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Kormányrendeletek

A Kormány 342/2015. (XI. 11.) Korm. rendelete
az erdőgazdálkodási és erdővédelmi bírság mértékéről és kiszámításának módjáról szóló
143/2009. (VII. 6.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 112. § (1) bekezdés
b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:
1. §		
Az erdőgazdálkodási és erdővédelmi bírság mértékéről és kiszámításának módjáról szóló 143/2009. (VII. 6.)
Korm. rendelet 4. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A faanyag kereskedelmi lánc hatósági felügyeletével kapcsolatos eljárás során az erdővédelmi bírság
mértéke – mérlegeléssel megállapítható mérték esetében az Evt. 108. § (7) bekezdésében foglalt szempontok
figyelembevételével
a) az Evt. 108. § (5) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott esetben alkalmanként 5,0 EJA – 75,0 EJA;
b) az Evt. 108. § (5) bekezdés c) pontjában meghatározott esetben alkalmanként 0,5 EJA – 25,0 EJA;
c) az Evt. 108. § (4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével a fát és fatermékeket piaci forgalomba bocsátó piaci
szereplők kötelezettségeinek meghatározásáról szóló, 2010. október 20-i 995/2010/EU európai parlamenti és tanácsi
rendelet
ca) 4. cikk (1) bekezdése szerinti tilalom megszegése esetén alkalmanként 0,5 EJA – 150,0 EJA,
cb) 4. cikk (3) bekezdése szerinti kötelezettség elmulasztása esetén alkalmanként 1,0 EJA – 35,0 EJA,
cc) 5. cikke szerinti kötelezettség elmulasztása esetén alkalmanként 0,5 EJA – 20,0 EJA,
cd) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja és a fát és fatermékeket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők
kötelezettségeinek meghatározásáról szóló 995/2010 európai parlamenti és tanácsi rendelet által előírt, a kellő
gondosság elvén alapuló rendszerre, valamint az ellenőrző szervezetek felett végzendő ellenőrzések gyakoriságára
és jellegére vonatkozó részletes szabályokról szóló, 2012. július 6-i 607/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelet
(a továbbiakban: 607/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelet) 3. cikke szerinti kötelezettség elmulasztása esetén
alkalmanként 0,5 EJA – 20,0 EJA,
ce) 6. cikk (1) bekezdés b) és c) pontja, valamint a 607/2012/EU bizottsági végrehajtási rendelet 4. cikke szerinti
kötelezettség elmulasztása, vagy nem megfelelő teljesítése esetén, alkalmanként 1,0 EJA – 15,0 EJA.
(5) Ha egy eljárás keretében több, a (4) bekezdés hatálya alá tartozó erdővédelmi bírsággal sújtható tényállás
állapítható meg, a bírság teljes összegét az egyes bírságtételek összegének figyelembevételével úgy kell
megállapítani, hogy annak együttes összege legfeljebb 150,0 EJA lehet.”
2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 16. napon lép hatályba.
3. §		
Ez a rendelet a fát és fatermékeket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségeinek meghatározásáról
szóló 2010. október 20-i 995/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges
rendelkezéseket állapítja meg.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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IV.

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

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 46/2015. (XI. 11.) MNB rendelete
a kötelező tartalékráta mértékéről
A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (1) bekezdésében és a 18. § f ) pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. §		
A Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsának döntése értelmében a kötelező tartalékráta mértéke a kötelező
jegybanki tartalék kiszámításáról, illetve képzésének és elhelyezésének módjáról szóló 10/2005. (VI. 11.)
MNB rendelet
a)
3. § (1) bekezdés a)–d) pontjában meghatározott forráskategóriákra vonatkozóan 0%,
b)
3. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott forráskategóriára vonatkozóan 2%.
2. §		
Ez a rendelet 2015. december 1-jén lép hatályba.
3. §		
Hatályát veszti a kötelező tartalékráta mértékéről szóló 13/2010. (IX. 6.) MNB rendelet.
4. §		
E rendelet tervezetének a nemzeti hatóságoknak az Európai Központi Bankkal a jogszabálytervezetekről folytatott
konzultációjáról szóló, 1998. június 29-i 98/415/EK tanácsi határozat 2. cikk (2) bekezdése szerinti előzetes
bejelentése megtörtént.
		

Dr. Matolcsy György s. k.,

		

a Magyar Nemzeti Bank elnöke
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 452/2015. (XI. 11.) KE határozata
közigazgatási államtitkári felmentésről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés j) pontja, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény
218. § (1) bekezdése alapján – a miniszterelnök javaslatára – dr. Simon Attila Istvánt, a Földművelésügyi Minisztérium
közigazgatási államtitkárát e tisztségéből 2015. november 7-ei hatállyal felmentem.
Budapest, 2015. november 6.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2015. november 9.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

KEH ügyszám: IV-2/06222-2/2015.

A Kormány 1820/2015. (XI. 11.) Korm. határozata
az Afrikából kiinduló migráció kiváltó tényezőinek kezeléséhez való magyar hozzájárulásról és pénzügyi
forrásainak középtávú biztosításáról
A Kormány
1. egyetért azzal, hogy Magyarország hozzájáruljon az Európai Unió Afrikából kiinduló migráció kiváltó tényezőinek
kezelésére létrehozott Szükséghelyzeti Vagyonkezelő Alapjához (a továbbiakban: Alap);
2. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert Magyarországnak az Alapban történő képviselete ellátására;
Felelős:
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
folyamatos
3. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy az 1. pontban foglalt célok megvalósítása érdekében készítsen
előterjesztést az Alaphoz történő csatlakozással kapcsolatos befizetés teljesítéséhez szükséges 189 000 000 forint
biztosításáról.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2015. november 30.
		

Dr. Semjén Zsolt s. k.,

		

miniszterelnök-helyettes
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A miniszterelnök 93/2015. (XI. 11.) ME határozata
helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 223. § (3) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva,
a Miniszterelnökséget vezető miniszter előterjesztésére megállapítom, hogy
Dömötör Csabának, a Miniszterelnökség helyettes államtitkárának e megbízatása a közszolgálati tisztviselőkről
szóló 2011. évi CXCIX. törvény 221. § (1) bekezdésének d) pontja alapján, politikai vezetővé történt kinevezésére
tekintettel
– 2015. október 20-ai hatállyal –
megszűnt.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A miniszterelnök 94/2015. (XI. 11.) ME határozata
a 42/2010. (VI. 10.) ME határozat módosításáról
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 220. § (2) bekezdésében biztosított jogkörömben
eljárva, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 58. §-ában, valamint a Kormány tagjainak
feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 136/B. §-ában foglaltakra tekintettel
a helyettes államtitkárok kinevezéséről szóló 42/2010. (VI. 10.) ME határozatot
– 2015. november 1-jei hatállyal –
akként módosítom, hogy a határozatban
dr. Havasi Bertalan
tekintetében a „Miniszterelnökség” megnevezés helyett a „Miniszterelnöki Kabinetiroda” megnevezést kell érteni.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A miniszterelnök 95/2015. (XI. 11.) ME határozata
állami felsőoktatási intézmény kancellárja megbízásának visszavonásáról
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 37. § (4a) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva
– az oktatásért felelős miniszter előterjesztésére –
a Szegedi Tudományegyetemen Devecz Miklós kancellári megbízását – a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény 23. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel –
2015. december 2. napjával
visszavonom.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A miniszterelnök 96/2015. (XI. 11.) ME határozata
főiskolai tanár kinevezéséről
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 27. § (3) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva
– az oktatásért felelős miniszter előterjesztésére –
dr. Bayer Judit Annát
– 2015. október 20-ai hatállyal –
főiskolai tanárrá kinevezem.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A miniszterelnök 97/2015. (XI. 11.) ME határozata
főiskolai tanár kinevezéséről
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 27. § (3) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva
– az oktatásért felelős miniszter előterjesztésére –
dr. Rajcsányi-Molnár Mónikát
– 2015. november 15-ei hatállyal –
főiskolai tanárrá kinevezem.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
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