MAGYAR KÖZLÖNY

182. szám

M A G YA R O R S Z Á G H I V ATA L O S L A PJ A
2018. november 21., szerda

Tartalomjegyzék

43/2018. (XI. 21.) MNB rendelet

1585/2018. (XI. 21.) Korm. határozat

1586/2018. (XI. 21.) Korm. határozat

141/2018. (XI. 21.) ME határozat

A kötelező jegybanki tartalék kiszámításáról, illetve képzésének és
elhelyezésének módjáról szóló 10/2005. (VI. 11.) MNB rendelet módosításáról

33746

A Szatmári Római Katolikus Püspökség programjának finanszírozásához
szükséges forrás biztosításáról

33748

A Magyarország Kormánya és Mongólia Kormánya között a nemzetközi
közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Megállapodás
szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

33750

A Magyarország Kormánya és a Zöld-foki Köztársaság Kormánya
közötti pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló
megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

33750

33746

IV.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2018. évi 182. szám

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

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 43/2018. (XI. 21.) MNB rendelete
a kötelező jegybanki tartalék kiszámításáról, illetve képzésének és elhelyezésének módjáról szóló
10/2005. (VI. 11.) MNB rendelet módosításáról
A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 4. § tekintetében a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (3) bekezdés a) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (5) bekezdésében meghatározott
feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:
1. §

(1) A kötelező jegybanki tartalék kiszámításáról, illetve képzésének és elhelyezésének módjáról szóló 10/2005. (VI. 11.)
MNB rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A tartalékköteles hitelintézet (2) bekezdés szerinti kötelező tartalékának előzetes összegét az MNB állapítja
meg, és arról legkésőbb öt MNB munkanappal a 4. § (1) bekezdése szerinti teljesítési tárgyidőszak kezdete
előtt írásban értesíti a tartalékköteles hitelintézetet. Abban az esetben, ha a tartalékköteles hitelintézet a 4. §
(1) bekezdése szerinti teljesítési tárgyidőszak kezdete előtti második MNB munkanapig úgy módosítja a Statisztikai
mérleg adatokat, hogy az abból számított kötelező tartalék összege eltér a kötelező tartalék előzetes összegétől,
egy alkalommal írásban kérheti az MNB-től a kötelező tartalék előzetes összegének módosítását (módosítási
kérelem). A 4. § (1) bekezdése szerinti teljesítési tárgyidőszak kezdete előtti második MNB munkanap végéig
az MNB a rendelkezésére álló Statisztikai mérleg adatok alapján megállapítja a tartalékköteles hitelintézet kötelező
tartalékának végleges összegét, és amennyiben ez az összeg különbözik a kötelező tartalék előzetes összegétől,
a végleges összegről legkésőbb a 4. § (1) bekezdése szerinti teljesítési tárgyidőszak kezdete előtti MNB munkanapon
írásban értesíti a tartalékköteles hitelintézetet. A tartalékköteles hitelintézet kötelező tartalékának végleges
összegét már nem érinti, ha a kötelező tartalék végleges összegének megállapítása után a tartalékköteles
hitelintézet módosítja az adott tárgyidőszakra vonatkozó Statisztikai mérleg adatokat.”
(2) A Rendelet 5. § (1) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
[A tartalékköteles hitelintézet a kötelező tartalék-előírást azáltal teljesíti, hogy a 3. § (2) bekezdése szerint kiszámított
kötelező tartalék összegét a következő eszközökben tartja:]
„c) az MNB által vezetett, az azonnali átutalás teljesítésének fedezetéül szolgáló gyűjtőszámla egyenlegéből
legfeljebb a tartalékköteles hitelintézetet megillető tulajdoni hányad (a továbbiakban: alszámla-egyenleg).”
(3) A Rendelet 5. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Amennyiben a tartalékköteles hitelintézet kötelező tartalékát az (1) bekezdés c) pontja szerint kívánja
teljesíteni, köteles az MNB-nek legkésőbb a következő MNB munkanapon, az MNB által vezetett gyűjtőszámlára
vonatkozó üzleti feltételekben meghatározott formában és időpontig nyilatkozni, hogy az adott naptári nap
24 óra 00,000 percre számított alszámla-egyenlegből (a továbbiakban: éjféli egyenleg) mekkora összeget kíván
az adott naptári napra vonatkozó kötelező tartalék teljesítésként figyelembe venni (a továbbiakban: nyilatkozat).
Ha a nyilatkozatban megjelölt kötelező tartalék összeg magasabb az éjféli egyenlegnél, akkor az MNB az éjféli
egyenleg összegét tekinti a kötelező tartalék teljesítésének. Ha valamely naptári napra vonatkozóan nem vagy
határidő után érkezik meg az MNB-hez a nyilatkozat, az érintett nap alszámla-egyenlege tartalékteljesítésként nem
vehető figyelembe.”
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2. §		
A Rendelet
a)
6. § (1) bekezdésében az „Ahol: Kt – a t. teljesítési tárgyidőszakban elhelyezett kötelező tartalék” szövegrész
helyébe az „Ahol: Kt = a t. teljesítési tárgyidőszaki tartalékteljesítés” szöveg, az „egyenlegek” szövegrész
helyébe az „egyenlegek és az 5. § (3) bekezdése szerint számított összeg” szöveg, a „kötelező tartalékok”
szövegrészek helyébe a „tartalékteljesítés” szöveg,
b)
7. § (1) bekezdésében az „által elhelyezett kötelező tartalék összegét” szövegrész helyébe
a „tartalékteljesítését” szöveg,
c)
7. § (3) bekezdésében a „forint pénzforgalmi számlaállományának” szövegrész helyébe a „tartalékteljesítési
adatainak” szöveg, az „egyenlegek” szövegrész helyébe az „egyenlegek és az 5. § (3) bekezdése szerint
számított összeg” szöveg,
d)
7. § (6) bekezdésében a „(2)–(5) bekezdések” szövegrész helyébe a „(3) bekezdés” szöveg,
e)
8. §-ában az „elhelyezésére” szövegrész helyébe a „teljesítésére” szöveg,
f)
9. § (1) bekezdésében az „az elhelyezendő” szövegrész helyébe az „a teljesítendő kötelező” szöveg,
a „bekezdések” szövegrész helyébe a „bekezdése” szöveg
lép.
3. §		
Hatályát veszti a Rendelet 10. § (2) bekezdése és 11. §-a.
4. §		
Hatályát veszti a fizetési rendszer működtetését végző szervezetek üzletszabályzatára és szabályzataira vonatkozó
követelményekről szóló 34/2009. (XII. 28.) MNB rendelet 20. § (2) bekezdése.
5. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Az 1–3. § 2019. július 1-jén lép hatályba.

6. §		
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 (1) bekezdése szerinti előzetes
bejelentése megtörtént.
		
		

Nagy Márton s. k.,
a Magyar Nemzeti Bank alelnöke
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1585/2018. (XI. 21.) Korm. határozata
a Szatmári Római Katolikus Püspökség programjának finanszírozásához szükséges forrás biztosításáról
A Kormány
1. egyetért a Szatmári Római Katolikus Püspökség programjának támogatásával;
2. felhívja a Kormány nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettesét, hogy a Bethlen Gábor Alap
közreműködésével nyújtson költségvetési támogatást a Szatmári Római Katolikus Püspökség mint kedvezményezett
részére a Szatmári Római Katolikus Püspökség programjának megvalósítása érdekében, mindösszesen
1 625 000 000 forint összegben;
Felelős:
nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes
Határidő:
azonnal
3. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 153. §-ában biztosított jogkörében eljárva
a Szatmári Római Katolikus Püspökség programjának finanszírozása érdekében szükséges 1 625 000 000 forint
egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel
a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 43. Központi Maradványelszámolási Alap cím terhére,
a Kvtv. 1. melléklet LXV. Bethlen Gábor Alap fejezet, 4. Nemzetpolitikai célú támogatások cím javára, az 1. melléklet
szerint.
Az átcsoportosítás tekintetében
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős:
nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes
Határidő:
2019. június 30.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
LXV. Bethlen Gábor Alap

Államháztartási egyedi
azonosító
263145

Fejezet
szám

LXV.
XLII.

263478
374873

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2018.
Jogcím
szám

4
42

Kiemelt
előir.
szám

K8
2

K8

43

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Bethlen Gábor Alap
Nemzetpolitikai célú támogatások
A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
Alapok támogatása
Bethlen Gábor Alap támogatása
Központi Maradványelszámolási Alap

K5

forintban
A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

1 625 000 000

Egyéb felhalmozási célú kiadások

1 625 000 000

Egyéb működési célú kiadások

-1 625 000 000
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1. melléklet az 1585/2018. (XI. 21.) Korm. határozathoz

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

Fejezet
szám

LXV.
284901

Cím
szám

2

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

3

Kiemelt
előir.
szám

B2

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Bethlen Gábor Alap
Költségvetési támogatás
Eseti támogatás

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

1 625 000 000

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
Államháztartási 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

TÁMOGATÁS

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

I.n.év

II. n.év

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Az adatlap 5 példányban töltendő ki
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
Fejezet
1 példány
időarányos
Állami Számvevőszék
1 példány
teljesítményarányos
Magyar Államkincstár
1 példány
egyéb:
azonnal
Pénzügyminisztérium
2 példány
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Összesen
1 625 000 000

III.n.év

IV.n.év
1 625 000 000
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A Kormány 1586/2018. (XI. 21.) Korm. határozata
a Magyarország Kormánya és Mongólia Kormánya között a nemzetközi közúti személyszállításról
és árufuvarozásról szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
A Kormány
1. egyetért a Magyarország Kormánya és Mongólia Kormánya között a nemzetközi közúti személyszállításról és
árufuvarozásról szóló Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) bemutatott szövegével;
2. felhatalmazza az innovációért és technológiáért felelős minisztert vagy az általa kijelölt személyt a Megállapodás
bemutatott szövegének – a megerősítés fenntartásával történő – végleges megállapítására;
3. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a Megállapodás szövegének végleges megállapításához szükséges
meghatalmazási okiratot adja ki;
4. elfogadja a Megállapodás kihirdetéséről szóló törvénytervezetet, és elrendeli a Megállapodás szövegének végleges
megállapítását követően annak az Országgyűléshez történő benyújtását. A törvényjavaslat előadójának a Kormány
az innovációért és technológiáért felelős minisztert jelöli ki.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A miniszterelnök 141/2018. (XI. 21.) ME határozata
a Magyarország Kormánya és a Zöld-foki Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési
keretprogram kialakításáról szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva,
a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztése alapján
1. egyetértek a Magyarország Kormánya és a Zöld-foki Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési
keretprogram kialakításáról szóló megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) létrehozásával;
2. felhatalmazom a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a tárgyalásokon részt vevő személyeket kijelölje;
3. felhatalmazom a külgazdasági és külügyminisztert vagy az általa kijelölt személyt, hogy a tárgyalások
eredményeként előálló szövegtervezetet kézjegyével lássa el;
4. felhívom a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a Megállapodás létrehozásához szükséges meghatalmazási
okiratot adja ki;
5. felhívom a külgazdasági és külügyminisztert és az igazságügyi minisztert, hogy a Megállapodás létrehozását
követően a Megállapodás szövegének végleges megállapítására való felhatalmazásról szóló határozat tervezetét
haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

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.

