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

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 31/2016. (VIII. 8.) MNB rendelete
a „Fővárosi Állat- és Növénykert” ezüst emlékérme kibocsátásáról
A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:
1. §

(1) A Magyar Nemzeti Bank – a Fővárosi Állat- és Növénykert megnyitásának 150. évfordulója alkalmából – „Fővárosi
Állat- és Növénykert” megnevezéssel 10 000 forintos címletű ezüst emlékérmét bocsát ki.
(2) A kibocsátás időpontja: 2016. augusztus 9.

2. §

(1) Az álló téglalap alakú emlékérme 925 ezrelék finomságú ezüstből készült, súlya 31,46 gramm, mérete
39,6 mm×26,4 mm, széle sima.
(2) Az emlékérme előlapján, a középmezőben egy rózsás gödény vízen úszó alakjának ábrázolása látható, háttérben
a Fővárosi Állat- és Növénykertben található Ausztrálházzal (volt Madárház). Az emlékérme jobb oldalán egy
kopár fán ülő pelikán sziluettjének ábrázolása látható. Az emlékérme szélén, fent a „MAGYARORSZÁG” felirat,
alatta két vízszintes sorban a „10 000” értékjelzés és a „FORINT” felirat olvasható. Az emlékérme bal alsó sarkában
a „BP.” verdejel, jobb alsó sarkában a „2016” verési évszám olvasható. A verdejelben legalább tízszeres nagyítás
esetén látható, a verdejel adott betűjével megegyező betűket ábrázoló mikroírás került elhelyezésre. Az emlékérme
előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.
(3) Az emlékérme hátlapján, a középmezőben egy szélesszájú orrszarvú és kölyke egymás felé forduló ábrázolása
látható, háttérben a Fővárosi Állat- és Növénykertben található Nagysziklával. Az emlékérme szélén, fent, egymás
alatti két sorban a „150 ÉVES” és az „AZ ÁLLATKERT”, lent az „1866–2016” felirat olvasható. Az emlékérme bal alsó
sarkában Kereszthury Gábor tervezőművész mesterjegye látható. Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet
tartalmazza.

3. §		
Az emlékérméből 3000 darab készíthető, különleges – ún. proof – technológiával.
4. §		
Ez a rendelet 2016. augusztus 9-én lép hatályba.
		

Dr. Matolcsy György s. k.,

		

a Magyar Nemzeti Bank elnöke
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1. melléklet a 31/2016. (VIII. 8.) MNB rendelethez
Az emlékérme előlapjának képe:

2. melléklet a 31/2016. (VIII. 8.) MNB rendelethez
Az emlékérme hátlapjának képe:
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A Magyar Nemzeti Bank elnökének 32/2016. (VIII. 8.) MNB rendelete
a „Fővárosi Állat- és Növénykert” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról
A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:
1. §

(1) A Magyar Nemzeti Bank – a Fővárosi Állat- és Növénykert megnyitásának 150. évfordulója alkalmából – „Fővárosi
Állat- és Növénykert” megnevezéssel 2000 forintos címletű rézötvözetű emlékérmét bocsát ki.
(2) A kibocsátás időpontja: 2016. augusztus 9.

2. §

(1) Az álló téglalap alakú emlékérme réz (75%) és nikkel (25%) ötvözetéből készült, súlya 27 gramm, mérete
39,6 mm×26,4 mm, széle sima.
(2) Az emlékérme előlapján, a középmezőben egy rózsás gödény vízen úszó alakjának ábrázolása látható, háttérben
a Fővárosi Állat- és Növénykertben található Ausztrálházzal (volt Madárház). Az emlékérme jobb oldalán egy kopár
fán ülő pelikán sziluettjének ábrázolása látható. Az emlékérme szélén, fent a „MAGYARORSZÁG” felirat, alatta két
vízszintes sorban a „2000” értékjelzés és a „FORINT” felirat olvasható. Az emlékérme bal alsó sarkában a „BP.” verdejel,
jobb alsó sarkában a „2016” verési évszám olvasható. A verdejelben legalább tízszeres nagyítás esetén látható,
a verdejel adott betűjével megegyező betűket ábrázoló mikroírás került elhelyezésre. Az emlékérme előlapjának
képét az 1. melléklet tartalmazza.
(3) Az emlékérme hátlapján, a középmezőben egy szélesszájú orrszarvú és kölyke egymás felé forduló ábrázolása
látható, háttérben a Fővárosi Állat- és Növénykertben található Nagysziklával. Az emlékérme szélén, fent, egymás
alatti két sorban a „150 ÉVES” és az „AZ ÁLLATKERT”, lent az „1866–2016” felirat olvasható. Az emlékérme bal alsó
sarkában Kereszthury Gábor tervezőművész mesterjegye látható. Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet
tartalmazza.

3. §		
Az emlékérméből 10 000 darab készíthető.
4. §		
Ez a rendelet 2016. augusztus 9-én lép hatályba.
		

Dr. Matolcsy György s. k.,

		

a Magyar Nemzeti Bank elnöke
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1. melléklet a 32/2016. (VIII. 8.) MNB rendelethez
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A Magyar Nemzeti Bank elnökének 33/2016. (VIII. 8.) MNB rendelete
a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása
érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 50/2015. (XII. 9.) MNB rendelet
módosításáról
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. §		
A jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében
teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 50/2015. (XII. 9.) MNB rendelet [a továbbiakban: Rendelet]
a következő 6. §-sal egészül ki:
„6. § Az adatszolgáltató az L70 MNB azonosító kódú adatszolgáltatást e rendeletnek a jegybanki
információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében
teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 50/2015. (XII. 9.) MNB rendelet módosításáról szóló
33/2016. (VIII. 8.) MNB rendelet 2. § a) és b) pontjával megállapított rendelkezése szerint első alkalommal
2016 harmadik negyedévére mint tárgyidőszakra vonatkozóan teljesíti.”
2. §		
A Rendelet 2. melléklet II. pontjának
a)
az L70 MNB azonosító kódú adatszolgáltatásra vonatkozó kitöltési előírások I.1. pontjában a „konszolidált
alapon” szövegrész helyébe az „az intézmények 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet
szerinti felügyeleti adatszolgáltatása tekintetében végrehajtás-technikai standardok megállapításáról szóló
2014. április 16-i 680/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet I. és II. mellékletének megfelelően jelentett
COREP adatszolgáltatásokkal és az ezen adatszolgáltatásokhoz alkalmazott számviteli szabályozással
összhangban” szöveg,
b)
az L70 MNB azonosító kódú adatszolgáltatásra vonatkozó kitöltési előírások II. pontjának az L7001 táblára
vonatkozó 2. pontjában az „a pénz- és hitelpiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez
elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekekében teljesítendő adatszolgáltatási
kötelezettségekről szóló MNB rendelet 1. melléklet 2. pont 2.109. alpontja” szövegrész helyébe az
„a pénz- és hitelpiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti
Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló
MNB rendelet 1. melléklet 2. pont 2.109. alpontja, illetve a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok
(a továbbiakban: IFRS) szerint teljesített adatszolgáltatás tekintetében a 680/2014/EU bizottsági végrehajtási
rendelet V. melléklet 2. rész 145–157. pontja” szöveg,
c)
az L71 MNB azonosító kódú adatszolgáltatásra vonatkozó kitöltési előírások I.2. pontjában az „az intézmények
575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti felügyeleti adatszolgáltatása tekintetében
végrehajtás-technikai standardok megállapításáról szóló 2014. április 16-i 680/2014/EU bizottsági
végrehajtási rendelet” szövegrész helyébe az „a 680/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet” szöveg,
d)
az R02, R03, R12, R13 MNB azonosító kódú adatszolgáltatásokra vonatkozó kitöltési előírások I.2. pontjában
az „a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (a továbbiakban: IFRS)” szövegrész helyébe az „az IFRS”
szöveg
lép.
3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		
		

Dr. Gerhardt Ferenc s. k.,
a Magyar Nemzeti Bank alelnöke
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A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének 4/2016. (VIII. 8.) MEKH rendelete
a rendszerüzemeltetési díjból származó árbevétel megosztására vonatkozó kiegyenlítő fizetésekről szóló
1/2015. (II. 13.) MEKH rendelet módosításáról
A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133/A. § 4. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Energetikai
és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 12. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:
1. §		
A rendszerüzemeltetési díjból származó árbevétel megosztására vonatkozó kiegyenlítő fizetésekről szóló 1/2015.
(II. 13.) MEKH rendelet (a továbbiakban: R.) 10. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az egyes tárgyévekre vonatkozóan a Hivatal elnöke a tárgyévet követő év augusztus 15-ig az 1. melléklet
III. pontja szerinti képlet alapján a 3. mellékletben állapítja meg, hogy az adott tárgyévre vonatkozó éves
elszámolások tekintetében mely engedélyesek és milyen mértékben kötelesek éves kiegyenlítő befizetést teljesíteni,
vagy részesülnek éves kiegyenlítő kifizetésben.”
2. §		
Az R. az 1. melléklet szerinti 3. melléklettel egészül ki.
3. §		
Ez a rendelet 2016. augusztus 15-én lép hatályba.
		

Dr. Dorkota Lajos s. k.,

		

elnök

1. melléklet a 4/2016. (VIII. 8.) MEKH rendelethez
„3. melléklet az 1/2015. (II. 13.) MEKH rendelethez

A 2015. tárgyévi éves kiegyenlítő fizetések mértéke

1.

A

B

A 2. § (4) bekezdés a) pontja szerint

A 2. § (4) bekezdés b) pontja szerint

befizetésre kötelezett

kifizetésre jogosult

2.

Engedélyes megnevezése

FGSZ Földgázszállító Zrt.

Magyar Gáz Tranzit Zrt.

3.

Kiegyenlítő összeg mértéke, Ft

838 454 315

–838 454 315
”
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A Kormány tagjainak rendeletei

A honvédelmi miniszter 14/2016. (VIII. 8.) HM rendelete
a kártérítési felelősségről, valamint egyes meg nem térülő károk leírásának és törlésének szabályairól szóló
10/2013. (VIII. 12.) HM rendelet és a baleseti járadékra való jogosultság vizsgálatának, valamint a kiegészítő
támogatások megállapításának és folyósításának szabályairól szóló 11/2013. (VIII. 12.) HM rendelet
módosításáról
A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi
CXIII. törvény 81. § (2) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238. § (2) bekezdés 25. pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 77. §-ában meghatározott feladatkörömben
eljárva a következőket rendelem el:

1. A kártérítési felelősségről, valamint egyes meg nem térülő károk leírásának és törlésének
szabályairól szóló 10/2013. (VIII. 12.) HM rendelet módosítása
1. §		
A kártérítési felelősségről, valamint egyes meg nem térülő károk leírásának és törlésének szabályairól szóló 10/2013.
(VIII. 12.) HM rendelet 40. § (1) bekezdésében az „A katonai oktatási intézmény parancsnoka, vezetője” szövegrész
helyébe az „A katonai oktatási intézmény parancsnoka, vezetője és a honvédelemért felelős miniszter fenntartói
irányítása alá tartozó köznevelési intézmény igazgatója” szöveg lép.

2. A baleseti járadékra való jogosultság vizsgálatának, valamint a kiegészítő támogatások
megállapításának és folyósításának szabályairól szóló 11/2013. (VIII. 12.) HM rendelet módosítása
2. §		
A baleseti járadékra való jogosultság vizsgálatának, valamint a kiegészítő támogatások megállapításának és
folyósításának szabályairól szóló 11/2013. (VIII. 12.) HM rendelet a következő 3/A. §-sal egészül ki:
„3/A. § A 2. és 3. §-t azon személyek esetében is alkalmazni kell, akiknek szolgálati kötelmekkel összefüggő baleseti
sérülés vagy szolgálati eredetű betegség következtében fennálló egészségkárosodásuk alapján került a szolgálati
viszonyuk megszüntetésre és részükre a HM pénzügyi feladatokat ellátó központi szerve baleseti járadékot állapított
meg.”

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

Dr. Simicskó István s. k.,

		

honvédelmi miniszter

A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
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