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Kormányrendeletek

A Kormány 296/2015. (X. 13.) Korm. rendelete
a földgáz végső menedékes szolgáltatásról és a földgázkereskedő működésének lehetetlenülése esetén
a felhasználók földgázellátását veszélyeztető helyzet fennállása következtében alkalmazandó eljárásról
A Kormány
a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 132. § 14. és 41. pontjában,
a 9. alcím és az 1. melléklet tekintetében a földgáz biztonsági készletezéséről szóló 2006. évi XXVI. törvény 13. §
(1a) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:

1. Hatály, értelmező rendelkezések
1. §		
E rendelet hatálya
a)
a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: GET) 41. § (1) bekezdésében, valamint
b)
a GET 119. § (3a), (6) és (7) bekezdésében
meghatározott esetben a felhasználók földgázellátását veszélyeztető esemény bekövetkeztekor alkalmazandó
eljárásokra és intézkedésekre terjed ki.
2. §		
E rendelet alkalmazásában közlés az elektronikus aláírással ellátott vagy a cégszerűen aláírt és szkennelt
dokumentum elektronikus levélben történő megküldése.
3. §		
Az e rendeletben szereplő fogalmakat a GET és a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) szerint kell értelmezni.

2. Bejelentési kötelezettség
4. §

(1) A földgázkereskedő köteles telefonon haladéktalanul bejelenteni a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási
Hivatalnak (a továbbiakban: Hivatal), ha a földgázforrásait biztosító szerződéseinek, a rendszerhasználati
szerződéseinek kapcsán érvénytelenségi ok merül fel, vagy azok hatályában, teljesítésének módjában, egyéb
lényeges feltételeiben, vagy a földgázkereskedő pénzügyi helyzetében olyan változás állt be, amely alapján
a felhasználóinak folyamatos ellátása veszélyeztetett.
(2) Ha az (1) bekezdés szerinti esemény bekövetkezése fenyeget, a földgázkereskedő köteles a bekövetkezés
valószínűsíthető dátumát is megjelölni.

5. §		
A földgázkereskedő a 4. § szerinti bejelentésében foglaltakat annak megtételétől számított 24 órán belül közléssel
megerősíti a Hivatal felé. A Hivatal az eljárást a megerősítés kézhezvételét követően indítja meg.
6. §

(1) A szállítási rendszerüzemeltető vagy a földgázelosztó haladéktalanul, de legkésőbb a rendszerhasználati vagy
kiegyensúlyozást biztosító szerződés megszüntetésére vonatkozó nyilatkozat kiadását 72 órával megelőzően
közli a Hivatallal, ha a földgázkereskedő a szállítási rendszerüzemeltetővel, illetve a földgázelosztóval megkötött
hatályos rendszerhasználati vagy kiegyensúlyozást biztosító szerződése vonatkozásában – a GET 77. § (2) bekezdés
d) pontjára figyelemmel – súlyos szerződésszegést követett el, és emiatt a szállítási rendszerüzemeltető vagy
a földgázelosztó üzletszabályzatában meghatározott módon, a rendszerhasználati vagy kiegyensúlyozást biztosító
szerződés megszüntetését helyezte kilátásba. A bejelentéshez mellékelni kell a megszüntetés indokolását és az azt
igazoló dokumentumokat.
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(2) A szállítási rendszerüzemeltető vagy a földgázelosztó a rendszerhasználati vagy kiegyensúlyozást biztosító
szerződést megszüntető nyilatkozatát a földgázkereskedőnek küldött erről szóló értesítéssel egyidejűleg a Hivatallal
és a kapcsolódó rendszerüzemeltetővel is köteles közölni.
(3) A szervezett földgázpiac engedélyes bejelenti az (1) bekezdésben részletezett szabályok figyelembevételével
a szállítási rendszerüzemeltetőnek, ha az általa üzemeltetett kereskedési platformon a földgázkereskedő tagsága
megszűnik.
(4) A kiegyensúlyozási szolgáltatást nyújtó szállítási rendszerüzemeltető a gáznapi allokálást követően haladéktalanul,
de legkésőbb 24 órán belül közli a Hivatallal, ha a földgázkereskedő által a földgázszállítási rendszerből vételezett
földgáz mennyisége az adott gáznapon több mint
a)
20%-kal,
b)
75%-kal, vagy
c)
10,8 millió kWh-val
meghaladta a földgázkereskedő által a gáznapon a földgázszállítási rendszerbe betáplált földgáz mennyiségét,
amelybe beleértendő a földgázkereskedő által az adott gáznapra felajánlott és a szállítási rendszerüzemeltető által
az allokáció során igénybe vett pozitív hidraulikai kiegyensúlyozó földgáz mennyisége is.
(5) A szállítási rendszerüzemeltető az adott gázhónapra vonatkozó végleges allokációt a gázhónapot követően, annak
rendelkezésre állásakor haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán belül megküldi a Hivatal részére.
7. §

(1) A Hivatal az 5. § vagy 6. § szerinti közlést követően felhívja a szállítási rendszerüzemeltetőt vagy a földgázelosztót,
hogy a felhívás közlését követő 24 órán belül – a felhíváshoz mellékelt formában – köteles a Hivatal által előírt
adatokat a Hivatal rendelkezésére bocsátani a rendszerén vételező felhasználók tekintetében.
(2) A földgáztárolási engedélyes a Hivatal felhívására, a felhívást követő 24 órán belül köteles a Hivatal rendelkezésére
bocsátani az adatszolgáltatás időpontjában a felhívásban megjelölt földgázkereskedő hazai földgáztárolóban
elhelyezett mobil földgázkészletére, valamint lekötött tárolói kapacitására vonatkozó adatokat.

8. §		
Az 5. § vagy 6. § szerinti közlés alapján beérkezett adatokat és információkat a Hivatal – ellátás-biztonsági
szempontból – értékeli.

3. A kereskedelmi egyensúly helyreállítására irányuló eljárás
9. §

(1) A Hivatal a szállítási rendszerüzemeltető 6. § (4) bekezdése szerinti közlését a bejelentést követő első munkanap
24 óráig megvizsgálja.
(2) Ha a Hivatal megállapítja, hogy a földgázkereskedő által a földgázszállító rendszerből vételezett földgáz mennyisége
a)
a bejelentést megelőző egy éven belül legalább 4 egymást követő gáznapon a 6. § (4) bekezdés a) pontjában,
b)
a bejelentést megelőző egy éven belül legalább egy gáznapon a 6. § (4) bekezdés b) pontjában,
c)
a bejelentést megelőző egy éven belül legalább egy gáznapon a 6. § (4) bekezdés c) pontjában, vagy
d)
az adott gázhónapban legalább 5 gáznapon a 6. § (4) bekezdés a) pontjában
meghatározott mértéket meghaladta, a Hivatal haladéktalanul, de legkésőbb a bejelentést követő munkanap
24 óráig kötelezi a földgázkereskedőt arra, hogy állítsa vissza a következő gáznapra a vele szerződött felhasználók
földgázigényei és a fizikailag rendelkezésre álló forrásai között lévő kereskedelmi egyensúlyt, és igazolja a Hivatal
részére, hogy rendelkezik a vele szerződött felhasználók ellátásához szükséges földgázforrásokkal, és az azok
beszerzéséhez szükséges pénzügyi forrásokkal, valamint tájékoztatja a földgázkereskedőt, hogy engedélyét a 10. §
(1) bekezdése szerint felfüggesztheti.

4. A földgázkereskedő engedélyének felfüggesztése
10. §

(1) A Hivatal felfüggeszti a földgázkereskedő engedélyét, ha
a)
saját bejelentése alapján a földgázkereskedő
aa)
az 5. § szerinti nyilatkozatot tett,
ab)
nem teljesíti a 9. § (2) bekezdésében foglaltakat,
b)
a rendelkezésére álló adatok alapján megállapítja, hogy a földgázkereskedő által a földgázszállítási
rendszerből vételezett földgáz mennyisége
ba)
a bejelentést megelőző egy éven belül legalább kétszer 4 egymást követő gáznapon meghaladta
a 6. § (4) bekezdés a) pontjában meghatározott mértéket,
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bb)

(2)

(3)

(4)
(5)

(6)

(7)

(8)

11. §

a bejelentést megelőző egy éven belül legalább kétszer 2 egymást követő gáznapon meghaladta
a 6. § (4) bekezdés b) pontjában meghatározott mértéket,
bc)
a bejelentést megelőző egy éven belül legalább 2 egymást követő gáznapon meghaladta a 6. §
(4) bekezdés c) pontjában meghatározott mértéket,
bd)
az adott gázhónapban legalább 10 gáznapon meghaladta a 6. § (4) bekezdés a) pontjában
meghatározott mértéket, vagy
be)
az adott gázhónapban legalább 4 gáznapon meghaladta a 6. § (4) bekezdés b) pontjában
meghatározott mértéket,
c)
a szállítási rendszerüzemeltető vagy a földgázelosztó rendszerhasználati vagy kiegyensúlyozást biztosító
szerződés megszüntetésére vonatkozó, 6. § (1) bekezdés szerint nyilatkozatot tett.
Az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetekben az ott megállapított mértékek meghatározásához az újraallokált
adatokat kell alapul venni. Az érintett rendszerüzemeltetők ennek érdekében az elszámolással még le nem
zárt hónap vonatkozásában, a szállítási rendszerüzemeltető felszólítására kötelesek 24 órán belül rendkívüli
allokációt elvégezni, melynek eredményéről a szállítási rendszerüzemeltető haladéktalanul, de legkésőbb
24 órán belül tájékoztatja a Hivatalt. A téves vagy hiányzó allokációból eredő felelősség az allokációra kötelezett
rendszerüzemeltetőt terheli.
A Hivatal az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben a (2) bekezdés szerinti újraallokált adatok eredményének
kézhezvételét, a felfüggesztés alapjául szolgáló eseményről való tudomásszerzést követően haladéktalanul,
de legkésőbb a tudomásszerzés napját követő munkanap 24 óráig dönt a földgázkereskedő engedélyének
felfüggesztéséről.
A Hivatal a 6. § (1) bekezdés szerinti megszüntető nyilatkozat kézhezvételét követően haladéktalanul, de legkésőbb
24 órán belül felfüggeszti a földgázkereskedő engedélyét.
A rendszerüzemeltető a rendszerhasználati vagy kiegyensúlyozást biztosító szerződés megszüntetésére vonatkozó
nyilatkozatot azzal a felfüggesztő feltétellel köteles kiadni, hogy a rendszerhasználati vagy kiegyensúlyozást
biztosító szerződés megszűnése napjának egybe kell esnie a Hivatal 19. § (4) bekezdés szerinti kijelölő
határozatában megjelölt felfüggesztés kezdő napjával.
Abban az esetben, ha a felfüggesztés az (1) bekezdés a) pontjában vagy b) pontjában meghatározott okok miatt
következik be, a Hivatal a rendszerüzemeltetőt haladéktalanul felhívja a rendszerhasználati vagy kiegyensúlyozást
biztosító szerződést megszüntető nyilatkozat (5) bekezdésben foglalt feltételek szerinti kiadására.
Ha az (1) bekezdés b) pontja szerinti többletfogyasztás a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény szerinti
rendszerszintű szolgáltatások teljesítésére igénybe vett villamos energia termelés miatt következett be, a Hivatal
az esetet 72 órán belül kivizsgálja és annak eredménye alapján dönt a felfüggesztésről.
Amennyiben az (1) bekezdés b) pontja szerinti felfüggesztésre okot adó körülmény a fogyasztói profil alapján
történő allokálás miatt következett be, a Hivatal 72 órán belül az esetet kivizsgálja és annak eredménye alapján dönt
a felfüggesztésről.

(1) A Hivatal a 10. § (1) bekezdése szerinti, a földgázkereskedő engedélyét felfüggesztő határozatot (a továbbiakban:
felfüggesztő határozat) haladéktalanul közli, és erről a földgázkereskedőt telefonon is értesíti, valamint legkésőbb
24 órán belül a Hivatal kézbesítője útján megküldi a földgázkereskedőnek és az érintett rendszerüzemeltetőnek,
valamint a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetségnek (a továbbiakban: MSZKSZ). A felfüggesztő határozat
közlésének időpontja a határozat kézbesítő útján történő átadás-átvételének időpontja.
(2) A felfüggesztő határozat – a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvényben (a továbbiakban: Ket.) meghatározottakon túl – tartalmazza legalább az alábbiakat:
a)
a felfüggesztés kezdő gáznapját (a továbbiakban: a felfüggesztés kezdete),
b)
a felfüggesztés lejártának gáznapját,
c)
a felfüggesztett engedélyű földgázkereskedő jogait és kötelezettségeit a felfüggesztés időtartama alatt,
d)
a felfüggesztett engedélyű földgázkereskedő (6) bekezdés szerinti tájékoztatási kötelezettségét
a felhasználók felé az engedély felfüggesztésével kapcsolatban,
e)
a felfüggesztett engedélyű földgázkereskedő működése visszaállításának lehetséges módjait, azok feltételeit
és a feltételek teljesítése igazolásának módját,
f)
a felfüggesztő határozat közlését követő gáznap kezdete és a felfüggesztés kezdete közötti időszakban
igénybe vett, MSZKSZ által a 16. § alapján rendelkezésre bocsátott földgáz árát a földgáz biztonsági
készletezéséről szóló 2006. évi XXVI. törvény 4/A. § rendelkezéseivel összhangban,
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g)

(3)
(4)
(5)
(6)

(7)

a felfüggesztő határozat közlését követő gáznap kezdete és a felfüggesztés kezdete közötti időszakban
igénybe vett földgáz rendszerhasználati díjak megtérítésének rendjét,
h)
a felfüggesztett engedélyű földgázkereskedő követeléseinek engedményezésére vonatkozó
követelményeket, és
i)
az MSZKSZ által rendelkezésre bocsátott földgáz ára és a rendszerhasználati díjak megfizetésére vonatkozó
tartozásátszálláshoz kapcsolódó követelményeket.
Az engedély felfüggesztésének időtartama 90 nap.
A Hivatal – az (5) bekezdésben foglalt eltéréssel – a felfüggesztés kezdetét úgy köteles meghatározni, hogy
a felfüggesztő határozat közlése a felfüggesztés kezdetét legfeljebb 7 gáznappal előzze meg.
A 12. § (2) bekezdése alapján történő kijelölés esetén a felfüggesztés kezdete a felfüggesztő határozat közlését
követő gáznap.
A felfüggesztett engedélyű földgázkereskedő a (2) bekezdés d) pontja szerinti tájékoztatást a felfüggesztő határozat
közlését követő 24 órán belül tömegtájékoztatási eszköz útján, valamint lehetőség szerint elektronikus levélben
haladéktalanul köteles megtenni. A tájékoztatás tartalmazza legalább:
a)
a földgázkereskedő engedélye felfüggesztésének kezdetét,
b)
a Hivatal új földgázkereskedő kijelölésére vonatkozó kötelezettségét,
c)
tájékoztatást arról, hogy a felhasználók földgázzal való folyamatos ellátása biztosított,
d)
a végső menedékes földgázkereskedő vagy az egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználó ellátására
kijelölt földgázkereskedő (a továbbiakban együtt: kijelölt földgázkereskedő), a felfüggesztett engedélyű
földgázkereskedő és a felhasználó közötti elszámolás rendjének felhasználót érintő előírásait, és
e)
a követelések átszállására és a tartozásátszállásra vonatkozó főbb információkat.
A Hivatal a GET 127. § v) pontjában meghatározott közzétételi kötelezettsége mellett a felfüggesztő határozat és
a kijelölt földgázkereskedő kijelöléséről szóló határozat (a továbbiakban: kijelölő határozat) rövid összefoglalóját
– azok közlését követően haladéktalanul – megküldi a nemzeti hírügynökség részére.

5. Az ajánlattételi felhívás
12. §

(1) A Hivatal a felfüggesztő határozat közlésével egyidejűleg, figyelembe véve a 11. § (4) bekezdésében rögzített
időtartamot is – a (2) bekezdés szerinti eltéréssel – felhív minden
a)
egyetemes szolgáltatót arra, hogy a felhívást követő 48 órán belül a Hivatal által megadott szempontok
szerint tegyen ajánlatot a felfüggesztett engedélyű földgázkereskedő egyetemes szolgáltatásra jogosult
felhasználóinak ellátására, valamint
b)
egyetemes szolgáltatónak nem minősülő földgázkereskedőt arra, hogy a felhívást követő 48 órán belül
a Hivatal által megadott szempontok szerint tegyen ajánlatot a felfüggesztett engedélyű földgázkereskedő
felhasználóinak ellátására.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően azon szolgáltatási területen, ahol a felfüggesztett engedélyű
földgázkereskedőn kívül kizárólag egy egyetemes szolgáltató működik, a Hivatal az egyetemes szolgáltatót
– a GET 34. § (1) bekezdése szerinti ellátási kötelezettségére tekintettel – ajánlattételi felhívás nélkül kijelölheti
a felfüggesztett engedélyű földgázkereskedőnek az egyetemes szolgáltató működési engedélyében meghatározott
szolgáltatási területén lévő, egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználóinak ellátására.

6. Az engedély felfüggesztésének jogkövetkezményei
13. §

(1) A felfüggesztő határozat közlését követő gáznap kezdetétől a felfüggesztett engedélyű földgázkereskedő
a (3) bekezdésben felsoroltakon kívül földgázkereskedelmi tevékenységet nem végezhet, beleértve a másodlagos
kapacitás-kereskedelmi tevékenységet, a felhasználóknak történő ajánlattételt, a hirdetést, a reklámot és minden
olyan tevékenységet, amely a felfüggesztést követő időszakra vonatkozóan földgázkereskedelmi jogviszony
létesítésére irányul.
(2) A felfüggesztő határozat közlését követő gáznap kezdetétől a felfüggesztés kezdetéig terjedő időszak alatt folytatott
földgázkereskedelmi tevékenységből származó tartozások – a jogosult külön hozzájárulása nélkül – átszállnak
a kijelölt földgázkereskedőre. A felfüggesztett engedélyű földgázkereskedő helytállási kötelezettsége a követelés
átszállását követően is fennmarad.
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(3) A felfüggesztett engedélyű földgázkereskedő jogosult
a)
a felfüggesztő határozat közlését követő gáznap kezdetétől a felfüggesztés kezdetéig terjedő időszak
alatt a felhasználók részére földgázkereskedelmi tevékenységet folytatni azzal, hogy az ebből származó
követelése ingyenes engedményezés útján átszáll a kijelölt földgázkereskedőre; ezen követeléseket a kijelölt
földgázkereskedő jogosult kiszámlázni és beszedni,
b)
beszedni a felfüggesztő határozat közlését követő gáznap kezdetéig a felhasználók részére kibocsátott
számlák és egyéb követelések ellenértékét,
c)
a 15. § szerint megállapított fogyasztási adatok alapján számlát kiállítani a felfüggesztés lejártának
gáznapjáig, és a számla ellenértékét beszedni a felfüggesztő határozat közlését követő gáznap kezdetéig
teljesített szolgáltatásra vonatkozóan,
d)
a korábban kibocsátott számlák szükséges korrekcióját végrehajtani,
e)
a földgáztárolóban lévő földgázforrásait – a felhasználók részére történő értékesítés kivételével –
földgázkereskedőnek értékesíteni,
f)
földgázforrás-szerződéseit engedményezni,
g)
a 14. §-ban foglaltak szerint az engedélye felfüggesztésének megszüntetését követő időszakra
a felhasználóinak ellátására földgázforrást biztosító szerződéseket kötni.
(4) A felfüggesztett engedélyű földgázkereskedő köteles
a)
a felfüggesztő határozat közlését követő gáznap kezdetéig felmerült, az érintett felhasználók ellátásával
kapcsolatos rendszerhasználati díjakat, valamint az esetlegesen felmerülő pótdíjakat és egyéb költségeket
a rendszerüzemeltetőknek megfizetni, és
b)
az átadott felhasználók ellátásához szükséges földgázforrásait a kijelölt földgázkereskedő részére felajánlani.
(5) A felfüggesztő határozat közlését követő gáznap kezdetétől a felfüggesztés kezdetéig felmerült, az érintett
felhasználók ellátásával kapcsolatos rendszerhasználati díjak, valamint az esetlegesen felmerülő pótdíjak és egyéb
költségek rendszerüzemeltetőknek történő megfizetéséért a felfüggesztett engedélyű földgázkereskedő és a kijelölt
földgázkereskedő egyetemlegesen felel.
(6) A kijelölt földgázkereskedő a (2) bekezdés szerinti tartozásátszállás alapján jogosult a felfüggesztő határozat
közlését követő gáznap kezdetétől az érintett felhasználók által felhasznált földgáz árát, valamint a felmerült
rendszerhasználati díjakat kiszámlázni a felhasználók részére a fogyasztásmérő berendezés 15. § szerinti leolvasása
alapján.
(7) A kijelölt földgázkereskedő a (2) bekezdés szerinti tartozásátszállás alapján köteles:
a)
a felfüggesztő határozat közlését követő gáznap kezdetétől a felfüggesztés kezdetéig felmerült, az érintett
felhasználók ellátásával kapcsolatos rendszerhasználati díjat, valamint az esetlegesen felmerülő pótdíjakat és
egyéb költségeket a rendszerüzemeltetőknek megfizetni, és
b)
az MSZKSZ által a felfüggesztő határozat közlését követő gáznap kezdetétől a felfüggesztés kezdetéig
biztosított földgáz árát a (2) bekezdésben foglalt tartozásátszállás és a 16. § szerint megtéríteni.
(8) A felfüggesztő határozat közlését követő gáznap kezdetétől a felfüggesztés kezdetéig terjedő időszak alatt
keletkezett, (7) bekezdés b) pontja szerinti tartozás a tartozásátszállás szabályai szerint átszáll a kijelölt
földgázkereskedőre. A felfüggesztett engedélyű földgázkereskedő köteles a felfüggesztő határozat közlését követő
gáznap kezdetétől a felfüggesztés kezdetéig terjedő időszak alatt keletkezett, (7) bekezdés b) pontja szerinti
tartozások tévedésből hozzá befolyt ellenértékét a kijelölt földgázkereskedő részére megfizetni.
(9) Folyamatban lévő kereskedőváltás esetén, ha a felhasználó új földgázkereskedője a felfüggesztett engedélyű
földgázkereskedő lenne, a kereskedőváltás során a felfüggesztett engedélyű földgázkereskedő helyébe a kijelölt
földgázkereskedő lép.

7. A felfüggesztett engedélyű földgázkereskedő tevékenységének visszaállítása vagy az engedély
visszavonása
14. §

(1) A felfüggesztett engedélyű földgázkereskedő az engedély felfüggesztésének kezdetétől számított legfeljebb
60. napig jogosult a 11. § (2) bekezdés e) pontja alapján a felfüggesztő határozatban meghatározott feltételek
teljesítésének igazolását a Hivatalhoz benyújtani.
(2) Ha a felfüggesztett engedélyű földgázkereskedő teljesítette a 11. § (2) bekezdés e) pontja alapján előírt feltételeket,
a Hivatal határozatot hoz a földgáz-kereskedelmi tevékenység folytatásáról.
(3) A földgáz-kereskedelmi tevékenység (2) bekezdés szerinti folytatásával a felfüggesztett engedélyű földgázkereskedő
korábbi felhasználói nem kerülnek vissza automatikusan az ellátásába.
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(4) A Hivatal a felfüggesztés lejártát megelőző 10. napig köteles a tevékenység folytatására vagy az engedély
visszavonására vonatkozó határozatát meghozni.
(5) Ha az engedély felfüggesztésének kezdetétől számított 60. napig a felfüggesztett engedélyű földgázkereskedő nem
teljesítette a felfüggesztő határozatban előírt feltételeket, a Hivatal az engedélyét a felfüggesztés lejártát követő
első gáznaptól kezdődően visszavonja.

8. A felhasználók fogyasztásmérő berendezésének leolvasása
15. §

(1) A Hivatal a felfüggesztő határozat közlésével egyidejűleg kötelezi az érintett szállítási rendszerüzemeltetőket
vagy földgázelosztókat arra, hogy jegyzőkönyvben rögzítsék a távleolvasható fogyasztásmérők mérőállását
a felfüggesztő határozat közlését követő gáznap kezdetére. A szállítási rendszerüzemeltető és a földgázelosztó
köteles a mérőállásra vonatkozó adatokat a leolvasás időpontjának megjelölésével a felfüggesztett engedélyű
földgázkereskedő és a kijelölt földgázkereskedő részére a felfüggesztés kezdetét követő 15 napon belül átadni.
(2) A Hivatal a felfüggesztő határozat közlésével egyidejűleg kötelezi az érintett földgázelosztót arra, hogy
– a (3) bekezdésben foglalt eltéréssel – a felfüggesztett engedélyű földgázkereskedő távleolvasható fogyasztásmérő
berendezéssel nem rendelkező felhasználóira vonatkozóan
a)
alakítson ki ütemtervet a felhasználók fogyasztásmérő berendezéseinek leolvasására, továbbá az ütemtervet
adja át a felfüggesztett engedélyű földgázkereskedőnek, a kijelölt földgázkereskedőnek, valamint
a Hivatalnak,
b)
olvassa le a felhasználók fogyasztásmérő berendezéseit legkésőbb a felfüggesztő határozat közlését követő
30. napig az ütemterv szerint,
c)
az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban (a továbbiakban: ÜKSZ) meghatározott felhasználói profilok alapján
végezze el és rögzítse a leolvasott mérőállásoknak a felfüggesztő határozat közlését követő gáznap kezdetére
vonatkozó korrekcióját, és
d)
a rögzített adatokat vagy a leolvasás sikertelenségének tényét az ütemtervnek megfelelően, folyamatosan
juttassa el a felfüggesztett engedélyű földgázkereskedő és a kijelölt földgázkereskedő részére.
(3) Egyetemes szolgáltató felfüggesztése esetén a földgázelosztó az ÜKSZ-ben meghatározott felhasználói profilok
alapján elvégzi és rögzíti a felhasználók legutolsó leolvasott mérőállásának figyelembevételével a felfüggesztő
határozat közlését követő gáznap kezdetére vonatkozó becsült mérőállást. A rögzített adatokat a földgázelosztó
a felfüggesztő határozat közlését követő 10. napig a felfüggesztett engedélyű földgázkereskedőnek és a kijelölt
földgázkereskedőnek átadja.
(4) Az érintett szállítási rendszerüzemeltető és földgázelosztó köteles közreműködni a felfüggesztett engedélyű
földgázkereskedővel és a kijelölt földgázkereskedővel a mérőállások (5) bekezdés szerinti véglegesítésére irányuló
egyeztetésekben.
(5) Ha a földgázelosztó egyszer megkísérelt (2) bekezdés b) pontja szerinti leolvasása sikertelen, a földgázelosztó erre
vonatkozó értesítését követő 5 napon belül az elszámolás alapjául szolgáló fogyasztási adatban a felfüggesztett
engedélyű földgázkereskedő és a kijelölt földgázkereskedő jogosult megállapodni. Megállapodás esetén
az elszámolás alapjául szolgáló fogyasztási adat megállapítása során elsősorban a felhasználó utolsó diktált
mérőállását kell alapul venni. Megállapodás hiányában az átadás-átvételnél és az elszámolásnál a földgázelosztónak
a legutolsó leolvasott mérőállás alapján az ÜKSZ szerinti profilokra tekintettel a felfüggesztő határozat közlését
követő gáznap kezdetére végzett becslése az irányadó.
(6) A kijelölt földgázkereskedő folyamatosan, de legkésőbb a földgázelosztó (5) bekezdés szerinti közlését követő
5 napon belül megküldi a földgázelosztó részére az (5) bekezdés szerinti megállapodásban rögzített mérőállás
adatokat vagy – megállapodás hiányában – az elszámolás alapjául szolgáló fogyasztási adat becsléssel történő
megállapítására vonatkozó kérését. Ezen kérés esetén a földgázelosztó az elszámolás alapjául szolgáló fogyasztási
adatokat a kérést követő 5 napon belül küldi meg a felfüggesztett engedélyű és a kijelölt földgázkereskedő részére.

9. A felhasználók ellátásához szükséges földgázforrás biztosítása
16. §

(1) A felfüggesztő határozat közlését követő gáznap kezdete és a felfüggesztés kezdete közötti időszakban
a felfüggesztett engedélyű földgázkereskedő felhasználóinak részéről jelentkező földgázigény kielégítését
az MSZKSZ biztosítja a földgáz biztonsági készlet mértékéről szóló miniszteri rendelet szerinti mobil
földgázkészletből legfeljebb 120 millió m3 mennyiségig.

20332

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 148. szám

(2) Az MSZKSZ a szállítási rendszerüzemeltető felhívása alapján a felhívásban foglalt mértékben a szükséges forrásokat
köteles haladéktalanul rendelkezésre bocsátani.
(3) Az MSZKSZ által az (1) bekezdés szerint a biztonsági földgáztárolóból biztosított földgáz árát és az áralkalmazás
feltételeit az 1. melléklet tartalmazza.
(4) Az (1) bekezdés szerinti időszakban a felfüggesztett engedélyű földgázkereskedő felhasználói által vételezett
földgáz mennyiség árát a kijelölt földgázkereskedő fizeti meg az MSZKSZ részére a 13. § alapján.
(5) Ha az MSZKSZ rendelkezésére álló, (1) bekezdés szerinti földgázforrás nem elegendő a felfüggesztett engedélyű
földgázkereskedő felhasználóinak földgázigénye kielégítéséhez, a szállítási rendszerirányító a GET 96. §-ában
meghatározottak szerint korlátozást rendelhet el.
(6) Az MSZKSZ köteles a betárolási időszak végéig az (1) bekezdés alapján felhasznált földgázforrást visszapótolni.

10. Földgázkereskedő kijelölése érvényes ajánlattétel esetén
17. §

(1) A Hivatal a 12. § (1) bekezdése alapján beérkező ajánlatokat
a)
az ajánlatban megjelölt, rendelkezésre álló földgázforrás mennyisége,
b)
az ajánlatban meghatározott földgázár vagy felhasználói árak,
c)
a földgázellátásra ajánlatot tett földgázkereskedőnek a felhasználók ellátására való, igazolt alkalmassága
alapján az ellátásbiztonság szempontjait figyelembe véve értékeli.
(2) A Hivatal a beérkezett ajánlatokat összesíti, és
a)
az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók ellátása tekintetében elsősorban az egyetemes szolgáltatói
engedéllyel rendelkező földgázkereskedők ajánlatai közül,
b)
az egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználók ellátása tekintetében a földgázkereskedők ajánlatai
közül
választja ki a legkedvezőbbet.

11. Földgázkereskedő kijelölése ajánlattétel hiányában
18. §

(1) Ha
a)
b)
c)

a 12. § (1) bekezdése szerinti felhívásra nem jelentkezik földgázkereskedő,
a Hivatal a 12. § (2) bekezdés alapján jelöl ki egyetemes szolgáltatót, vagy
a Hivatal a jelentkező földgázkereskedők 17. § (1) bekezdés szerinti ajánlatának vizsgálata alapján
megállapítja, hogy a földgázkereskedők előreláthatóan nem tudják biztosítani a felfüggesztett engedélyű
földgázkereskedő valamennyi felhasználója részére a földgáz ellátását,
a Hivatal a kijelölő határozatban a felhasználók ellátására egy vagy több földgázkereskedőt jelöl ki.
(2) A felhasználó ellátására olyan földgázkereskedőt kell kijelölni, amely a GET 42. § szerinti adatszolgáltatás alapján
rendelkezésre álló adatok szerint a legnagyobb mértékben biztosítani tudja a felhasználói igényeknek megfelelő
mennyiségű és árú földgázt.

12. Földgázkereskedő kijelölése
19. §

(1) A Hivatal a 17. § vagy a 18. § alapján legkésőbb a felfüggesztés kezdetét megelőző napon – figyelembe véve
a 11. § (4) bekezdés szerinti időtartamot is – kijelölő határozatot hoz azon egy vagy több földgázkereskedőnek
a kijelöléséről, amelyek a felfüggesztett engedélyű földgázkereskedő felhasználóinak ellátását a felfüggesztés
kezdetétől biztosítják. A Hivatal a kijelölő határozatot haladéktalanul közli a felfüggesztett engedélyű
földgázkereskedővel, a kijelölt földgázkereskedővel, a rendszerüzemeltetőkkel és az MSZKSZ-szel.
(2) Ha a végső menedékes földgázkereskedő olyan felhasználó ellátására kerül kijelölésre, amelynek felhasználási helyét
a működési engedélye nem tartalmazza, akkor a Hivatal a működési engedélyét hivatalból módosítja.
(3) A Hivatal
a)
kötelezi a földgázelosztót és a szállítási rendszerüzemeltetőt a felfüggesztett engedélyű földgázkereskedő
kapacitásaiból a kijelölt földgázkereskedő által a kijelöléssel érintett felhasználók ellátásához igényelt,
szükséges mértékű kapacitások biztosítására, és
b)
szükség esetén rendelkezik a kijelölt földgázkereskedő kapacitásdíj fizetési kötelezettségéről.
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(4) A kijelölő határozat – a Ket.-ben meghatározottakon túl – legalább a következőket tartalmazza:
a)
a kijelölés kezdetének gáznapját, amely megegyezik a felfüggesztés kezdetével,
b)
a kijelölés lejártának gáznapját,
c)
a kijelölt földgázkereskedő által ellátandó felhasználói kör meghatározását, a felhasználók azonosításához
szükséges adatokat, és
d)
a kijelölt földgázkereskedő jogait és kötelezettségeit a kijelölés időtartama alatt.
(5) A kijelölés időtartama 90 nap.
(6) A Hivatal a kijelölő határozattal egyidejűleg megküldi a kijelölt földgázkereskedő részére a kijelöléssel érintett
felhasználók ellátásához szükséges adatokat.
(7) Nem jelölhető ki a felfüggesztett engedélyű földgázkereskedő felhasználóinak ellátására az az egyetemes
szolgáltató, aki a GET 115/A. § (1) bekezdése alapján a működési engedélye visszavonását kérte.

13. A felhasználókra vonatkozó közös szabályok
20. §

(1) A felfüggesztés kezdetén a felfüggesztett engedélyű földgázkereskedő és a vele szerződött felhasználó között
fennálló földgáz-kereskedelmi vagy egyetemes szolgáltatási szerződés – a felek elszámolási kötelezettsége
mellett – megszűnik.
(2) A felfüggesztés kezdetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:2. § (3) bekezdésének megfelelően
szolgáltatás nyújtására irányuló jogviszony (a továbbiakban: szolgáltatási jogviszony) legfeljebb a kijelölés
időtartamára jön létre a kijelölt földgázkereskedő és a felhasználó között, az alábbiak szerint
a)
az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó esetén a szolgáltatási jogviszony
aa)
a 21. §-ban meghatározott rendes felmondás szabályai szerint felmondható,
ab)
az egyetemes szolgáltatási szerződés hatálybalépésével megszűnik;
b)
az egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználó esetén a szolgáltatási jogviszony
ba)
a 25. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint felmondható,
bb)
az általános piaci feltételek szerint kötött szerződés hatálybalépésével megszűnik.
(3) A szolgáltatási jogviszony alapján a kijelölt földgázkereskedő köteles az üzletszabályzatában meghatározott
általános feltételek szerint ellátni a felhasználót az igényeinek megfelelő földgáz mennyiséggel, a felhasználó
köteles az általa felhasznált földgáz díját a kijelölt földgázkereskedőnek megtéríteni, valamint mind a két fél
köteles – különösen adategyeztetés, fogyasztásmérő berendezés leolvasása esetén – együttműködni egymással és
az érintett rendszerüzemeltetőkkel.
(4) A kijelölt földgázkereskedő a kijelölést követő gáznapon köteles legalább a felfüggesztett engedélyű
földgázkereskedő által korábban az adott hálózati ponton lekötött kapacitás mértékéig kapacitás átvételt vagy
kapacitáslekötést kezdeményezni a rendszerüzemeltetőnél.
(5) A (4) bekezdés esetén a kijelölt földgázkereskedőnek a szállítási rendszerüzemeltetővel és a földgázelosztóval
fennálló rendszerhasználati szerződését megfelelően módosítani kell.

21. §		
A felhasználó a kijelölés időtartama alatt a szolgáltatási jogviszonyt – a 25. § (1) bekezdése szerinti eltéréssel – a GET,
valamint a Vhr. figyelembevételével, a kijelölt földgázkereskedő üzletszabályzatában meghatározott általános
felmondási feltételeknek megfelelően mondhatja fel.
22. §		
A kijelölést követő 10. gáznap végéig a kijelölt földgázkereskedő engedélye nem függeszthető fel a 10. §
(1) bekezdés b) pontjában meghatározott esetekben.

14. Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználókra vonatkozó különös szabályok
23. §

(1) A végső menedékes földgázkereskedő a kijelölés időtartama alatt a felhasználó részére az általa felhasznált földgáz
mennyiségének az ellenértékét legfeljebb a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árszabások
megállapításáról szóló rendeletben meghatározott egyetemes szolgáltatási ár mértékéig állapítja meg.
(2) A Hivatal határozatában a felfüggesztett engedélyű földgázkereskedővel szemben a GET 119. § (7) bekezdés
a) pontja szerinti kötelezést a végső menedékes földgázkereskedő kérelmére állapíthatja meg.

24. §

(1) A végső menedékes földgázkereskedő üzletszabályzatának megfelelő tartalommal határozatlan idejű szerződés
akkor jön létre, ha az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó
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a)
a kijelölés időtartama alatt nem mondja fel a szolgáltatási jogviszonyt és a kijelölés időtartama eltelt,
b)
a kijelölés időtartama alatt a kijelölt egyetemes szolgáltatóval szerződést kötött.
(2) Az (1) bekezdés alapján létrejött jogviszonyra – beleértve annak felmondását, valamint módosítását is –
a továbbiakban a végső menedékes földgázkereskedő üzletszabályzatában meghatározott rendelkezések
az irányadók.
(3) A végső menedékes földgázkereskedő köteles a kijelölés lejártáig írásbeli szerződést nem kötő felhasználóval
a kijelölés lejártát követő 3 hónapon belül az üzletszabályzatának megfelelő írásbeli szerződés megkötését
kezdeményezni.
(4) A végső menedékes földgázkereskedővel és a területileg illetékes rendszerüzemeltetővel (a továbbiakban
együtt: érintett engedélyesek) szemben az átvétel időpontját követő 6 hónapban a fogyasztóvédelmi hatóság
és a Hivatal nem szabhat ki bírságot, továbbá a Hivatal nem alkalmazhatja a GET 119. § (1) bekezdésében foglalt
jogkövetkezményeket, valamint az érintett engedélyesek mentesülnek kötbérfizetési kötelezettségük alól,
amennyiben az átvétellel érintett felhasználók ellátásához kapcsolódóan az érintett engedélyesek a Hivatal
a)
garantált szolgáltatásra vonatkozó határozatában előírt határidőket nem vagy nem megfelelően teljesítik,
vagy
b)
ügyfélkapcsolati szolgáltatásminőség elvárt színvonalának és minőségi követelményének meghatározásáról
szóló határozatában rögzített határidőket, illetve elvárt értékeket – ideértve a telefonos megkeresésekre
vonatkozó előírásokat – nem tartják be.

15. Az egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználókra vonatkozó különös szabályok
25. §

(1) Az egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználó a szolgáltatási jogviszonyt jogosult a kijelölés kezdetétől
számított 30. napig legfeljebb 30 nap felmondási idővel felmondani az egyetemes szolgáltatásra nem jogosult
felhasználó ellátására kijelölt földgázkereskedőnél.
(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a GET és a Vhr. kereskedőváltásra vonatkozó általános szabályait kell alkalmazni.
(3) Ha az egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználó a szolgáltatási jogviszonyt az (1) bekezdésben
meghatározott időpontig nem mondja fel, az kizárólag
a)
a 26. § (3) bekezdésében meghatározott szerződés megkötésével – az abban meghatározott időpontban –,
b)
a 21. §-ban meghatározott felmondással, vagy
c)
a kijelölés időtartamának elteltével
szűnik meg.

26. §

(1) Ha az egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználó a szolgáltatási jogviszonyt a 25. § (1) bekezdése szerint
nem mondta fel, az egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználó ellátására kijelölt földgázkereskedő
– a kijelölés időtartamának elteltét követő időszakra vonatkozóan – az egyetemes szolgáltatásra nem jogosult
felhasználó részére köteles a kijelölés időtartamának 60. napjáig az üzletszabályzatának rendelkezéseivel
összhangban szerződéskötésre irányuló ajánlatot tenni. Az egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználó
ellátására kijelölt földgázkereskedő az ajánlata alapján létrejövő szerződés hatálybalépésének napjáig a kijelölő
határozatban rögzített árfeltételek szerint köteles a felhasználóval elszámolni.
(2) Ha az egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználó nem kívánja elfogadni az (1) bekezdés alapján részére
tett ajánlatot, az egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználó ellátására kijelölt földgázkereskedő köteles
a kijelölés időtartamára az üzletszabályzata, valamint az e rendeletben meghatározott ármegállapítási és egyéb
feltételek alapján az egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználót ellátni, és tájékoztatni a felhasználót arról,
hogy a kijelölés végével, amennyiben nem gondoskodik az ellátását biztosító kereskedelmi szerződés megkötéséről
és a földgázt tovább vételezi, akkor szerződés nélküli vételezővé válik és a földgázvételezésből kizárható.
(3) Ha az egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználó elfogadja az ajánlatot, akkor az ajánlat alapján létrejött
szerződésben meghatározott időponttól kezdődően az egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználó
ellátására kijelölt földgázkereskedő a szerződésben meghatározott feltételekkel biztosítja a földgázellátást. Az így
létrejött szerződést írásba kell foglalni.

27. §

(1) Az egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználó ellátására kijelölt földgázkereskedő a felhasználótól a kijelölés
időtartama alatt legfeljebb a 12. § (1) bekezdés szerint benyújtott ajánlatában megjelölt földgázárat és a mindenkor
hatályos rendszerhasználati díjak alkalmazásának feltételeiről szóló rendelet szerinti rendszerhasználati díjakat
igényelheti azzal, hogy a földgáz ára a kijelölés időtartama alatt nem változtatható.
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(2) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezések nem érintik a földgáz kereskedelmi ügylethez kapcsolódó egyéb
jogszabályokban meghatározott fizetési kötelezettségeket.

16. Záró rendelkezések
28. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a földgázkereskedő működésének lehetetlenülése esetén, a felhasználók földgázellátását
veszélyeztető helyzet fennállása következtében alkalmazandó eljárásról szóló 48/2010. (II. 26.) Korm. rendelet.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 296/2015. (X. 13.) Korm. rendelethez
Az MSZKSZ által a 16. § (3) bekezdése szerint a földgáz biztonsági készletből biztosított földgáz ára és
az áralkalmazás feltételei
1. Egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók ellátása esetén
Az MSZKSZ által a 16. § (1) bekezdése szerint a biztonsági földgáztárolóból biztosított földgáz ára a földgázpiaci
egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árak képzéséről szóló miniszteri rendelet szerinti, az adott naptári
negyedévre számított földgáz aktuális ára (FgFTA), de legalább a földgáz biztonsági készlet átlagos értéke.
2. Egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználók ellátása esetén
Az MSZKSZ által a 16. § (1) bekezdése szerint a biztonsági földgáztárolóból biztosított földgáz értékesítésekor
alkalmazandó árat az alábbi képlet alapján kell meghatározni:
PG = (TTF+S)/3,6*1,11
ahol
PG: földgáz ára, EUR/GJ-ban 3 tizedesre kerekítve
TTF: az értékesítés hónapjában érvényes napvégi TTF Gas Base Load Futures adatok egyszerű számtani átlaga
(EUR/MWh), a számításkor alkalmazott TTF Gas Base Load Futures értékek a http://data.theice.com/ oldalon
„Dutch TTF Gas Base Load Futures – TTF” néven találhatók. A napi értékeket a „Settlement Price” értékei adják.
S:
3,45 EUR/MWh
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A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei,
valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének
rendeletei

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 41/2015. (X. 13.) MNB rendelete
a „Róth Miksa” 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 Magyar Nemzeti Bank épülete átadásának 110. évfordulója és Róth Miksa születésének
150. évfordulója alkalmából – „Róth Miksa” megnevezéssel 10 000 forintos címletű ezüst emlékérmét bocsát ki.
(2) A kibocsátás időpontja: 2015. október 15.

2. §

(1) Az emlékérme 925 ezrelék finomságú ezüstből készült, súlya 24 gramm, átmérője 37 mm, széle recézett.
(2) Az emlékérme előlapján, jobb oldalon a Magyar Nemzeti Bank épületrészletének egy különleges perspektívájú
ábrázolása látható. Az épületrészlet ábrázolásától balra, egymás alatti vízszintes sorokban, középen a „10 000”
értékjelzés és a „FORINT” felirat, lent a „2015” verési évszám és a „BP.” verdejel olvasható. Az emlékérme szélén, bal
oldalon, félköriratban a „MAGYARORSZÁG” felirat olvasható. Az emlékérme előlapjának képét az 1. melléklet
tartalmazza.
(3) Az emlékérme hátlapján, a középmezőben Róth Miksa portréjának ábrázolása látható, háttérben egy általa készített,
a Magyar Nemzeti Bank épületében található üvegablakkal. Az emlékérme szélén, bal oldalon, félköriratban a „RÓTH
MIKSA” és az „1865–1944” felirat olvasható, jobb oldalon, középen Tóth Zoltán tervezőművész mesterjegye látható.
Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. §		
Az emlékérméből 5000 darab készíthető, különleges – ún. proof – technológiával.
4. §		
Ez a rendelet 2015. október 15-én lép hatályba.
		

Dr. Matolcsy György s. k.,

		

a Magyar Nemzeti Bank elnöke
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1. melléklet a 41/2015. (X. 13.) MNB rendelethez
Az emlékérme előlapjának képe:

2. melléklet a 41/2015. (X. 13.) MNB rendelethez
Az emlékérme hátlapjának képe:
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A Magyar Nemzeti Bank elnökének 42/2015. (X. 13.) MNB rendelete
a „Róth Miksa” 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 Magyar Nemzeti Bank épülete átadásának 110. évfordulója és Róth Miksa születésének
150. évfordulója alkalmából – „Róth Miksa” megnevezéssel 2000 forintos címletű rézötvözetű emlékérmét bocsát ki.
(2) A kibocsátás időpontja: 2015. október 15.

2. §

(1) Az emlékérme réz (75%) és nikkel (25%) ötvözetéből készült, súlya 23,7 gramm, átmérője 37 mm, széle recézett.
(2) Az emlékérme előlapján, jobb oldalon a Magyar Nemzeti Bank épületrészletének egy különleges perspektívájú
ábrázolása látható. Az épületrészlet ábrázolásától balra, egymás alatti vízszintes sorokban, középen
a „2000” értékjelzés és a „FORINT” felirat, lent a „2015” verési évszám és a „BP.” verdejel olvasható. Az emlékérme
szélén, bal oldalon, félköriratban a „MAGYARORSZÁG” felirat olvasható. Az emlékérme előlapjának képét
az 1. melléklet tartalmazza.
(3) Az emlékérme hátlapján, a középmezőben Róth Miksa portréjának ábrázolása látható, háttérben egy általa készített,
a Magyar Nemzeti Bank épületében található üvegablakkal. Az emlékérme szélén, bal oldalon, félköriratban
a „RÓTH MIKSA” és az „1865–1944” felirat olvasható, jobb oldalon, középen Tóth Zoltán tervezőművész mesterjegye
látható. Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. §		
Az emlékérméből 5000 darab készíthető.
4. §		
Ez a rendelet 2015. október 15-én lép hatályba.
		

Dr. Matolcsy György s. k.,

		

a Magyar Nemzeti Bank elnöke

20339

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2015. évi 148. szám

1. melléklet a 42/2015. (X. 13.) MNB rendelethez
Az emlékérme előlapjának képe:

	
  
	
  

2. melléklet a 42/2015. (X. 13.) MNB rendelethez
Az emlékérme hátlapjának képe:
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1738/2015. (X. 13.) Korm. határozata
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezeti átalakításával összefüggő feladatok ellátásáért felelős
kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól
1. A Kormány a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról
szóló 2010. évi XLIII. törvény 31. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal szervezeti átalakításával összefüggő feladatok ellátására – e határozat közzétételét követő naptól –
2015. december 31. napjáig Tállai Andrást kormánybiztossá (a továbbiakban: kormánybiztos) nevezi ki.
2. A kormánybiztos az 1. pont szerinti feladatkörében ellátja
a)
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezeti átalakításával és
b)
az a) pontban foglaltak végrehajtásához szükséges jogszabály-módosítások előkészítésével
összefüggő feladatokat.
3. A miniszterelnök a kormánybiztos tevékenységét a nemzetgazdasági miniszter útján irányítja.
4. A kormánybiztos az 1. pont szerinti feladatköre ellátásáért díjazásban és juttatásban nem részesül.
5. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1739/2015. (X. 13.) Korm. határozata
a 2014. évi költségvetési maradványok felhasználásáról
A Kormány az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 153. §-ában
biztosított jogkörében eljárva engedélyezi az 1. mellékletben részletezettek szerint, a kötelezettségvállalással
terhelt, de 2015. június 30-ig pénzügyileg nem teljesült költségvetési maradványokból, továbbá a meghiúsulás
miatt kötelezettségvállalással nem terheltté vált költségvetési maradványokból 218 891 417 ezer forint
visszahagyását azzal, hogy a visszahagyott költségvetési maradványokból 6 631 874 ezer forint további intézkedésig
nem használható fel, arra kötelezettséget vállalni nem lehet.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet az 1739/2015. (X. 13.) Korm. határozathoz

1. melléklet az …/2015. (…) Korm. határozathoz

A 2014. évi kötelezettségvállalással terhelt, de június 30-ig pénzügyileg nem teljesült maradványok
ezer forintban

Megnevezés
I. Országgyűlés
I-5. Közbeszerzési Hatóság
I-21. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
I-22. Egyenlő Bánásmód Hatóság
I-23. Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
I-24. Nemzeti Választási Iroda
III. Alkotmánybíróság
IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala
V. Állami Számvevőszék
VI. Bíróságok
VIII. Ügyészség
X. Igazságügyi Minisztérium
XI. Miniszterelnökség
XI-31. Kormányzati Ellenőrzési Hivatal
XII. Földművelésügyi Minisztérium
XIII. Honvédelmi Minisztérium
XIV. Belügyminisztérium
XV. Nemzetgazdasági Minisztérium
XVI. Nemzeti Adó- és Vámhivatal
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
XIX. Uniós Fejlesztések
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XXX. Gazdasági Versenyhivatal
XXXI. Központi Statisztikai Hivatal
XXXIII. Magyar Tudományos Akadémia
XXXIV. Magyar Művészeti Akadémia
Összesen:
LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap (ONYF)
LXXII. Egészségbiztosítási Alap (OEP)
Mindösszesen:

Felhasználható
További
Kötelezettségvállalással intézkedésig fel
terhelt, de június 30-ig
nem használható
pénzügyileg nem teljesült
meghiúsult
maradványok
maradványok
1 000
53 986
67 531
58 499
30
13 000
234 198
128 812
53 417
324 989
0
1
43 844
318
34 886
128 892
10 714 839
511
898 771
648 054
163 511
10 549 715
1 061 414
8 209
38 625
25 478 408
266 112
731 190
127 655
19 332 316
360 388
7 887 013
55 876
1 750 506
553 038
31 639 238
1 156 635
6 549 846
205 198
54 984 485
243 849
35 663 104
1 625 086
130 809
43 307
59 901
4 486
4 427 191
5 502
22 232
211 907 003
6 623 420
1 817
8 050
350 723
404
212 259 543
6 631 874
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A Kormány 1740/2015. (X. 13.) Korm. határozata
a „Földet a gazdáknak!” Program megvalósítása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre
szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (6) bekezdésében meghatározott jogkörében
eljárva, a „Földet a gazdáknak!” Program megvalósítása érdekében 200,0 millió forint egyszeri átcsoportosítását
rendeli el elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel a Magyarország 2015. évi
központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XI. Miniszterelnökség
fejezet, 17. Nemzeti Kommunikációs Hivatal cím javára, a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet,
32. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére, az 1. melléklet szerint.
Az átcsoportosítás tekintetében
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
2016. június 30.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a

XI. Miniszterelnökség
XLIV. A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások

Államháztartási egyedi
azonosító
348784

Fejezet
szám

XI.

297102

Cím
szám

Alcím
szám

17

Fejezet
szám

Cím
szám

Államháztartási egyedi
azonosító
348784

XI.

Cím
szám

Fejezet
név

Alcím
szám

Alcím
szám

17

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Miniszterelnökség
Nemzeti Kommunikációs Hivatal

A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

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

-200,0

Egyéb működési célú kiadások

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Jog- Jogcím
cím
csop. szám
szám

) Korm. határozathoz

200,0

Dologi kiadások

Rendkívüli kormányzati intézkedések

K5

Az előirányzatmódosítás érvényessége:
Fejezet
szám

Kiemelt
előir.
szám

K3

32

Az előirányzatmódosítás érvényessége:
Államháztartási egyedi
azonosító

Jog- Jogcím
cím
csop. szám
szám

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2015.

/2015. (

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

Kiemelt előirányzat
neve
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1. melléklet az 1740/2015. (X. 13.) Korm. határozathoz

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

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Jog- Jogcím
cím
csop. szám
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat
neve

Miniszterelnökség
Nemzeti Kommunikációs Hivatal

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

200,0

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
200,0

II. n.év

III. n.év

IV. n.év
200,0

20343
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A Kormány 1741/2015. (X. 13.) Korm. határozata
az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok
módosításáról
1. A Kormány a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.)
19. § (3) bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva 25 800,9 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem használt rész
tekintetében visszatérítési kötelezettséggel a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 33. Országvédelmi Alap
cím terhére, az 1. melléklet szerint.
Az átcsoportosítás tekintetében
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős:
érintett miniszterek
Határidő:
2016. június 30.
2. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról,
az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról, a pártalapítványok tartalékának
átcsoportosításáról, az Összevont szakellátás jogcím előirányzatának megemeléséről és egyes kormányhatározatok
módosításáról szóló 1812/2014. (XII. 19.) Korm. határozat 5. pontjában a „2500,0 millió forint tekintetében”
szövegrész helyébe a „2500,0 millió forint tekintetében, a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti
kezelésű előirányzatok cím, 47. Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának támogatása
alcímre átcsoportosított 2669,8 millió forint tekintetében” szöveg lép.
3. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes
kormányhatározatok módosításáról szóló 1968/2013. (XII. 17.) Korm. határozat 1. pontjában a „2015. augusztus
31.” szövegrész helyébe a „2015. augusztus 31., a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 18. Köznevelési
feladatellátás és irányítás intézményei címre átcsoportosított 516,0 millió forint tekintetében 2015. december 31.”
szöveg lép.
4. A Kormány visszavonja a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzatátcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról, továbbá egyes kormányhatározatok végrehajtása
során alkalmazandó eltérő intézkedésekről szóló 1676/2014. (XI. 20.) Korm. határozat 2. pontját.
5. A Kormány egyetért azzal, hogy a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzatátcsoportosításról, a kormányzati infokommunikációs szolgáltatások finanszírozásához a Belügyminisztérium
és a Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, továbbá egyes
kormányhatározatok módosításáról és egyes kormányhatározatok végrehajtása során alkalmazandó eltérő
intézkedésekről szóló 1721/2014. (XII. 5.) Korm. határozat (a továbbiakban: Határozat) 1. melléklete szerint
– az egyszeri előirányzat-átcsoportosítás összesen összegének változatlanul hagyása mellett – a XX. Emberi
Erőforrások Minisztériuma fejezet, 11. Közgyűjtemények cím javára a K7. Felújítások kiemelt előirányzaton
biztosított 58,0 millió forintból 8,0 millió forint a K3. Dologi kiadások kiemelt előirányzaton kerüljön felhasználásra és
elszámolásra.
6. A Határozat 2. pontjában a „XI. Miniszterelnökség fejezet, 12. Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási
kormányhivatalok címet, 15. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Fejezeti általános tartalék alcímet és
a 22. Nemzeti Kommunikációs Hivatal címet érintő átcsoportosítások tekintetében 2015. december 31.” szövegrész
helyébe a „XI. Miniszterelnökség fejezet, 12. Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok
címet és a 22. Nemzeti Kommunikációs Hivatal címet érintő átcsoportosítások tekintetében 2015. december 31.,
a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 11. Közgyűjtemények cím javára átcsoportosított 515,0 millió forint
tekintetében 2015. november 30., a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok
cím, 50. Kulturális szakmai feladatok támogatása alcím, 7. Liget Budapest projekt előkészítése és megvalósítása
jogcímcsoport javára átcsoportosított 2641,5 millió forint és a XI. Miniszterelnökség fejezet, 15. Fejezeti kezelésű
előirányzatok cím, 2. Fejezeti általános tartalék alcím javára átcsoportosított 140,4 millió forint tekintetében
2016. június 30.” szöveg lép.
7. A Kormány visszavonja rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzatátcsoportosításról szóló egyes kormányhatározatok végrehajtása során alkalmazandó eltérő intézkedésekről,
valamint a Liget Budapest projekt kapcsolódó beruházásainak megvalósításához szükséges intézkedésekről szóló
1145/2015. (III. 12.) Korm. határozat 2. pontját.
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8. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló
1405/2014. (VII. 18.) Korm. határozatban a „Festetics-mauzóleum felújítása érdekében biztosított 175,0 millió
forint összeg tekintetében 2015. szeptember 30.” szövegrész helyébe a „XI. Miniszterelnökség fejezet, 15. Fejezeti
kezelésű előirányzatok cím, 2. Fejezeti általános tartalék alcím javára átcsoportosított 475,0 millió forint tekintetében
2015. december 31.” szöveg lép.
9. A Kormány egyetért azzal, hogy a természetes személyek adósságrendezésével kapcsolatos feladatok
végrehajtásához szükséges feltételek biztosításáról szóló 1450/2015. (VII. 7.) Korm. határozat 1. melléklete szerint
– az egyszeri előirányzat-átcsoportosítás összesen összegének változatlanul hagyása mellett – a X. Igazságügyi
Minisztérium fejezet, 3. Igazságügyi Hivatal cím javára a K6. Beruházások kiemelt előirányzaton biztosított
190 000 ezer forintból 140 000 ezer forint a K5. Dologi kiadások kiemelt előirányzaton kerüljön felhasználásra és
elszámolásra.
10. A nemzetközi védelemben részesülő gyermekek gyermekvédelmi szakellátásban történő elhelyezéséhez szükséges
férőhelyszám bővítéséhez és működtetéséhez szükséges többletforrás biztosításáról szóló 1706/2015. (IX. 29.)
Korm. határozat 1. pontjában a „fejezet 2. cím 3. alcím „Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és
irányítás intézményei” előirányzat javára” szövegrész helyébe a „fejezetében” szöveg lép.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

20346

1. melléklet az 1741/2015. (X. 13.) Korm. határozathoz
XI. Miniszterelnökség
XIII. Honvédelmi Minisztérium
XIV. Belügyminisztérium
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2015.
Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

XIII.
002587

Cím
szám

1

198279

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

1

2

206905

K1
K2
K3

1

K1
K2
K3
K6
K7

2

198301

3

002718

6

302724

K1
K2
K3
K1
K2
K3
K1
K2
K3
K6

2

3

241189

5

220459

25

003737

XIV.

4

5

19

K5
K5
K8
K1
K2
K3
K6
K1
K2
K3

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

A módosítás jogcíme

Honvédelmi Minisztérium
Honvédelmi Minisztérium
Honvédelmi Minisztérium igazgatása
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Egyéb HM szervezetek
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Magyar Honvédség
Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Beruházások
Felújítások
MH ÖHP és alárendelt szervezetei
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
MH Egészségügyi Központ
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Beruházások
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Ágazati célelőirányzatok
Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek támogatása
Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek támogatása
Egyéb működési célú kiadások
Nonprofit korlátolt felelősségű társaságok támogatása
Egyéb működési célú kiadások
Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Belügyminisztérium
Terrorelhárítási Központ
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Beruházások
Büntetés-végrehajtás
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
száma

44,4
12,0
95,0
40,0
32,6
8,3
673,3
848,3
229,0
1 366,2
681,0
349,0
2 001,2
540,3
557,3
29,6
8,0
283,3
14,8
4,0
68,8
35,2

20,0
90,0
1 500,0
74,3
20,0
49,9
65,0
135,4
13,6
5 936,6
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8

Kiemelt
előir.
szám

K1
K2
K3
K8

2

206895

294479

Jogcím
szám

7

001711

12

330039

17

001766

347762
XVII.

20

351640
XVIII.

004118

K1
K2
K3
K6
1

34

56

K3

3

K5

1

K1
K2

2

7
354373
XX.
334462

2

272734

K1
K2
K3
K7
4

6

K5

3

K6

4

20
270312
XLIII.

2

329639
015558

K1
K2
K3
K6

18
20

004107

K1
K2

XI.

12

294213

13

271734

33

25

1

K1
K2
K3
K6
K7
10

1

K6

2

K6
K1
K2
K6
K5

Rendőrség

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Beruházások
Vízügyi Igazgatóságok
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala
Beruházások
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Ágazati célfeladatok
Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások
Dologi kiadások
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Infokommunikációs ágazati programok
Űrtevékenységekkel kapcsolatos feladatok
Egyéb működési célú kiadások
Külgazdasági és Külügyminisztérium
Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Külképviseletek igazgatása
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Felújítások
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Nemzetközi fejlesztési együttműködés és humanitárius segélyezés
Nemzetközi Alapokhoz való hozzájárulások
Egyéb működési célú kiadások
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer
Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményei
Beruházások
Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
Beruházások
Felújítások
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Felújítások központi támogatása, egyéb fejlesztési támogatások
Egyéb felújítási, fejlesztési támogatások
Beruházások
Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások
Felhalmozási jellegű kiadások
Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás
Az MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai
Beruházások
Miniszterelnökség
Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal
Beruházások
Országvédelmi Alap
Egyéb működési célú kiadások

2 232,6
602,2
12,9
3,5
87,5
79,8
10,1
2,7
1,3
350,0

190,0
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001580

262,0
10,0
2,7
621,7
184,8
686,4
164,3

2 355,0

168,8
76,6
20,4
61,2
31,0
20,0

200,0

100,0
1 118,1
301,9
17,0
-25 800,9

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
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Fejezet
szám

Cím
szám

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

XIII.
002587
198279

294479
003737
001580
001711
330039
001766
347762

351640
004107
004118

3
6
8

XIV.

XVII.

XVIII.

XX.

334462
272734
270312
015558
294213

4
5
7
12
17
18
20

20

1
2
7

2

12
13

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

Kiemelt előirányzat
neve

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
száma

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

1
2
1
2

2

3
5
25

20
XI.

Jogcím
csop.
szám

1

34

4

56

3

6

3
4
25

10

19

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

T Á M O GAT Á S
Kiemelt előirányzat
neve

Honvédelmi Minisztérium
Honvédelmi Minisztérium
Honvédelmi Minisztérium igazgatása
Egyéb HM szervezetek
Magyar Honvédség
Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei
MH ÖHP és alárendelt szervezetei
Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat
MH Egészségügyi Központ
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Ágazati célelőirányzatok
Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek támogatása
Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek támogatása
Nonprofit korlátolt felelősségű társaságok támogatása
Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához
Belügyminisztérium
Terrorelhárítási Központ
Büntetés-végrehajtás
Rendőrség
BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Vízügyi Igazgatóságok
Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Ágazati célfeladatok
Kormányzati infokommunikációs szolgáltatások
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Infokommunikációs ágazati programok
Űrtevékenységekkel kapcsolatos feladatok
Külgazdasági és Külügyminisztérium
Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása
Külképviseletek igazgatása
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Nemzetközi fejlesztési együttműködés és humanitárius segélyezés
Nemzetközi Alapokhoz való hozzájárulások
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer
Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményei
Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Felújítások központi támogatása, egyéb fejlesztési támogatások
Egyéb felújítási, fejlesztési támogatások
Miniszterelnökség
Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok
Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
száma

191,4
714,2
3 473,5
3 098,8
320,9
122,8

20,0
90,0
1 500,0
209,2
6 085,6
2 834,8
183,7
14,1
350,0
190,0

262,0
12,7
1 657,2
2 355,0
168,8
209,2
200,0
1 420,0
17,0

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
25 800,9

II. n.év

III.n.év

IV.n.év
25 800,9
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354373

1
2

206895
206905
198301
002718

302724
241189
220459

Cím
szám

Alcím
szám
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Államháztartási egyedi
azonosító
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A Kormány 1742/2015. (X. 13.) Korm. határozata
a Kormány és az országos önkormányzati érdekszövetségek közötti stratégiai együttműködésről szóló
megállapodás aláírásáról, valamint az Önkormányzatok Nemzeti Együttműködési Tanácsáról szóló
1128/2012. (IV. 26.) Korm. határozat módosításáról
1. A Kormány egyetért az országos önkormányzati érdekszövetségekkel történő stratégiai együttműködésről szóló, az
1. mellékletben foglalt Megállapodással (a továbbiakban: Megállapodás).
2. Ez a határozat a közzététele napján 13 órakor lép hatályba.
3. Az Önkormányzatok Nemzeti Együttműködési Tanácsáról szóló 1128/2012. (IV. 26.) Korm. határozat 1. pont 1.2. és
1.3. alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„1.2. A Tanács tagjai a belügyminiszter, a nemzetgazdasági miniszter, a Belügyminisztérium önkormányzatokért
felelős államtitkára, a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára, az országos önkormányzati
érdekszövetségek elnökei, továbbá – tanácskozási joggal – az emberi erőforrások minisztere. A Tanács tagjai
helyettesítésükre eseti megbízást adhatnak. A Tanács elnöke a Tanács ülésének egyes napirendi pontjaihoz
tanácskozási joggal hívja meg a napirendi ponttal érintett szakterületért felelős állami vezetőt. A Tanács bármely
tagja kezdeményezheti eseti meghívott részvételét. A tagok díjazásban nem részesülnek.
1.3. A Tanács elnöke a belügyminiszter, alelnöke a Belügyminisztérium önkormányzatokért felelős államtitkára.
A Tanács társelnökét rotációs elv alapján az országos önkormányzati szövetségek – konszenzusos döntésük
alapján – biztosítják. A Tanács évente legalább két alkalommal ülésezik, üléseit az elnök hívja össze és vezeti.
A Tanács bármely tagja kezdeményezheti rendkívüli ülés összehívását, a kezdeményezésről az elnök dönt.”
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet az 1742/2015. (X. 13.) Korm. határozathoz
Megállapodás a Kormány és az országos önkormányzati érdekszövetségek közötti
stratégiai együttműködésről
Bevezető
A negyedszázados magyar önkormányzati rendszer létrehozása alkalmából a Kormány és a jelen Megállapodást
aláíró országos önkormányzati érdekszövetségek egyenrangú partnerként elhatározták, hogy az elmúlt évtizedek
tapasztalatai alapján erősítik az egymás közötti együttműködést az Alaptörvény 34. cikk (1) bekezdése alapján
a közösségi célok elérése érdekében.
A Megállapodást aláírók figyelemmel voltak a Helyi Önkormányzatok Európai Chartájáról szóló, 1985. október 15-én,
Strasbourgban kelt egyezmény 4. cikk 6. pontja szerint arra, hogy lehetőség szerint a tervezési és döntéshozatali
eljárás során, megfelelő időben és formában, ki kell kérni minden olyan ügyben a helyi önkormányzatok
véleményét, amely őket közvetlenül érinti.
A Megállapodást aláírók tekintettel voltak a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
131. § (1) bekezdésében meghatározott rendelkezések szerint arra, hogy az országos önkormányzati
érdekszövetségek jogalkotási feladatokra, intézkedések megtételére vonatkozó javaslatot tehetnek, konzultációt
folytathatnak a Kormánnyal a helyi önkormányzati rendszert, valamint a helyi önkormányzatok által ellátott
közszolgáltatásokat érintő stratégiai kérdésekről és a központi költségvetés önkormányzatokat érintő kérdéseiről.
Mindezek alapján a Megállapodást aláírók a Kormány és az országos önkormányzati szövetségek közötti stratégiai
együttműködés céljáról és alapelveiről, valamint az együttműködés tartalmi és formai kérdéseiről az alábbi
Megállapodást fogadták el a Helyi Önkormányzatok Napja alkalmából:
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I.		
A stratégiai együttműködés célja és alapelvei
1. A Kormány és az országos önkormányzati szövetségek közötti együttműködés alapvető célja a folyamatos
kapcsolattartás és rendszeres érdemi párbeszéd lehetővé tétele a Kormány önkormányzatokat érintő
elképzeléseiről, az önkormányzati szektor javaslatairól és észrevételeiről a közösségi célok együttes elérése
érdekében.
2. Az együttműködési rendszer célkitűzései a következők:
a)
A kormányzati és az önkormányzati szint közötti folyamatos egyeztetés biztosítása a feladatokról és
a hozzájuk kapcsolódó finanszírozási forrásokról;
b)
A források felhasználási feltételeinek meghatározása a két oldal által egyeztetett prioritások mentén;
c)
Minden település számára biztosítani az önkormányzáshoz való jogot, ennek jegyében lehetőséget teremteni
valamennyi települési közösség számára a helyi szabadság kiteljesítésére közös megoldásokon keresztül,
az erőforrások hatékony felhasználása, a helyi demokrácia megerősödése érdekében;
d)
Az önkormányzati szektor számára kiszámítható, biztos jogi és gazdasági keretek kialakítása;
e)
A Kormány és az Országgyűlés számára megbízható információs bázis szolgáltatásának létrehozása és
elérhetővé tétele az állami és önkormányzati menedzsment hatékony tervezésének biztosításához;
f)
Az állam és az önkormányzatok együttműködése a közfeladatok ellátásának átláthatósága érdekében;
g)
A társadalmi közérzet javítása, a konstruktív, együttműködő közhangulat megteremtése;
h)
A közösségi célok elérése érdekében hasznosítható vélemények, javaslatok felszínre hozatala, amelynek
értelmében az önkormányzati szövetségek felterjesztési joggal rendelkeznek;
i)
A közösségi döntések nehézségeivel, felelősségével való társadalmi azonosulás elérése;
j)
Az esetleges konfliktusok minimalizálása, a kormányzati és önkormányzati hatáskörök és korlátok jobb
megértésének elősegítése;
k)
Az európai uniós döntéshozatali eljárásban az önkormányzatokat érintő döntések esetében a helyi
önkormányzatok véleményének megismerése és a döntések társadalmi hatásának egyeztetése, így
különösen az Európai Unió Régiók Bizottságában a magyar delegáció teljes jogú tagjai által a magyar
önkormányzati érdekek képviseletének és érdekérvényesítésének az elősegítése, valamint a magyar tagok
bizottsági munkájának megismerhetővé tétele.
3. Az együttműködés alapelvei a következők:
a)
Az együttműködés azon a közös elvi alapon nyugszik, hogy az Országgyűlés és a Kormány felelőssége
az országos gazdasági és politikai célok meghatározása az önkormányzati szektorban.
b)
A Kormány célja az erős és hatékony önkormányzati szektor, amely alkalmas arra, hogy kulcsszereplő legyen
a helyi közfeladatok ellátásában, és amely a jó szolgáltatásokat, a választás szabadságát és az állampolgárok
bevonását képes biztosítani a helyi demokrácia jegyében, mindezt az egyéni jogok védelme mellett.
c)
Az önkormányzati szektor számára ezért olyan keretfeltételeket kell biztosítani, amelyek megengedik, hogy
a települési és területi önkormányzatok elláthassák a feladataikat, mint közszolgáltatók.
d)
Fontos, hogy az együttműködés során láthatóvá váljon a felek közötti valamennyi vitás kérdés, és világosan
meghatározható legyen a döntéshozók számára az együttműködő felek közös vagy eltérő álláspontja.
e)
Az együttműködés keretében lefolytatott egyeztetés a sikeres közszolgálat egyik alapfeltétele. A siker záloga
a nyíltság, a becsületesség és a partner tisztelete.
f)
A felek közötti egyeztetés lényege, hogy a célokat, a korlátokat közösen kell meghatározni, egyértelművé
tenni.
g)
A feleknek egyértelmű mandátummal kell rendelkezniük, az összes résztvevő álláspontját, elvárásait
világossá kell tenni.
h)
Az együttműködő partnereknek az önkormányzati vélemények kialakításához egymás rendelkezésre kell
bocsátani az összes fontos információt.
i)
Az együttműködési folyamat minden elemében meg kell nyilvánulnia az egyenrangú partneri viszonynak,
a folyamatért és az eredményért közös a felelősség.
j)
Megegyezés esetén tisztázni kell, hogy kinek mi a feladata, felelőssége a Megállapodás végrehajtásában,
rögzíteni kell a visszacsatolás módját.
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II.		
A stratégiai együttműködés területei és tárgykörei
1. Érdemi egyeztetés megfelelő időben a helyi önkormányzati rendszert, valamint a helyi önkormányzatok által ellátott
feladatokat, közszolgáltatásokat érintő stratégiai kérdésekről, kormányzati programokról és javaslatokról, valamint
a központi költségvetés és a zárszámadás önkormányzatokat érintő kérdéseiről.
2. Előzetes egyeztetés az önkormányzati álláspontok kialakításához az önkormányzatokat érintő jogszabálytervezetekről és kormányzati döntésekről.
3. Előzetes egyeztetés az európai uniós döntéshozatali eljárásban az önkormányzatokat érintő döntésekről, és érdemi
egyeztetés a helyi szabályozást érintő kérdésekről.
III.		
A kapcsolattartás módja és feltételei
1. Az együttműködési és egyeztetési rendszer politikai és adminisztratív kapcsolatból áll.
2. Az együttműködés politikai kapcsolata elsősorban az Önkormányzatok Nemzeti Együttműködési Tanácsa
(a továbbiakban: ÖNET) legalább évente két alkalommal megtartott érdemi egyeztetéséből áll. Az ügyrendet
a partnerek konszenzussal fogadják el. Valamennyi megbeszélésnek – a II. fejezetben meghatározott tárgykörökhöz
igazodó – speciális témája van. Az egyeztetéseken az ÖNET-re vonatkozó kormányhatározatnak megfelelően a helyi
önkormányzatokért felelős miniszter elnököl, az állam részéről továbbá azoknak a minisztériumoknak a vezetői
vesznek részt, akiket érint az adott téma. Az ÖNET ülésén valamennyi országos önkormányzati szövetség vezetője,
vagy annak megbízottja teljes jogú tagként vesz részt. Az ÖNET társelnökét rotációs elv alapján az országos
önkormányzati szövetségek konszenzusos döntése alapján biztosítják. Az ÖNET munkatervét, az ülések napirendjét
és forgatókönyvét az elnök határozza meg a társelnök véleményének kikérését követően. Az ülésekről hangfelvétel
és emlékeztető készül. Az emlékeztetőt az elnök és a társelnök látja el kézjegyével.
3. Az együttműködés adminisztratív kapcsolata keretében a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által kijelölt
titkárság készíti elő az ÖNET ülésére a dokumentumokat, amelyeket az ülés kitűzött időpontja előtt 15 nappal
eljuttat a tagoknak. A helyi önkormányzatokért felelős miniszter titkársága koordinálja az ÖNET ülésén résztvevő
minisztériumok részvételével és állásfoglalásával kapcsolatos kérdéseket. Az önkormányzati szövetségek szakmai
képviseletének ellátását az országos önkormányzati szövetségek egymás közötti megállapodása rögzíti.
4. A Megállapodás II/1. pontja szerinti témakörben az ÖNET egyeztetésére kerül sor azoknak a programoknak
a megtervezésében, amelyek jelentős változásokat eredményeznek az önkormányzati feladatellátásban és
szabályozásban. Az egyeztetési rendszer elsősorban olyan egyeztetési és együttműködési fórum, amely az állami
költségvetés önkormányzati szektorra vonatkozó gazdasági programjára, finanszírozási elképzeléseire vonatkozik.
Az ÖNET egyeztetési találkozói a mindenkori éves költségvetés kormányzati előkészítési munkafolyamatához is
igazodnak.
5. A Megállapodás II/2. pontja tekintetében az egyeztetés a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 19. §
(1) bekezdésében foglaltak szerint történik az országos önkormányzati szövetségek közvetlen megkeresésével, de
igény esetén az ÖNET napirendjére kell tűzni.
6. A Megállapodás II/3. pontjában meghatározott tárgykörökben az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény
VI. Fejezet 26. és 27. alcímében meghatározott eljárási rendbe illeszkedve valósul meg az egyeztetési eljárás
a Kormány és az országos önkormányzati szövetségek együttműködése keretében.
7. A Megállapodás II/1–3. pontjaiban meghatározott témakörökben az országos önkormányzati szövetségek részéről
megfogalmazott javaslat tartalma határozza meg – a III/3. pontban rögzített adminisztratív eljárás keretében –
az egyeztetés megvalósításának formáját és szintjét. Amennyiben az előkészítés során az országos önkormányzati
szövetségek képviselői a javaslatnak az ÖNET előtti tárgyalását tartják szükségesnek, akkor az országos
önkormányzati szövetségek javaslatát – a kormányzati észrevételekkel együtt – az ÖNET napirendjére kell tűzni.
8. E Megállapodás nem terjed ki a közszolgálati munkavállalói és munkáltatói érdekegyeztetés kérdéseire, így
különösen az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács fóruma keretében megvalósuló együttműködésre és
konzultációra.
9. Az együttműködés és a konzultáció dokumentumainak hozzáférhetőnek kell lenniük a felek honlapján.
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IV.		
A megállapodás időtartama
1. A felek e Megállapodást határozatlan időtartamra kötik.
2. E Megállapodás érvényesülését a felek évente egyszer az ÖNET fórum keretében értékelik, és a felülvizsgálatát
szükség szerint elvégzik.

Tarlós István s. k.,

Kovács Péter s. k.,

elnök

társelnök
Budapesti Önkormányzatok Szövetsége

Szita Károly s. k.,
elnök
Megyei Jogú Városok Szövetsége

Fehérvári Tamás s. k.,
elnök
Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége

Dr. Gémesi György s. k.,
elnök
Magyar Önkormányzatok Szövetsége

Schmidt Jenő s. k.,
elnök
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége

Lipők Sándor s. k.,
elnök
Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekszövetsége

Dr. Wekler Ferenc s. k.,
elnök
Községek, Kistelepülések és Kistérségek Országos Önkormányzati Szövetsége

Szabó Gellért s. k.,
elnök
Magyar Faluszövetség

Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter
a Kormány részéről
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A Kormány 1743/2015. (X. 13.) Korm. határozata
a 2015. évi Milánói Világkiállításon való magyar részvétellel kapcsolatos összkormányzati feladatok
végrehajtása koordinációjának ellátásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló
1192/2015. (III. 31.) Korm. határozat módosításáról
1. A 2015. évi Milánói Világkiállításon való magyar részvétellel kapcsolatos összkormányzati feladatok végrehajtása
koordinációjának ellátásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 1192/2015. (III. 31.)
Korm. határozat (a továbbiakban: Határozat) 2. pontja a következő f ) és g) alponttal egészül ki:
(A kormánybiztos az 1. pont szerinti feladatkörében:)
„f ) ellátja a világkiállítás magyar pavilonjának bontásával, hazahozatalával, Magyarországon történő újraépítésével
kapcsolatos feladatok koordinációját;
g) javaslatot tesz a Kormány számára a világkiállítás magyar pavilonja Magyarországon történő újraépítésének
helyére és az újraépített pavilonban ellátandó feladatokra.”
2. A Határozat 1. pontjában a „2015. november 30. napjáig” szövegrész helyébe a „2016. június 30. napjáig” szöveg lép.
3. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
		

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.

