehergépkocsira és vontatóra.”
2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
		
		

Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter

Az emberi erőforrások minisztere 1/2016. (I. 13.) EMMI rendelete
az Állami Egészségügyi Tartalékkal való gazdálkodás szabályairól
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés w) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva a következőket rendelem el:
1. §		
E rendelet alkalmazásában:
1.
egészségügyi válsághelyzet: az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.)
228. § (2) bekezdésében foglalt esemény;
2.
egyéb eszköz és anyag: valamennyi, a gyógyszer és orvostechnikai eszköz kategóriába nem tartozó eszköz és
anyag;
3.
gyógyszer: az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények
módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 1. § 1. pontja szerinti anyag;
4.
igénytámasztó szerv: a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium, a rendészetért felelős
miniszter által vezetett minisztérium, a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter által vezetett
minisztérium, valamint a hivatásos katasztrófavédelmi szerv;
5.
orvostechnikai eszköz: az Eütv. 3. § h) pontjában meghatározott eszköz.
2. §

(1) Az Állami Egészségügyi Tartalékból (a továbbiakban: tartalék) biztosíthatóak
a)
az egészségügyi válsághelyzetek felszámolása érdekében szükséges kapacitások, az egészségügyi
válsághelyzetek következtében keletkező többletigények,
b)
az igénytámasztó szervek többletigényei,
c)
az a) és b) pont alá nem tartozó egészségügyi feladatok ellátásához kapcsolódó többletigények

372

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2016. évi 5. szám

kielégítését szolgáló gyógyszerek, orvostechnikai eszközök, valamint egyéb eszközök és anyagok (a továbbiakban
együtt: tartalékelem).
(2) Az (1) bekezdés c) pontja alapján a tartalékból biztosíthatóak a katasztrófa-elhárítási feladatok ellátását szolgáló
csapat-egészségügyi többletigények (a továbbiakban: katasztrófa-elhárítási igénybevétel) is.
(3) A tartalékkal való gazdálkodás feladatait az Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet (a továbbiakban: EKI) látja el.
3. §

(1) A tartalék a Kormány által meghatározott rendeltetésű és mértékű, az egészségügyi ellátórendszer kapacitásának
bővítéséhez, valamint az egészségügyi feladatok ellátásához szükséges tartalékelemeket tartalmazza.
(2) A tartalék
a)
a 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti többletigény kielégítését szolgáló,
aa)
az 1. mellékletben meghatározott feltöltöttségi szintű normaelemekből álló törzskészletből,
valamint
ab)
a törzskészlet feletti normakészletből, továbbá
b)
a 2. § (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti többletigény kielégítését szolgáló,
ba)
norma feletti készletekből,
bb)
norma részét nem képező készletelemekből, valamint
bc)
az igénytámasztó szervek részére fenntartott készletekből
áll.
(3) A tartalék mértékét – a (2) bekezdés b) pont bc) alpontja szerinti esetben az igénytámasztó szerv szükségleteinek
figyelembevételével – az egészségügyért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) határozza meg.
(4) A 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti többletigény kielégítése céljából az igénytámasztó szervvel a beszerzési,
minőség megóvási, készenléti, pótlási, szolgáltatási és egyéb igénye kielégítése tárgyában az EKI együttműködési
megállapodást köt. Az igénytámasztó szerv az együttműködési megállapodásban foglalt, illetve az 1. mellékletben
szereplő önálló normaelemek készletén felül jelentkező igénye kielégítéséhez szükséges forrásokat az EKI részére
biztosítja.
(5) Az 1. melléklet szerinti törzskészlet orvostechnikai eszköz- és gyógyszernormái módosításának tervezetét
– az Országos Mentőszolgálat (a továbbiakban: OMSZ), valamint a miniszter által kijelölt fekvőbeteg ellátó
intézmények adatszolgáltatása alapján – az Egészségügyi Szakmai Kollégium Oxyológia-sürgősségi orvostan,
toxikológia, honvéd és katasztrófa orvostan tagozata szakmai véleményének kikérése mellett a miniszter hagyja
jóvá.
(6) A tartalék az 1. mellékletben meghatározott feltöltöttségi szint alá nem csökkenhet, kivéve
a)
a sürgősségi fekvőbeteg-ellátásban váratlanul bekövetkező hiányok kezelésére, valamint a konkrét ellátási
feladatok megoldására történő készletkiadást,
b)
az egészségügyi válsághelyzeti ellátásban történő készletkiadást,
c)
a katasztrófa-elhárítási igénybevételt, továbbá
d)
az emberi erőforrások miniszterének feladatkörét érintő ágazati honvédelmi feladatokról szóló
66/2013. (IX. 23.) EMMI rendelet 11. §-ában részletezett minőségmegőrző csere, minőségi felülvizsgálat,
gyakorlatok, illetve az eszközök karbantartása lebonyolításának időtartamát.
(7) Az EKI a (6) bekezdésben meghatározott esetekben a felhasználást követő 30 napon belül megteszi a tartalékból
felhasznált elemek 1. mellékletben meghatározott feltöltöttségi szintjének az elérése érdekében szükséges
intézkedéseket.

4. §

(1) Az EKI a tartalékkal való gazdálkodás keretében fő tevékenységként végzi:
a)
a tartalék
aa)
beszerzését,
ab)
szakszerű tárolását és karbantartását,
ac)
meghatározott szavatossági idejű elemeinek esetében a szavatossági időn belül történő cserélését,
illetve minőségmegóvó cseréjét,
ad)
tárolására szolgáló raktárak fenntartását és működtetését,
ae)
nyilvántartását és a gazdálkodást támogató informatikai rendszer működtetését,
af )
előírt szintjét meghaladó, illetve a normából kikerülő részének szükség szerinti értékesítését,
ag)
értékesíthetetlen elemeinek, lejárt szavatossági idejű tartalékelemeinek a selejtezését;
b)
a tartalékelemek kiadásra előkészítését;
c)
a tartalékelemek használatba történő kiadását és visszavételét;
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d)
a külföldre irányuló vagy onnan érkező egészségügyi segélyszállítmányokkal kapcsolatos ügyintézést;
e)
az igénytámasztó szerv részére tartalék kezelését és kiadását.
(2) A tartalékelemek tárolása – az (1) bekezdés a) pont ab) alpontjában foglaltaktól eltérően – a gyártónál,
a forgalmazónál vagy a nagykereskedőnél történő tárolás útján is megvalósítható, ha a gyártó, forgalmazó vagy
nagykereskedő az EKI-vel kötött szerződésben vállalja, hogy az ott tárolt mennyiséget vagy annak szükséges részét
az EKI felhívására az EKI részére átadja vagy az EKI által megadott címre kiszállítja.
(3) Ha az EKI raktáraiban történő tárolás esetében nem biztosítható a tartalék egyes elemeinek minőségmegóvó
cseréje, annak tárolására a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezettel tárolási
csereszerződés köthető.
5. §

(1) Az EKI a jóváhagyott norma alapján a tartalék kialakítására és fenntartására a költségvetési tervezés időrendjéhez
igazodva költségvetési tervet készít.
(2) Az EKI a költségvetési előirányzatának jóváhagyását követően elkészíti
a)
a tartalék fejlesztésének tervét,
b)
a minőségmegóvó csere tervet,
c)
a felújítási, karbantartási tervet,
d)
a bérbeadásra kijelölt orvostechnikai és egyéb eszközök jegyzékét és mértékét,
e)
az értékesítésre kijelölt tartalékelemek jegyzékét.

6. §

(1) A tartalékelemek kiadása a következő esetekben történhet:
a)
egészségügyi válsághelyzet idején,
b)
nemzetközi segélyezés céljából,
c)
a sürgősségi betegellátásban – konkrét feladat ellátásához – olyan váratlanul bekövetkező hiány esetén,
amelynek áthidalása más módon nem oldható meg,
d)
az egészségügyi ellátórendszer kapacitásainak időszakos megerősítése érdekében,
e)
a védelmi felkészülést szolgáló gyakorlatok idejére,
f)
az OMSZ részére rendezvény biztosítása céljából,
g)
az OMSZ részére kiemelt állami rendezvény biztosítása céljából,
h)
az igénytámasztó szerv kérelmére a megkötött együttműködési megállapodásban meghatározott
eljárásrend szerint, valamint
i)
a 8. § (1) bekezdése szerinti ideiglenes hasznosítás céljából.
(2) Az (1) bekezdés a)–d) és g) pontja esetében a tartalékelemek kiadását a miniszter írásbeli vagy – sürgős esetben –
szóbeli utasítására az EKI vezetője rendeli el.
(3) A (2) bekezdés szerinti szóbeli utasítást legkésőbb az annak kiadását követő első munkanapon írásban meg kell
erősíteni.
(4) Az (1) bekezdés e) pontja szerinti esetben a tartalékelem kiadásához nem kell engedély, ha a gyakorlat, felkészítő
esemény irányítója a miniszter, vagy az esemény az EKI saját felkészülését szolgálja.
(5) Az (1) bekezdés e) pontja szerinti esetben a (2) és (3) bekezdés alapján szükséges eljárni, ha a (4) bekezdés nem
alkalmazható.
(6) Az (1) bekezdés f ) pontja szerinti esetben a tartalékelem kiadását nem szükséges engedélyeztetni, de a tartalékelem
kiadásáról és visszavételezéséről minden esetben tájékoztatni szükséges a miniszter által vezetett minisztérium
szervezeti és működési szabályzatában meghatározott szervezeti egységének vezetőjét.

7. §

(1) A 6. § (1) bekezdés c)–g) pontja alapján igénybe vett tartalékelem elszállításáról és visszaszállításáról az igénybevevő
gondoskodik.
(2) A tartalékelemet a 6. § (1) bekezdés c)–f ) pontja alapján igénybe vevő köteles az ellátási feladat befejeződése után:
a)
legkésőbb az azt követő második munkanapon az átvett orvostechnikai és egyéb eszközt az átvételkori
állapotban visszaszolgáltatni, vagy annak ellenértékét az ellátási feladat befejeződését követő 30 napon belül
az EKI részére megtéríteni,
b)
az azt követő 30 napon belül az átvett gyógyszer ellenértékét az EKI részére megtéríteni.
(3) Az igénybe vevő a (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben az átvett tartalékelemek használatáért megállapított
időarányos térítési díjat az EKI részére az ellátási feladat befejeződését követő 30 napon belül fizeti meg.
(4) Az OMSZ által a 6. § (1) bekezdés g) pontja alapján átvett eszközök tekintetében az (1) és (2) bekezdésben
foglaltakat kell alkalmazni.
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8. §

(1) A tartalék egyes elemeinek ideiglenes hasznosítása kizárólag térítés ellenében, bérbeadás útján történhet, azzal,
hogy ha az eszköz nem szerepel az 5. § (2) bekezdés d) pontja szerinti jegyzékben, a bérbeadáshoz a miniszter
jóváhagyása szükséges.
(2) A bérleti szerződésben rögzíteni kell a bérbe adott orvostechnikai és egyéb eszköz – egészségügyi válsághelyzetben
történő – haladéktalan visszaszolgáltatásának kötelezettségét.
(3) Az EKI a honlapján közzéteszi a bérbeadásra, valamint értékesítésre kijelölt tartalékelemek jegyzékét.

9. §		
A 3. § (2) bekezdés b) pont bc) alpontja szerinti, az igénytámasztó szerv részére fenntartott tartalékelemeket a többi
tartalékelemtől elkülönítetten kell kezelni és nyilvántartani.
10. §

(1) Az EKI a tartalék alakulásáról a tárgyévet követő év március 1-jéig összefoglaló jelentést készít és azt – az országos
tisztifőorvos útján – megküldi a miniszternek.
(2) A jelentés tartalmazza:
a)
a tartalékolási tevékenység értékelését,
b)
a tartalék mennyiségében, összetételében és értékében bekövetkezett évközi változásokat, valamint
c)
a tartalék fejlesztésére vonatkozó javaslatokat.
(3) A miniszter a védelmi célú tartalékok összetételéről a tárgyévet követő április 15-éig adatot szolgáltat
a gazdaságpolitikáért felelős miniszter részére.

11. §

(1) A miniszter által vezetett minisztérium fejezeti költségvetése biztosítja
a)
a tartalék egyes elemeinek minőségmegóvó cseréjével kapcsolatos kiadások,
b)
a tartalék fenntartásához, tárolásához kapcsolódó működési, beruházási és felújítási kiadások,
c)
a tartalék fejlesztéséhez szükséges kiadások,
d)
a tartalék felhasználásra alkalmas állapotának biztosításához szükséges kiadások
fedezetét.
(2) A 3. § (4) bekezdésében foglaltak szerint megtérült kiadások tekintetében nem kell alkalmazni az (1) bekezdésben
foglaltakat.
(3) A tartalék egyes elemeinek értékesítéséből, hasznosításából származó bevételt a tartalék visszapótlására,
beszerzésére, fejlesztésére kell fordítani.

12. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
13. §		
Hatályát veszti az Állami Egészségügyi Tartalékkal való gazdálkodás szabályairól szóló 17/2001. (IV. 28.)
EüM rendelet.
		
		

Balog Zoltán s. k.,
emberi erőforrások minisztere
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1. melléklet az 1/2016. (I. 13.) EMMI rendelethez
A tartalék normaelemei

1.

A

B

C

Normaelem megnevezése, rövidítése

Orvostechnikai eszköznorma

Gyógyszernorma előírt minimum

előírt minimum feltöltöttségi

feltöltöttségi szintje

szintje

(%)

(%)

2.

Mobil Orvosi Segélyhely (MOSH)

100

100

3.

Orvosi segélyhely (OH)

100

70

4.

Mobil szükségkórház (MSZK)

100

100

5.

Általános szükségkórház (ÁSZK)

100

70

6.

Specifikus szükségkórház (KSZK)

100

70

7.

Járványügyi Modul (JM)

100

100

8.

Toxikológiai Modul (TM)

100

100

9.

Radiológiai Modul (RM)

100

100

10.

Égési Modul (ÉM)

100

100

11.

Gyorsreagálású Segélycsapat Felszerelés
(GYSF)

100

100

12.

Egészségügyi Ellenőrző Állomás – modul
(EÁM)*

–

–

13.

Mobil Járványügyi Zárlat modul (MJZ)*

–

–

14.

Egészségügyi szűrőállomás (EMSZ)*

–

–

15.

Rendvédelmi csapat-egészségügyi készlet
(RCSK)*

–

–

* Önálló normaelemet nem alkotnak.
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1003/2016. (I. 13.) Korm. határozata
egyes megyei jogú városok fejlesztési célú támogatásáról
A Kormány
1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva elrendeli a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény
(a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet címrendjének a 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok
cím, 1. Célelőirányzatok alcím 67. Egyes megyei jogú városok fejlesztési célú támogatása jogcímcsoporttal történő
kiegészítését;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
2. az Áht. 33. § (2) bekezdésében és a Kvtv. 19. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az egyes megyei jogú
városok fejlesztési célú támogatása érdekében 24 000,0 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv.
1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 6. Modern Városok Program támogatása cím terhére,
a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím,
67. Egyes megyei jogú városok fejlesztési célú támogatása jogcímcsoport javára, az 1. melléklet szerint;
Felelős:
belügyminiszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
3. egyetért azzal, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter a 2. pont szerinti költségvetési kiadási előirányzat
terhére
a)
a 2. mellékletben meghatározott települési önkormányzat részére az abban meghatározott összegben,
b)
a kedvezményezett kötelező vagy önként vállalt helyi közfeladatának ellátását szolgáló, az államháztartásról
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. § 1. pontja szerinti fejlesztési célra
mint támogatott tevékenység (ide nem értve a költségvetési támogatásnak a kedvezményezett működésére
történő felhasználását) a 2015. december 3. és 2017. december 31. napja közötti támogatási időszakban
történő megvalósítására,
c)
támogatási igény benyújtása nélkül, támogatási előlegként, egy összegben, támogatói okirat alapján
vissza nem térítendő költségvetési támogatást nyújtson, és a támogatott tevékenység megvalósulását a nemzeti
fejlesztési miniszter útján ellenőrizze;
4. egyetért azzal, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter a 3. pont szerinti költségvetési támogatást a támogatói
okirat kiadását követően haladéktalanul, egy összegben utalja át a kedvezményezett fizetési számlájára;
5. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a kedvezményezett támogatás felhasználására vonatkozó
beszámolóját ellenőrizze és annak elfogadására vagy elutasítására a Miniszterelnökséget vezető miniszter részére
javaslatot tegyen;
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
a beszámoló benyújtását követő 60 napon belül
6. a Modern Városok Program végrehajtása érdekében szükséges forrás biztosításáról szóló 1885/2015. (XII. 3.)
Korm. határozat 3. pont a)–f ) és h)–n) alpontját visszavonja.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai
XI. Miniszterelnökség

Államháztartási
egyedi
azonosító
356017

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

Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt
szám szám szám cím cím
előir.
csop. szám szám
szám
IX.
XI.

6
30

355717

K8
1

67

K8

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Helyi önkormányzatok támogatásai
Modern Városok Program támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Miniszterelnökség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Egyes megyei jogú városok fejlesztési célú támogatása
Egyéb felhalmozási célú kiadások

Módosítás
(+/-)

Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt
szám szám szám cím cím
előir.
csop. szám szám
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

BEVÉTEL

) Korm. határozathoz

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

-24 000,0

24 000,0

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Államháztartási
egyedi
azonosító
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1. melléklet az 1003/2016. (I. 13.) Korm. határozathoz

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

Kiemelt előirányzat
neve

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

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt
szám szám szám cím cím
előir.
csop. szám szám
szám
30

355717

1

67

Fejezet
név

Cím
név

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat
neve

Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
Egyes megyei jogú városok fejlesztési célú támogatása

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

24 000,0

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

Összesen

I.n.év
24 000,0

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

24 000,0
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2. melléklet az 1003/2016. (I. 13.) Korm. határozathoz
Az egyes megyei jogú városok fejlesztési célú támogatásával érintett kedvezményezettek köre és
a költségvetési támogatás mértéke
									
Kedvezményezett neve

millió forint
Költségvetési támogatás
összege

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

2000,0

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata

2000,0

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata

500,0

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

4000,0

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

2000,0

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

4000,0

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata

500,0

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

500,0

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata

500,0

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata

500,0

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

3000,0

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata

4000,0

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata

500,0

A miniszterelnök 3/2016. (I. 13.) ME határozata
a Magyarország és a Kambodzsai Királyság között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről
szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (2) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva,
a nemzetgazdasági miniszter, a külgazdasági és külügyminiszter, valamint az igazságügyi miniszter előterjesztése alapján
1. felhatalmazom a nemzetgazdasági minisztert vagy az általa kijelölt személyt a Magyarország és a Kambodzsai
Királyság között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló megállapodás (a továbbiakban:
Megállapodás) bemutatott szövegének − a megerősítés fenntartásával történő − végleges megállapítására;
2. felhívom a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a Megállapodás szövege végleges megállapításához szükséges
meghatalmazási okiratot adja ki;
3. felhívom a nemzetgazdasági minisztert, az igazságügyi minisztert és a külgazdasági és külügyminisztert, hogy
a Megállapodás kihirdetéséről szóló törvény tervezetét a Megállapodás szövegének végleges megállapítását
követően haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu
honlapon érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelős kiadó: Köves Béla ügyvezető.

