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

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 34/2017. (XII. 1.) MNB rendelete
a forint- és az euroérmék utánzatáról, valamint a forint- és az eurobankjegyek utánzatáról szóló 
2/2010. (I. 28.) MNB rendelet módosításáról szóló 36/2014. (IX. 25.) MNB rendelet módosításáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013.  évi CXXXIX.  törvény 171.  § (1)  bekezdés g)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a  Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013.  évi CXXXIX.  törvény 4.  § (2)  bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva 
a következőket rendelem el:

1. §  A  forint- és az  euroérmék utánzatáról, valamint a  forint- és az  eurobankjegyek utánzatáról szóló 2/2010. (I.  28.) 
MNB  rendelet módosításáról szóló 36/2014. (IX. 25.) MNB rendelet (a  továbbiakban: Rendelet) 2.  § 5.  pont 
a)–c) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(E rendelet alkalmazásában
forintérme egyedi képi elemei: az  adott forintérme kibocsátásáról rendelkező jogi normában meghatározott alábbi 
elemek:)
„a) az értékjelzés,
b) a „forint” megnevezés vagy annak a gyakorlatban használatos – magyar vagy idegen nyelvű – rövidítése,
c) Hazánknak az  adott forintérme kibocsátása időpontja szerinti – magyar vagy idegen nyelvű – hivatalos 
megnevezése vagy annak a gyakorlatban használatos rövidítése,”

2. §  A Rendelet 3. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[A 6.  § (1)  bekezdésében, valamint a  7.  § (1)  bekezdésében foglaltak kivételével tilos fémből olyan forintérme-
utánzatnak minősülő tárgy – így különösen az emlékérem, a zseton, a fémkorong, a játék- és a kellékpénz, ide nem értve 
az érmeveréshez használt félgyártmányokat – készítése, amely]
„a) tartalmazza a  „forint” megnevezést vagy annak a  gyakorlatban használatos – magyar vagy idegen 
nyelvű – rövidítését,
b) tartalmazza Hazánknak az  adott forintérme kibocsátása időpontja szerinti – magyar vagy idegen nyelvű  – 
hivatalos megnevezését vagy annak a gyakorlatban használatos rövidítését,”

3. §  A Rendelet 6. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az MNB engedélye nélkül készíthető a fém alapanyagú forint forgalmi érme utánzat, ha)
„a) nem tartalmazza a „forint” megnevezést vagy annak a gyakorlatban használatos – magyar vagy idegen nyelvű – 
rövidítését, és”

4. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

  Nagy Márton s. k.,
  a Magyar Nemzeti Bank alelnöke



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2017. évi 201. szám 32959

V. A Kormány tagjainak rendeletei

A nemzetgazdasági miniszter 39/2017. (XII. 1.) NGM rendelete
a Nemzeti Foglalkoztatási Alap kiadási előirányzatainak felhasználási szabályairól szóló  
36/2015. (XII. 28.) NGM rendelet módosításáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109.  § (5)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az  államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont 30. alpontjában és a Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90.  § 2., 6. és 16.  pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A Nemzeti Foglalkoztatási Alap kiadási előirányzatainak felhasználási szabályairól szóló 36/2015. (XII. 28.)  
NGM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. §  A Rendelet 1. §-ában a „Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény” szövegrész 
helyébe a „Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény” szöveg lép.

3. §  Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

  Varga Mihály s. k.,
   nemzetgazdasági miniszter
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1. melléklet a 39/2017. (XII. 1.) NGM rendelethez
„1. melléklet a 36/2015. (XII. 28.) NGM rendelethez

LXIII. Nemzeti Foglalkoztatási Alap 2018. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve
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2   Aktív támogatások                     
3  225146   Foglalkoztatási és 

képzési 
támogatások 

Az előirányzat célja a foglalkoztatás 
elősegítéséről és a munkanélküliek 
ellátásáról szóló 1991. évi  
IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) 
alapján a foglalkoztatás elősegítése,  
a munkahelyteremtés,  
a munkahelymegőrzés, a munkaerő 
alkalmazkodásának és  
az álláskeresők munkához jutásának 
támogatása. Az előirányzat terhére 
nyújtható támogatásokat és 
elszámolható egyéb kiadások körét  
az Flt. határozza meg. 

természetes 
személyek, egyéni 
vállalkozók, 
gazdasági társaságok, 
nonprofit gazdasági 
társaságok, egyéb 
civil szervezetek, 
egyházi jogi 
személyek, 
költségvetési szervek, 
önkormányzatok, 
társulások, TB-alap 
 

pályázat 
vagy 
kérelem 
alapján  
hatósági 
szerződés, 
támogatási 
szerződés, 
támogatói 
okirat útján 

folyó-
sítható 

egy 
összegben 
vagy 
részletekben 

visszatérítendő 
támogatás 
esetén a 
hatósági vagy 
támogatási 
szerződésben 
meghatározott 
határidő 

az 
államház-
tartásról 
szóló 
törvény 
végrehaj-
tásáról 
szóló 
368/2011. 
(XII. 31.) 
Korm. 
rendelet 
(a továb-
biakban: 
Ávr.)  
84. § (2) 
bekezdése 
szerint 

állami 
foglalkoztatási 
szervként 
eljáró fővárosi 
és megyei 
kormány-
hivatal 

– – 
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4 278778 Szakképzési és 
felnőttképzési 
támogatások 

Az előirányzat célja a képzési 
rendszer fejlesztésének támogatása, 
szakképzési és felnőttképzési 
támogatások nyújtása.  
Az előirányzat terhére nyújtható 
támogatásokat a szakképzési 
hozzájárulásról és a képzés 
fejlesztésének támogatásáról szóló 
2011. évi CLV. törvény  
(a továbbiakban: Szht.), valamint  
az elszámolható egyéb kiadások 
körét az Szht. és az Flt. határozza 
meg. Ennek keretében képzéshez, 
fejlesztő tevékenységhez, 
beruházáshoz, tárgyi és technikai 
feltételek fejlesztéséhez, kutatási 
tevékenységhez, szakmai 
tanulmányi versenyekhez, egyes 
költségvetési szervek és a gazdasági 
kamarák feladatai ellátásához 
nyújtható támogatás. Az előirányzat 
terhére kerülnek biztosításra az 
ösztöndíjak és a WorldSkills és 
EuroSkills versenyeken érmet 
szerző magyar versenyzőket 
megillető díjak. 

szakképzési 
hozzájárulásra 
kötelezett, civil 
szervezet, egyházi 
jogi személy, 
költségvetési szerv, 
önkormányzat, 
társulás, egyéb 
közhasznú 
jogállással 
rendelkező 
szervezet, 
közalapítvány, 
gazdasági kamara, 
felnőttképzésben 
részt vevő felnőtt, 
nem állami 
fenntartású 
szakképző iskola  

pályázat 
vagy 
kérelem 
alapján,  
támogatási 
szerződés, 
támogatói 
okirat útján 

folyó-
sítható 

egy 
összegben 
vagy 
részletek-
ben 

– az Ávr. 
84. § 
(2) 
bekez-
dése 
szerint 

állami 
szakképzési 
és felnőtt- 
képzési 
szervként 
eljáró 
Nemzeti 
Szakképzési 
és Felnőtt-
képzési 
Hivatal 

– – 

5  Passzív kiadások           
6 264590  Álláskeresési 

ellátások 
Az előirányzat célja az álláskeresők 
ellátásának biztosítása.  
Az előirányzat terhére nyújtható 
ellátásokat és elszámolható egyéb 
kiadások körét az Flt. határozza 
meg. 

természetes 
személyek, 
gazdasági 
társaságok, 
EU-tagországok 
munkaügyi 
szervezetei 

kérelem 
alapján 
hatósági 
határozat 
útján 
 

– egy 
összegben 
vagy 
részletek-
ben 

– – állami 
foglalkozta-
tási szervként 
eljáró 
fővárosi és 
megyei 
kormány- 
hivatal 

– – 

7 199331 Bérgarancia kifizetések Az előirányzat célja a felszámolás 
és kényszertörlés alatt álló 
gazdálkodó szervezetek 
munkavállalói szociális 
biztonságának elősegítése.  
Az előirányzat terhére nyújtható 
támogatást a Bérgarancia Alapról 
szóló 1994. évi LXVI. törvény  
(a továbbiakban: Bérgarancia 
törvény) határozza meg,  
az előirányzat terhére elszámolható 
egyéb kiadások körét az Flt. 
szabályozza. 

Bérgarancia törvény 
szerinti felszámolás 
vagy kényszertörlés 
alatt álló 
gazdálkodó 
szervezetek, 
felszámolás alatt 
álló kölcsönbevevő,  
gazdasági 
társaságok 

kérelem 
alapján 
hatósági 
határozat 
útján 

– egy 
összegben 

a támogatásról 
szóló határozat 
véglegessé 
válását követő 
70. napon vagy, 
ha a felszámolási 
zárómérleg 
benyújtására  
a 70. napot 
megelőzően 
kerül sor,  
a felszámolási 
zárómérleg 
benyújtását 
megelőző nap  

– állami 
foglalkoz-
tatási 
szervként 
eljáró 
fővárosi és 
megyei 
kormány- 
hivatal 

– – 
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8 278790 Működtetési célú 

kifizetések 
A Nemzeti Foglalkoztatási Alap 
működtetési kiadásainak a 
biztosítása. 

Magyar 
Államkincstár, 
Magyar Posta Zrt.  

– – kincstári 
terhelés 
vagy 
postai 
utalvány- 
díj alapján 

– – állami 
foglalkoztatási 
szervként eljáró 
fővárosi és 
megyei 
kormányhivatal, 
állami 
szakképzési és 
felnőttképzési 
szervként eljáró 
Nemzeti 
Szakképzési és 
Felnőttképzési 
Hivatal 

– – 

9 303835 Start-munkaprogram Az előirányzat célja a 
közfoglalkoztatáshoz nyújtható 
támogatásokról szóló 375/2010.  
(XII. 31.) Korm. rendelet  
[a továbbiakban: 375/2010. (XII. 31.) 
Korm. rendelet] szerinti 
közfoglalkoztatási támogatások 
biztosítása. Az előirányzat terhére 
nyújtható támogatásokat a 375/2010. 
(XII. 31.) Korm. rendelet, az egyéb 
elszámolható kiadásokat az Flt. 
határozza meg. 

költségvetési 
szervek, 
önkormányzatok, 
társulások, 
egyéni vállalkozók, 
gazdasági 
társaságok, 
nonprofit gazdasági 
társaságok, egyéb 
civil szervezetek, 
egyházi jogi 
személyek 

kérelem 
alapján 
hatósági 
szerző- 
déssel 

folyósít-
ható 

egy 
összegben 
vagy 
részletek- 
ben 

– – állami 
foglalkoztatási 
szervként eljáró 
fővárosi és 
megyei 
kormányhivatal 

– – 

10  EU-s elő- és 
társfinanszírozás 

          

11 343117  2014–2020-as 
időszak 
munkaerőpiaci 
programjainak 
előfinanszírozása 

Az előirányzat fedezetet biztosít  
a GINOP 5. és a VEKOP 8. prioritás 
keretében megvalósuló állami 
foglalkoztatási szerv hatáskörében 
eljáró fővárosi és megyei 
kormányhivatalok uniós 
foglalkoztatási programjainak 
előfinanszírozásához 

természetes 
személyek, egyéni 
vállalkozók, 
gazdasági 
társaságok, 
nonprofit gazdasági 
társaságok, egyéb 
civil szervezetek, 
egyházi jogi 
személyek, 
költségvetési 
szervek, 
önkormányzatok, 
társulások 
 

pályázat 
vagy 
kérelem 
alapján  
hatósági 
szerződés, 
támo- 
gatási 
szerződés, 
támogatói 
okirat 
útján 

folyósít-
ható 

egy 
összegben 
vagy 
részletek- 
ben 

– az Ávr. 
84. § 
(2) 
bekez- 
dése 
szerint 

állami 
foglalkoztatási 
szervként eljáró 
fővárosi és 
megyei 
kormányhivatal 

– – 
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 455/2017. (XII. 1.) KE határozata
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés b)  pontja alapján – a  külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére – 
hozzájárulok Virginia Hesse rendkívüli és meghatalmazott nagykövetnek a  Ghánai Köztársaság magyarországi 
rendkívüli és meghatalmazott nagykövetévé történő kinevezéséhez, prágai székhellyel.

Budapest, 2017. november 15.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2017. november 22.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/05446-2/2017.

A miniszterelnök 120/2017. (XII. 1.) ME határozata
helyettes államtitkár kinevezéséről

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 220. § (2) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva, 
az emberi erőforrások minisztere javaslatára

dr. Gajdácsi József Zsoltot

az Emberi Erőforrások Minisztériuma helyettes államtitkárává

– 2017. november 15-ei hatállyal –

kinevezem.

  Orbán Viktor s. k., 
  miniszterelnök
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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.

A miniszterelnök 121/2017. (XII. 1.) ME határozata
a Magyarország és az Iráni Iszlám Köztársaság 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 az  Iráni Iszlám 

Köztársaság 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 és az  igazságügyi minisztert, hogy a  Megállapodás kihirdetéséről szóló 
törvény tervezetét a  Megállapodás szövegének végleges megállapítását követően haladéktalanul terjesszék 
a Kormány elé.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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