MAGYAR KÖZLÖNY

142. szám

M A G YA R O R S Z Á G H I V ATA L O S L A PJ A
2014. október 16., csütörtök

Tartalomjegyzék

264/2014. (X. 16.) Korm. rendelet

A Fűtéstechnikai Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság stratégiailag
kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről

14178

Az MKB Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság felett az államot
megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló
szervezet kijelöléséről

14179

387/2014. (X. 16.) KE határozat

Kitüntetés adományozásáról

14180

388/2014. (X. 16.) KE határozat

Kitüntetés adományozásáról

14181

389/2014. (X. 16.) KE határozat

Kitüntetés adományozásáról

14181

390/2014. (X. 16.) KE határozat

Kitüntetés adományozásáról

14182

391/2014. (X. 16.) KE határozat

Kitüntetés adományozásáról

14182

392/2014. (X. 16.) KE határozat

Kitüntetés adományozásáról

14183

393/2014. (X. 16.) KE határozat

Kitüntetés adományozásáról

14184

394/2014. (X. 16.) KE határozat

Kitüntetés adományozásáról

14185

395/2014. (X. 16.) KE határozat

Kitüntetés adományozásáról

14185

396/2014. (X. 16.) KE határozat

Kitüntetés adományozásáról

14186

397/2014. (X. 16.) KE határozat

Kitüntetés adományozásáról

14187

398/2014. (X. 16.) KE határozat

Kitüntetés adományozásáról

14187

1584/2014. (X. 16.) Korm. határozat

Az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszer létrehozásáról

14188

123/2014. (X. 16.) ME határozat

Az Országos Statisztikai Tanács tagjának felmentéséről és új tag megbízásáról 14191

42/2014. (X. 16.) NFM rendelet

14178

III.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2014. évi 142. szám

Kormányrendeletek

A Kormány 264/2014. (X. 16.) Korm. rendelete
a Fűtéstechnikai Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó
szervezetté minősítéséről
A Kormány a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 84/A. § (2) bekezdés a) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A Kormány a Fűtéstechnikai Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaságot (a továbbiakban: Társaság) (székhelye:
5000 Szolnok, Pozsonyi u. 68.; cégjegyzékszáma: 16-09-003637) a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról
szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) 65. §-a alapján stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó
szervezetté minősíti.
2. §		
A Kormány megállapítja, hogy a Társaság mint stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezet
vonatkozásában a Cstv. 65–67. §-át kell alkalmazni.
3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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V.

A Kormány tagjainak rendeletei

A nemzeti fejlesztési miniszter 42/2014. (X. 16.) NFM rendelete
az MKB Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok
és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről
Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva a következőket rendelem el:
1. §		
Az MKB Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek
összessége gyakorlójának 2018. december 31-ig a Miniszterelnökséget jelölöm ki.
2. §		
Ez a rendelet a kihirdetése napján 19 órakor lép hatályba.
		

Dr. Seszták Miklós s. k.,

		

nemzeti fejlesztési miniszter
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 387/2014. (X. 16.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés f ) pontja, illetve a Magyarország címerének és zászlajának használatáról,
valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 18. § (1) bekezdése alapján – a miniszterelnök
előterjesztésére –
az 1980-as évek keletnémet menekültkérdésének megoldásában játszott rendkívüli szerepéért, valamint
a magyarországi folyamatok iránt tanúsított kiemelt szakmai figyelméért
dr. Axel Hartmann, a Németországi Szövetségi Köztársaság volt pozsonyi nagykövete részére a
MAGYAR ÉRDEMREND
tisztikeresztje
polgári tagozata
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2014. október 7.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2014. október 9.
		
		

KEH ügyszám: VIII-1/00467-15/2014.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A köztársasági elnök 388/2014. (X. 16.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés f ) pontja, illetve a Magyarország címerének és zászlajának használatáról,
valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 18. § (1) bekezdése alapján – a miniszterelnök
előterjesztésére –
a magyar–osztrák kormányzati kapcsolatok fejlesztése, valamint a belügyi területen történő együttműködés és
a katasztrófavédelem összehangolása terén végzett sokoldalú tevékenysége elismeréseként
Johanna Mikl-Leitner, az Osztrák Köztársaság belügyminisztere részére a
MAGYAR ÉRDEMREND
középkeresztje a csillaggal
polgári tagozata
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2014. augusztus 19.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2014. augusztus 25.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/03826-1/2014.

A köztársasági elnök 389/2014. (X. 16.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés f ) pontja, illetve a Magyarország címerének és zászlajának használatáról,
valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 18. § (1) bekezdése alapján – a miniszterelnök
előterjesztésére –
a kisebbségek nemzetközi jogi védelme terén végzett áldozatos munkája, valamint Magyarország reális nemzetközi
megítélése érdekében tett erőfeszítései elismeréseként
dr. Ernest Petrič, a Szlovén Köztársaság Alkotmánybíróságának volt elnöke részére a
MAGYAR ÉRDEMREND
középkeresztje a csillaggal
polgári tagozata
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2014. október 3.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2014. október 8.
		
		

KEH ügyszám: VIII-1/03826-4/2014.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A köztársasági elnök 390/2014. (X. 16.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés f ) pontja, illetve a Magyarország címerének és zászlajának használatáról,
valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 18. § (1) bekezdése alapján – a miniszterelnök
előterjesztésére –
a magyar–lengyel tudományos kapcsolatok fejlesztése, valamint a magyar kulturális örökség lengyelországi
népszerűsítése érdekében végzett állhatatos munkája elismeréseként
dr. Stanislaw A. Sroka, a krakkói Jagello Egyetem Történelem Karának általános dékánhelyettese részére a
MAGYAR ÉRDEMREND
tisztikeresztje
polgári tagozata;
a magyar–lengyel baráti kapcsolatok fejlesztése és a magyar kultúra ápolása érdekében végzett állhatatos munkája
elismeréseként
Eryk Bazylczuk nyugalmazott mérnök részére,
a magyar–lengyel kulturális kapcsolatokat elmélyítő költői, műfordítói munkája, valamint szerteágazó szakmaiközéleti tevékenysége és gazdag életpályája elismeréseként
dr. Sutarski Konrád költő, műfordító, politikus részére a
MAGYAR ÉRDEMREND
lovagkeresztje
polgári tagozata
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2014. október 3.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2014. október 8.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/03833-14/2014.

A köztársasági elnök 391/2014. (X. 16.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés f ) pontja, illetve a Magyarország címerének és zászlajának használatáról,
valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 18. § (1) bekezdése alapján – a miniszterelnök
előterjesztésére –
a magyar ipar és az egész magyar nemzetgazdaság szempontjából meghatározó jelentőségű kecskeméti
Mercedes-Benz gyár első igazgatójaként végzett kiemelkedő színvonalú munkája elismeréseként
Frank Klein, a Daimler AG egész világra kiterjedő transzportergyártásának vezetője, a Mercedes-Benz kecskeméti
gyárának első ügyvezető igazgatója részére,
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a magyar–német kétoldalú parlamenti kapcsolatok elmélyítése érdekében végzett és a Magyarország tényeken
alapuló megítélését elősegítő tevékenysége elismeréseként
Karl Holmeier Bundestag-képviselő részére,
a magyarság múltjának és jelenének megismertetését, anyanyelvünk, hagyományaink ápolását szolgáló
tevékenységéért, valamint a Kárpát-medencébe irányuló karitatív és szociális segítségnyújtás szervezéséért
Kucsera János, a müncheni Széchenyi Kör elnöke részére a
MAGYAR ÉRDEMREND
tisztikeresztje
polgári tagozata;
a magyar–német kapcsolatok, különösen az Altomünster és Nagyvenyim községek közötti partnerség
fejlesztésében végzett két évtizedes, Magyarország bajorországi megítélését pozitívan befolyásoló tevékenysége
elismeréseként
Konrad Wagner Altomünster község volt polgármestere részére a
MAGYAR ÉRDEMREND
lovagkeresztje
polgári tagozata
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2014. október 7.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2014. október 9.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/03833-16/2014.

A köztársasági elnök 392/2014. (X. 16.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés f ) pontja, illetve a Magyarország címerének és zászlajának használatáról,
valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 18. § (1) bekezdése alapján – a miniszterelnök
előterjesztésére –
az 1945 nyarán a hrasztovicei gyűjtőtáborba elhurcolt ártatlan magyar áldozatok tiszteletére állítandó emlékmű
kezdeményezéséért, valamint több évtizedes, a muravidéki magyarság körében végzett hagyományőrző
tevékenysége elismeréseként
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Bíró József, a hrasztovicei emlékmű felállításának kezdeményezője részére a
MAGYAR ARANY ÉRDEMKERESZT
polgári tagozata
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2014. október 3.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2014. október 8.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/03836-7/2014.

A köztársasági elnök 393/2014. (X. 16.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés f ) pontja, illetve a Magyarország címerének és zászlajának használatáról,
valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 18. § (1) bekezdése alapján – a miniszterelnök
előterjesztésére –
a magyar–lengyel társadalmi kapcsolatok megerősítése érdekében végzett állhatatos tevékenysége elismeréseként
Aleksandra Banasiak, a Poznańi 1956. június Alapítvány elnöke részére a
MAGYAR ARANY ÉRDEMKERESZT
polgári tagozata
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2014. október 3.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2014. október 8.
		
		

KEH ügyszám: VIII-1/03836-9/2014.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A köztársasági elnök 394/2014. (X. 16.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés f ) pontja, illetve a Magyarország címerének és zászlajának használatáról,
valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 18. § (1) bekezdése alapján – a miniszterelnök
előterjesztésére –
a magyar nyelv Kijevben történő oktatásának megszervezése, valamint a magyar–ukrán oktatási kapcsolatok
fejlesztése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
Szerjakova Irina Ivanovna, a Kijevi Nemzeti Nyelvészeti Egyetem oktatási és nemzetközi ügyekért felelős
rektorhelyettese részére,
a magyar–ukrán kulturális kapcsolatok elmélyítése, valamint a magyar nyelv Kijevben történő oktatásának
megszervezése és folyamatos támogatása érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
Vaszko Roman Volodimirovics, a Kijevi Nemzeti Nyelvészeti Egyetem rektora részére a
MAGYAR ARANY ÉRDEMKERESZT
polgári tagozata
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2014. október 3.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2014. október 8.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/04668-1/2014.

A köztársasági elnök 395/2014. (X. 16.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés f ) pontja, illetve a Magyarország címerének és zászlajának használatáról,
valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 18. § (1) bekezdése alapján – a miniszterelnök
előterjesztésére –
a magyar és a keleti kultúrákat ötvöző festőművészi életműve, valamint a magyar–iráni kulturális kapcsolatok,
a művészeti együttműködés elősegítése és egymás kultúrájának megismertetése érdekében végzett több évtizedes
fáradhatatlan munkája, a teheráni magyar közösség érdekében folytatott tevékenysége elismeréseként
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Varga Sinai Gizella festőművész, tanár, a DENA festőcsoport alapító tagja, a Panoráma Világklub Iráni Társklubjának
alapítója, elnöke részére a
MAGYAR ÉRDEMREND
tisztikeresztje
polgári tagozata
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2014. október 3.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2014. október 8.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/04670-1/2014.

A köztársasági elnök 396/2014. (X. 16.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés f ) pontja, illetve a Magyarország címerének és zászlajának használatáról,
valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 18. § (1) bekezdése alapján – a miniszterelnök
előterjesztésére –
Magyarország és Erdély egészségügyi ellátása terén végzett jótékonysági tevékenysége elismeréseként
Jan Pezie nyugalmazott gyógyszerész részére a
MAGYAR ARANY ÉRDEMKERESZT
polgári tagozata
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2014. október 3.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2014. október 8.
		
		

KEH ügyszám: VIII-1/04671-1/2014.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A köztársasági elnök 397/2014. (X. 16.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés f ) pontja, illetve a Magyarország címerének és zászlajának használatáról,
valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 18. § (1) bekezdése alapján – a miniszterelnök
előterjesztésére –
a székelyföldi magyar katolikus közösség megmaradása és megerősödése érdekében végzett kimagasló egyházi és
lelki szolgálata elismeréseként
Tamás József segédpüspök részére a
MAGYAR ÉRDEMREND
középkeresztje
polgári tagozata
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2014. október 8.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2014. október 9.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/04816-1/2014.

A köztársasági elnök 398/2014. (X. 16.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés f ) pontja, illetve a Magyarország címerének és zászlajának használatáról,
valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 18. § (1) bekezdése alapján – a miniszterelnök
előterjesztésére –
a rendszerváltozás utáni magyar kül- és belpolitikai törekvések megvalósításának elősegítése, a magyar–német
kapcsolatok fejlesztése, valamint a Magyar Országgyűlés és a Bundestag közötti együttműködés intenzívebbé tétele
érdekében tett folyamatos erőfeszítései elismeréseként
dr. Andreas Schockenhoff Bundestag-képviselő, a CDU/CSU frakció kül-, védelmi és Európa-politikáért felelős
helyettes frakcióvezetője részére,
a magyar és a német egyetemek közötti kapcsolatok fejlesztése, a kölcsönös kutatói munka előmozdítása és
a magyar hallgatók németországi ösztöndíjainak támogatása érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
dr. Heinz Riesenhuber, a Bundestag korelnöke, a Német Képviselői Klub elnöke, egykori szövetségi miniszter részére,
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a magyar–német kétoldalú kapcsolatok elmélyítése, a magyar–bajor gazdasági kapcsolatok szorosabbra fűzése,
valamint a magyarországi folyamatok objektív megjelenítését elősegítő tevékenysége elismeréseként
Johannes Singhammer, a Bundestag alelnöke részére a
MAGYAR ÉRDEMREND
középkeresztje
polgári tagozata
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2014. október 7.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2014. október 9.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/03829-11/2014.

A Kormány 1584/2014. (X. 16.) Korm. határozata
az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszer létrehozásáról
A Kormány
1. egyetért azzal, hogy 2015. január 1-jétől az elektronikus ügyintézést segítő egységes kormányzati ügyiratkezelő
rendszer kezdje meg működését a belügyminiszter irányításával;
Felelős:
belügyminiszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
a szervezet kialakításának megkezdésére azonnal
2. felkéri az igazságügyi minisztert és a belügyminisztert, hogy az 1. pont szerinti rendszer létrehozásához szükséges
jogszabály-előkészítési lépéseket tegye meg;
Felelős:
igazságügyi miniszter
belügyminiszter
Határidő:
azonnal
3. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (6) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva,
az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszer létrehozásához és működtetéséhez szükséges beruházások és
humánerőforrás finanszírozásához
a)
400,0 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében
visszatérítési kötelezettséggel a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi
CCXXX. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 1. Belügyminisztérium
igazgatása cím javára,
b)
600,0 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében
visszatérítési kötelezettséggel a Kvtv. 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű
előirányzatok cím, 1. Ágazati célfeladatok alcím, 56. Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások
jogcímcsoport javára,
a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 17. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére,
az 1. melléklet szerint;
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Az átcsoportosítás tekintetében
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős:
belügyminiszter
Határidő:
2015. április 30.
4. felhívja a belügyminisztert, a Miniszterelnökséget vezető minisztert és a nemzetgazdasági minisztert, hogy készítsen
előterjesztést az ügyiratforgalom 2014. évi adatai alapulvételével meghatározott, és a rendszer kialakításához és
működtetéséhez biztosított beruházási költségek összegének az érintett költségvetési fejezetektől történő arányos
elvonására;
Felelős:
belügyminiszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2014. november 26.
5. felhívja a belügyminisztert és a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az 1. pont szerinti rendszer
létrehozásának előrehaladásáról készítsen jelentést és szükség esetén tegyen javaslatot a 3. pont szerinti forrásokon
felüli további források biztosítására;
Felelős:
belügyminiszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
2014. november 26.
6. elrendeli az 1. pont szerinti rendszer létrehozását célzó építési beruházás befejezését 2014. december 10-i
– a felvonó építése tekintetében 2015. március 31-i – határidőre, továbbá
a)
a beruházás építtetőjeként a belügyminisztert,
b)
az építési beruházással kapcsolatos tervezési és építési műszaki ellenőri, valamint a beruházáslebonyolítói
feladatok ellátására a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.-t,
c)
az építési beruházás építőipari kivitelezési feladatainak ellátására a KIVING Ingatlangazdálkodó és
Beruházásszervező Kft.-t
jelöli ki.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet az 1584/2014. (X. 16.) Korm. határozathoz
XI. Miniszterelnökség
XIV. Belügyminisztérium
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2014.
ÁHT
egyedi
azonosító

297102

003704

Fejezet
szám

XI.

XIV.

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

17

K5

1

20
347762

Kiemelt
előir.
szám

K1
K2
K3
K6
1

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Miniszterelnökség
Rendkívüli kormányzati intézkedések
Belügyminisztérium
Belügyminisztérium igazgatása

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

A módosítás jogcíme

Egyéb működési célú kiadások

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Beruházások

9,0
2,5
88,5
300,0

600,0

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

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

ÁHT.
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

XIV.

BEVÉTEL
Kiemelt előirányzat
neve

T Á M O GAT Á S
Kiemelt előirányzat
neve

1
20

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
1 példány
Fejezet
időarányos
1 példány
Állami Számvevőszék
teljesítményarányos
1 példány
egyéb: azonnal
Magyar Államkincstár
Nemzetgazdasági Minisztérium
2 példány
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

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

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

400,0

600,0
30,0
Összesen

1 000,0

I.n.év

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

1 000,0
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Belügyminisztérium
Belügyminisztérium igazgatása
Fejezeti kezelésű előirányzatok
1
Ágazati célfeladatok
347762
56
Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
003704

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

-1 000,0

Fejezeti kezelésű előirányzatok
Ágazati célfeladatok
Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások

56

Módosítás
(+/-)
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A miniszterelnök 123/2014. (X. 16.) ME határozata
az Országos Statisztikai Tanács tagjának felmentéséről és új tag megbízásáról
A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 7. § (4) bekezdésében és (6) bekezdésének d) pontjában foglalt
jogkörömben eljárva – a Miniszterelnökséget vezető miniszter előterjesztésére –
Vályi-Nagy Vilmost, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium volt államtitkárát
az Országos Statisztikai Tanács tagsági teendőinek ellátása alól – a jelölés visszavonására tekintettel – felmentem,
egyidejűleg
dr. Solymár Károly Balázst, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium helyettes államtitkárát
– a 2014. szeptember 1-jétől 2015. március 31-éig terjedő időtartamra –
az Országos Statisztikai Tanács tagsági teendőinek ellátásával megbízom.
		

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: Majláth Zsolt László ügyvezető.

