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III. Kormányrendeletek
A Kormány
26/2009. (II. 10.) Korm.
rendelete
a Magyar Köztársaság Kormánya
és a Fehérorosz Köztársaság Kormánya között
a nemzetközi közúti személyszállításról
és árufuvarozásról szóló egyezmény jegyzékváltás
útján történõ módosításának kihirdetésérõl
1. §
A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és a
Fehérorosz Köztársaság Kormánya között a nemzetközi
közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló,
Minszkben, 1995. november 1-jén aláírt és a 143/1996.
(IX. 13.) Korm. rendelettel kihirdetett egyezmény
(a továbbiakban: Egyezmény) jegyzékváltás útján történõ
módosítását e rendelettel kihirdeti.

2. §
A Magyar Köztársaság Kormánya és a Fehérorosz Köztársaság Kormánya között Minszkben, 1995. november
1-jén aláírt nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Egyezmény kihirdetésérõl szóló
143/1996. (IX. 13.) Korm. rendelet 2. §-ában kihirdetett
Egyezmény 11. cikkének 5. bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A gépjármû-gyártó által a gépjármûbe beszerelt és
a gépjármû motorjához, illetve a hûtõ vagy fûtõ motorhoz
– amennyiben a raktérben megfelelõ típusú áru van – mûszakilag kapcsolódó üzemanyagtartályban lévõ üzemanyag mentes az adók, illetékek, valamint a vámok és az
azokkal azonos hatású díjak alól. A szerzõdõ felek államainak területén – illetve a Magyar Köztársaságnak az
Európai Unióhoz történõ csatlakozásáról szóló nemzetközi szerzõdést kihirdetõ törvény hatálybalépésének napjától, az Európai Közösségeknek az Európai Közösség Tanácsának 1992. október 12-i, a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK rendeletében meghatározott vámterületén – tilos a vám-, illeték-, díj- és adómentesen vámkezelt üzemanyag elidegenítése.”

3. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2008. április 12-étõl kell alkalmazni.
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(2) A rendelet végrehajtásáról a közlekedésért felelõs
miniszter gondoskodik.
(3) A rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a Magyar
Köztársaság Kormánya és a Lengyel Köztársaság Kormánya között a kulturális intézetek mûködésérõl szóló
Egyezmény kihirdetésérõl szóló 24/2009. (II. 6.) Korm.
rendelet a hatályát veszti.
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

V. A Kormány tagjainak
rendeletei
Az igazságügyi és rendészeti miniszter
2/2009. (II. 10.) IRM
rendelete
egyes miniszteri rendeleteknek
a büntetõeljárásról szóló
1998. évi XIX. törvény szerinti kísérés
jogintézményének a megszüntetésével
összefüggõ módosításáról
A szabálysértésekrõl szóló 1999. évi LXIX. törvény
167. § (2) bekezdésében, a büntetõeljárásról szóló 1998.
évi XIX. törvény 604. § (2) bekezdésének c) és l) pontjában, a Rendõrségrõl szóló 1994. évi XXXIV. törvény
101. § (1) bekezdés e) pontjában, a büntetés-végrehajtási
szervezetrõl szóló 1995. évi CVII. törvény 35. § (2) bekezdés d) pontjában, valamint a bírósági végrehajtásról szóló
1994. évi LIII. törvény 307. § (2) bekezdés g) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az igazságügyi és rendészeti
miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 164/2006.
(VII. 28.) Korm. rendelet 1. § e), h) és n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a legfõbb ügyésszel
egyetértésben – a következõket rendelem el:

1. §
Az elzárás, illetõleg a pénzbírságot helyettesítõ elzárás
végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2000.
(III. 29.) IM–BM együttes rendelet 2. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) Ha az elzárást rendõrségi fogdában töltõ elkövetõnek felróható okból bíróság, ügyész, illetõleg nyomozó hatóság elé állítása vált szükségessé, a bíróság, ügyész, illetõleg nyomozó hatóság elé állítást végrehajtó rendõrkapitányság tájékoztatja a szabálysértési hatóságot az elkövetõ bíróság, ügyész, illetõleg nyomozó hatóság elé állí-
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tásáról, és a bíróság, ügyész, illetõleg nyomozó hatóság elé
állítására okot adó körülményrõl. A terhelt elfogása és
megtalálása esetén a bíróság, ügyész, illetõleg nyomozó
hatóság elé állításával felmerült költség megtérítésére az
elõvezetés végrehajtásával, valamint a terhelt elfogatóparancs alapján történõ elfogásával és elõállításával felmerült költség mértékérõl, valamint megtérítésének részletes
szabályairól szóló 35/2008. (XII. 31.) IRM–PM együttes
rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.”

2. §
(1) A büntetõügyekben hozott határozatok végrehajtása
során a bíróságokra és egyéb szervekre háruló feladatokról
szóló 9/2002. (IV. 9.) IM rendelet (a továbbiakban: Bvhr.)
73. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A bíróság a határozata erre vonatkozó részének jogerõre emelkedésekor egységes értesítõlapot állít ki]
„f) az elõvezetés végrehajtásával és a terhelt elfogása,
megtalálása esetén meghatározott bíróság elé állításával
felmerült költségrõl.”
(2) A Bvhr. 91. § (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) A büntetõügyben a bíróság által alkalmazott rendbírság [Be. 161. § (1) bekezdés], az elõvezetéssel [Be.
69. § (1) bekezdés és 162. §], a terhelt elfogása és megtalálása esetén meghatározott bíróság elé állításával kapcsolatban felmerült költség, valamint a polgári eljárás során
kiszabott pénzbírság, a polgári eljárásban a fél és a szakértõ elõvezetésével felmerült költség esetén az egységes értesítõlapot az illetékes BGH-nak kell megküldeni. A BGH
eljárására a 77. § (1), (3) és (4) bekezdésében és a 79. §
(1) bekezdésében foglalt rendelkezéseket megfelelõen alkalmazni kell.”
(3) A Bvhr. 91. § (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(4) A büntetõügyben az ügyész, illetve a nyomozó hatóság az általa alkalmazott elõvezetéssel, valamint a terhelt elfogása és megtalálása esetén meghatározott ügyész,
illetõleg nyomozó hatóság elé állításával kapcsolatban felmerült költség megfizetésére a terheltet az önkéntes teljesítésre utalva hívja fel. Ha a terhelt az elõvezetéssel, illetve
elfogása és megtalálása esetén meghatározott ügyész, illetõleg nyomozó hatóság elé állításával felmerült költséget a
felhívásban megjelölt határidõben nem fizette meg, a végrehajtható határozat egy kiadmányát az illetékes BGH-nak
kell megküldeni. A BGH a végrehajtás foganatosítása érdekében a határozatot olyan záradékkal látja el, amely szerint a határozat az 1994. évi LIII. törvény 10. §-a szerinti
végrehajtható okiratnak minõsül, és azt megküldi a végrehajtónak. A BGH eljárására a 77. § (1) bekezdésében és a

4323

79. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezéseket megfelelõen alkalmazni kell.”
(4) A Bvhr. melléklet 317. számú egységes értesítõlapja
helyébe a melléklet szerinti 317. számú egységes értesítõlap lép.

3. §
A Rendõrség Szolgálati Szabályzatáról szóló 62/2007.
(XII. 23.) IRM rendelet 42. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az Rtv. 33. § (1) bekezdés b) pontja alapján végrehajtott elfogás esetén a személy- és tárgykörözésrõl szóló
jogszabályok szerint kell eljárni. Az Rtv. 33. § (1) bekezdés c) pontja alapján végrehajtott elfogásról az azt elrendelõ hatóságot, az Rtv. 33. § (1) bekezdés d) pontja alapján
végrehajtott elfogásról a személyi szabadság korlátozását
(kényszergyógykezelést, kényszergyógyítást vagy az elmeállapot megfigyelését) végrehajtó szervet haladéktalanul értesíteni kell. Az Rtv. 33. § (1) bekezdés f) pontja
alapján végrehajtott elfogásról az idegenrendészeti hatóságot haladéktalanul értesíteni kell. Az Rtv. 33. § (1) bekezdés c) vagy d) pontja alapján elfogott személy meghatározott bíróság, ügyész, illetõleg nyomozó hatóság – ha az
nem rendõri szerv – elé állításáról az elõállítást végrehajtó
rendõri szerv gondoskodik. Ha az elrendelõ hatóság rendõri szerv, akkor az elõállításról maga gondoskodik.”

4. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.
(2) A következõ jogszabályok az alábbiak szerint módosulnak:
a) az elzárás, illetõleg a pénzbírságot helyettesítõ elzárás végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2000.
(III. 29.) IM–BM együttes rendelet 6. §-ának (5) bekezdésében az „a 2/1986. (IV. 21.) BM–IM–PM együttes rendelet” szövegrész helyébe az „az elõvezetés végrehajtásával,
valamint a terhelt elfogatóparancs alapján történõ elfogásával és elõállításával felmerült költség mértékérõl, valamint megtérítésének részletes szabályairól szóló 35/2008.
(XII. 31.) IRM–PM együttes rendelet” szöveg,
b) a büntetés-végrehajtási szervek területére történõ
be- és kilépés, valamint a büntetés-végrehajtási szervek területén tartózkodás részletes szabályairól szóló 44/2007.
(IX. 19.) IRM rendelet 4. § e) pontjában a „kísérését” szövegrész helyébe a „terhelt elfogása és megtalálása esetén
meghatározott bíróság, ügyész, nyomozó hatóság elé állítását” szöveg lép.
Dr. Draskovics Tibor s. k.,
igazságügyi és rendészeti miniszter
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Melléklet a 2/2009. (II. 10.) IRM rendelethez
Egységes értesítés pénzbüntetésrõl, pénzmellékbüntetésrõl, a vagyonelkobzásról, a büntetõeljárás során
lefoglalt dolog elkobzásáról, visszaadásáról, kötelezésrõl, az államot illetõ bûnügyi költségrõl,
az elõvezetés, a terhelt elfogása és megtalálása esetén meghatározott bíróság, ügyész,
illetõleg nyomozó hatóság elé állításával felmerült költségérõl és nem szabálysértés miatt kiszabott
rendbírságról
Az elítélt (a rendbírságra
kötelezett) neve
(asszonyoknál a születési
név is)

Születési helye, éve,
hónapja és napja

Anyja neve

Lakóhelye, tartózkodási
helye
(postai irányítószámmal)

Munkahelye neve és címe
(postai irányítószámmal)

Foglalkozása

Keresete

Vagyona

Az elítéltet fogva tartó bv-intézet
Az elsõ fokon eljárt bíróság ...........................................................................................................................................
megnevezése,
20............. évi ...................................................... hó .................. nap
határozatának kelte és
....................../20................./. .............. sz.
száma:
Ha elsõ fokon jogerõs, a
20.............. évi ..................................................... hó .................. nap
jogerõ napja:
A másodfokú határozatot
...........................................................................................................................................
hozó bíróság megnevezése, 20............. évi ...................................................... hó .................. nap
határozatának kelte és száma ....................../20................./ ............... sz.
Ha másodfokon jogerõs, a 20.............. évi ..................................................... hó .................. nap
jogerõ napja
A jogerõs határozatot hozó ............................................................................................................................................
bíróság megnevezése,
20............. évi ...................................................... hó .................. nap
határozatának kelte és száma ....................../20................./ .............. sz.
A kiszabott
Felfüggesztve
szabadságvesztés
igen
nem
A kiszabott pénzbüntetés
összege: .................................................................. forint Elõz. fogva tartás, illetõleg
a napi tétel száma: ........................................................... házi õrizet beszámítása:
egy napi tétel összege ..............................................forint ............................. nap, azaz
................................... forint
A kiszabott pénzmellékbün- összege: .................................................................. forint Elõz. fogva tartás, illetõleg
tetés és meg nem fizetés
...................................................................... forintonként házi õrizet beszámítása:
esetén az átváltoztatás
............................. nap, azaz
1 nap
kulcsa
................................... forint
Az eddig felmerült bûnügyi ................................................................................................................................. forint
költségbõl az elítéltet
terheli
Az eddig felmerült bûnügyi ................................................................................................................................. forint
költségbõl a magánvádlót/
pótmagánvádlót1 terheli
A pénzbüntetés/pénzmelRészletfizetés: 20........-tól ................. havi ............................................ forint részlet/hó
lékbüntetés esetén
Halasztás: 20......................................-ig
engedélyezett
1

A kívánt rész aláhúzandó.
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A bûnügyi költség egyetemlegesen terheli ..................................................................................................... Ft erejéig
1. ....................................................................................................... (........................................ u. ........ sz. a.) lakost,
aki 19....................................................... napján ....................................................................................... született,
anyja neve: ...................................................................................................................................................................
2. ....................................................................................................... (........................................ u. ........ sz. a.) lakost,
aki 19....................................................... napján ....................................................................................... született,
anyja neve: ...................................................................................................................................................................
3. ....................................................................................................... (........................................ u. ........ sz. a.) lakost,
aki 19....................................................... napján ....................................................................................... született,
anyja neve: ...................................................................................................................................................................
4. ....................................................................................................... (........................................ u. ........ sz. a.) lakost,
aki 19....................................................... napján ....................................................................................... született,
anyja neve: ...................................................................................................................................................................
5. ....................................................................................................... (........................................ u. ........ sz. a.) lakost,
aki 19....................................................... napján ....................................................................................... született,
anyja neve: ...................................................................................................................................................................
6. ....................................................................................................... (........................................ u. ........ sz. a.) lakost,
aki 19....................................................... napján ....................................................................................... született,
anyja neve: ...................................................................................................................................................................
Vagyonelkobzás:

Zár alá vételt elrendelõ bíróság megnevezése:
...........................................................................................................................................................................................
határozatának kelte és száma: 20........ évi ...................... hó .......... nap .......... szám.
A zár alá vételt foganatosító végrehajtói iroda megnevezése:
...........................................................................................................................................................................................
végrehajtói irodai ügyszám:
...........................................................................................................................................................................................
A kiszabott rendbírság ............................................................... Ft, azaz
.................................................................................................................................................................................... Ft
A bíróság a kiszabott rendbírság meg nem fizetése esetén, annak elzárásra átváltoztatása/végrehajtása felõl
intézkedik.
A büntetõeljárás során felmerült elõvezetés, a terhelt elfogása és megtalálása esetén meghatározott bíróság, ügyész,
illetõleg nyomozó hatóság elé állítás költsége, illetõleg a polgári költsége, illetõleg a polgári eljárás során felmerült
elõvezetési költség: ................................................................................................................................................... Ft,
azaz ........................................................................................................................................................................... Ft.
Elkobzott bûnjel(ek)

Nyilvántartási szám

Tárolási hely(ük)

Megsemmisíteni rendelt bûnjel(ek)

Nyilvántartási szám

Tárolási hely(ük)

Kiadni rendelt bûnjel(ek)

Nyilvántartási szám

Tárolási hely(ük)

Kinek (név, lakóhely)
(postai irányítószámmal)
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Kiadni rendelt, de
visszatartandó bûnjel(ek)

Nyilvántartási szám

Tárolási hely(ük)

2009/16. szám
Kinek (név, lakóhely)
(postai irányítószámmal)

Az értesítés kiállításának helye és idõpontja:
................., 20...... évi ............... hó ..... napján.
P. H.
Melléklet: db bûnjel átvételi elismervény
Megjegyzés:
...............................................................................
a tanács elnöke – bíró – bírósági ügyintézõ
317.

Egységes értesítés.

A közlekedési, hírközlési
és energiaügyi miniszter
2/2009. (II. 10.) KHEM
rendelete
a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi
Minisztérium egyes elõirányzatai felhasználásában,
kezelésében részfeladatokat ellátó közremûködõ
szervezetekrõl
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
124. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az
államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998.
(XII. 30.) Korm. rendelet 2. § 2. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva – a pénzügyminiszter feladat- és
hatáskörérõl szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet
1. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró
pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következõket rendelem el:
1. §
(1) A rendelet hatálya a következõ, a Közlekedési Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) fejezetéhez tartozó elõirányzatokra terjed ki:
a) Energiafelhasználási hatékonyság javítása,
b) A közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatai,
c) Akadálymentes közlekedés fejlesztése,
d) A közösségi közlekedés összehangolt fejlesztése,
e) Útpénztár,
f) Hajózási Információs rendszer megvalósítása.
(2) A rendelet hatálya kiterjed a külön jogszabály alapján képzett környezetvédelmi forrásra (a továbbiakban:
környezetvédelmi hozzájárulás).

2. §
(1) Az „Energiafelhasználási hatékonyság javítása” célelõirányzat terhére nyújtott támogatások tekintetében a támogatási rendszer lebonyolításának operatív feladatait
közremûködõ szervezetként az Energia Központ Energiahatékonysági, Környezetvédelmi és Energia Információs
Ügynökség Közhasznú Társaság (a továbbiakban: Energia
Központ Kht.) látja el kizárólagos joggal a (2) bekezdésben foglaltak szerint.
(2) Az Energia Központ Kht. az (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében ellátja az energetikai pályázati
rendszerben a pályázatkezelési és egyéb támogatásokkal
összefüggõ feladatokat. Ennek keretében végzi a támogatási döntések elõkészítésével, a támogatási döntések dokumentációjával, a támogatási szerzõdések és az azokhoz
kapcsolódó biztosítéki szerzõdések megkötésével, módosításával, megszüntetésével, jogi ügyintézésével, a pályázatok ellenõrzésével, a monitoringgal, a támogatási szerzõdések ellenõrzésével – beleértve a folyamatba épített
elõzetes és közbensõ, valamint utólagos és helyszíni ellenõrzést – és a támogatási program lezárásával kapcsolatos
teendõket. Az Energia Központ Kht. ellátja továbbá az
ügyfélszolgálattal, a panaszügyintézéssel, valamint az
„Energiafelhasználási hatékonyság javítása” célelõirányzattal kapcsolatos pénzügyi, számviteli és ellenõrzési
teendõket.

3. §
(1) Az „A közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatai” elõirányzat, valamint a környezetvédelmi hozzájárulás felhasználásával kapcsolatos közlekedésbiztonsági
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és a közlekedés okozta környezeti hatások kutatás-fejlesztési részfeladatait, azok koordinálását a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. (a továbbiakban: KTI
Nonprofit Kft.) látja el kizárólagos joggal a (2)–(6) bekezdésben foglaltak szerint.
(2) A KTI Nonprofit Kft. a közlekedésbiztonság és a
közlekedés környezeti hatásai szakterületen a hazai és
nemzetközi jogszabályokban elõírt adatgyûjtést, szabályozást megalapozó méréseket és vizsgálatokat végez, kutatási eredményeivel hozzájárul a minisztérium közlekedésbiztonsági stratégiaalkotó munkájához, a közlekedésbiztonsági kutatási-technológiafejlesztési szakterületen monitoring és koordináló tevékenységet végez.
(3) A közúti jármûvek közlekedésbiztonságának fokozása érdekében a KTI Nonprofit Kft. ellátja a forgalomba
helyezésre és a forgalomban tartásra vonatkozó szabályozások és vizsgálati eljárások szakmai elõkészítését.
(4) A KTI Nonprofit Kft. végzi a közlekedés okozta légszennyezés, a zaj- és talajszennyezés csökkentése érdekében
szükséges monitoring feladatokat, a jogszabályok megalapozását szolgáló adatgyûjtést, méréseket, a különbözõ beavatkozások környezeti hatásainak elõrebecslését, továbbá ellátja
a környezeti zaj értékelésérõl és kezelésérõl szóló, 2002. június 25-i 2002/49/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv
szerinti stratégiai zajtérképezéshez kapcsolódó feladatokat az
állami kezelésben lévõ nagyforgalmú közutak és vasútvonalak vonatkozásában. A KTI Nonprofit Kft. a környezetkímélõ és energiatakarékos közlekedéssel összefüggésben a jogszabályok megalapozását szolgáló adatgyûjtést és méréseket
végez, valamint mûködteti a Rendszeres Környezetvédelmi
Felülvizsgálat adatbázist.
(5) Az oktatással, képzéssel, vizsgáztatással, pálya- és
jármû mûszaki biztonsággal, szabályozással összefüggõ
kutatási-fejlesztési és mérés-vizsgálati közlekedésbiztonsági feladatokat a Nemzeti Közlekedési Hatóság a KTI
Nonprofit Kft. bevonásával látja el.
(6) A KTI Nonprofit Kft. mûködteti az EU-ENSZ EGB
Jármû-mûszaki Koordinációs Központot.

4. §
Az „Akadálymentes közlekedés fejlesztése” elõirányzat
vonatkozásában a KTI Nonprofit Kft. közremûködõ szervezetként kutatási részfeladatokat és koordinációs feladatokat lát el.
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szervezési tevékenységet végez a (2)–(3) bekezdésben
foglaltak szerint.
(2) A KTI Nonprofit Kft. végzi a közforgalmú közlekedés területének szakmai irányításához szükséges információbázis kezelését. Kutatási eredményeivel, országos hatáskörû, valamint szabályozást megalapozó kutatások, mérések és vizsgálatok végzésével hozzájárul a minisztérium
közlekedéspolitikájának megvalósításához, továbbá monitoring és koordináló tevékenységet végez a közforgalmú
közlekedés fejlesztését szolgáló kutatástechnológiai szakterületen.
(3) A KTI Nonprofit Kft. közremûködik a közösségi
közlekedés szervezésével és összehangolásával összefüggõ feladatokban, a szakmai döntések elõkészítésében.

6. §
Az „Útpénztár” elõirányzatból finanszírozott mûszaki
szabályozási feladatokat a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (a továbbiakban: KKK) a Magyar Útügyi
Társaság (a továbbiakban: MAÚT) bevonásával látja el. A
MAÚT a mûszaki szabályozási feladatok keretében
a) az útügy minõségi színvonalának emelése érdekében a követelményrendszerre elõírásokat dolgoz ki, véleményt nyilvánít a minõséget, a biztonságot és az útkörnyezet védelmét érintõ kérdésekben, összegzi az úthasználók
minõséggel kapcsolatos véleményeit,
b) mûszaki szabályzatokat, elõírásokat, útmutatókat dolgoz ki, a meglévõ anyagokat karbantartja, kidolgozza és javaslatot tesz az útügy területén elõforduló szerzõdések minõségi és mûszaki tartalmi követelményeire, irányelveire, az útügyi szerzõdések egységes mûszaki feltételeire,
c) a szakmát érintõ fontos és aktuális témákban tájékoztatást, oktatást szervez saját kezdeményezésre, a KKK
vagy más szervezetekkel fennálló kapcsolatában, elõsegíti
a tervezõk, a szakértõk, a felelõs mûszaki vezetõk és a mûszaki ellenõrök képzését, továbbképzését,
d) az útügyi elõírások biztonsági felülvizsgálatát elvégzi, és javaslatot tesz azok részletes kidolgozására, a
biztonsággal elsõsorban összefüggõ útügyi elõírásokat átalakítja és folyamatosan karbantartja, javaslatot tesz kutatási témákra és kutatási programokra, ezek kidolgozásában
részt vesz és az érdekelt szakmai csoportok munkáját
koordinálja,
e) kapcsolatot tart az útépítési anyagokat, felszereléseket, berendezéseket gyártókkal és forgalmazókkal, a minõségvizsgáló laboratóriumokkal, az oktatási intézményekkel, a kutatóhelyekkel és a konzultáns szervezetekkel.

5. §
(1) Az „A közösségi közlekedés összehangolt fejlesztése” elõirányzat vonatkozásában a KTI Nonprofit Kft. közremûködõ szervezetként kutatási részfeladatokat, koordinációs feladatokat lát el, valamint regionális közlekedés-

7. §
A „Hajózási Információs rendszer megvalósítása” elõirányzat esetén a Magyar Folyami Információs Szolgálta-
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tások (PannonRIS) fejlesztése tekintetében a Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület közremûködõ szervezetként ellátja a közbeszerzési eljárás lebonyolításával, a szerzõdés elõkészítésével, a fejlesztés
megvalósításának ellenõrzésével – beleértve a folyamatba
épített elõzetes és közbensõ, valamint utólagos és helyszíni ellenõrzést – és a fejlesztési program lezárásával kapcsolatos feladatokat.
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körérõl szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet
1. §-ának b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben, a következõket rendelem el:

A rendelet hatálya
1. §

8. §
A közremûködõ szervezetek feladatairól és a feladatok
végrehajtásának részleteirõl a minisztérium a közremûködõ szervezetekkel megállapodást köthet.

9. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 5. napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium egyes elõirányzatai felhasználásában, kezelésében
részfeladatokat ellátó közremûködõ szervezetekrõl szóló
80/2004. (V. 18.) GKM rendelet.
Dr. Molnár Csaba s. k.,
közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter

E rendelet hatálya
a) az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzõkönyve végrehajtási keretrendszerérõl
szóló 2007. évi LX. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 323/2007. (XII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 11. § (1) bekezdése szerinti Tervdokumentum és a Vhr. 13. § (2) bekezdése szerinti éves jelentés hitelesítésére, és
b) az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzõkönyve végrehajtási keretrendszerérõl
szóló 2007. évi LX. törvény (a továbbiakban: Éhvt.) 2. §
9. pontja szerinti együttes végrehajtással kapcsolatos hitelesítési tevékenységet végzõ személyekre
terjed ki.

Alapfogalmak
2. §

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
1/2009. (II. 10.) KvVM
rendelete
a Magyar Köztársaság területén
az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye
keretében megvalósuló együttes végrehajtás
hitelesítõire vonatkozó szakmai és személyi
követelményekrõl, valamint a hitelesítés
szabályairól
Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak
Kiotói Jegyzõkönyve végrehajtási keretrendszerérõl szóló
2007. évi LX. törvény 14. § (6) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a környezetvédelmi és vízügyi
miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 165/2006.
(VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva, a 29. § tekintetében a környezet
védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi
LIII. törvény 110. § (13) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a pénzügyminiszter feladat- és hatás-

E rendelet alkalmazásában:
a) akkreditált független hitelesítõ: a Kiotói Jegyzõkönyvben részes felek találkozójául szolgáló Felek Konferenciája elsõ ülésszakán elfogadott, a Kiotói Jegyzõkönyv
6. cikkének végrehajtásáról szóló 9/CMP.1 határozatban
(a továbbiakban: együttes végrehajtás határozat) felállított, az Együttes Végrehajtás Felügyeleti Bizottság által az
együttes végrehajtás határozat rendelkezéseinek megfelelõen akkreditált független hitelesítõ;
b) együttes végrehajtásban résztvevõ tagállam: az együttes végrehajtás határozatban foglalt megfelelõségi követelményeket teljesítõ, az Éhvt. 2. § 3. pontjában meghatározott
fél, amennyiben az Európai Közösség tagállama;
c) hitelesítõ: az akkreditált független hitelesítõ, a más
államban feljogosított hitelesítõ és az együttes végrehajtás
hitelesítõi névjegyzékbe bejegyzett, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 2. § (2) bekezdése szerinti gazdasági társaság (a továbbiakban: gazdasági társaság);
d) hitelesítõi jelentés: a Vhr. 11. § (2) bekezdése szerinti Tervdokumentum Hitelesítõi Jelentés (a továbbiakban: Tervdokumentum Hitelesítõi Jelentés) és a Vhr. 13. §
(2) bekezdése szerinti Együttes Végrehajtási Projekt Hitelesítõi Jelentés (a továbbiakban: Együttes Végrehajtási
Projekt Hitelesítõi Jelentés);
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e) hitelesítõi névjegyzék: az együttes végrehajtás hitelesítõi névjegyzék és a külföldi együttes végrehajtás hitelesítõi névjegyzék;
f) hitelesítési kockázat: annak kockázata, hogy a hitelesítõ nem megfelelõ szakvéleményt alakít ki, így különösen
annak kockázata, hogy nem figyel fel tévedésre vagy lényeges tévedésre;
g) hitelesítõ szakértõ: az együttes végrehajtási projekt
Vhr. 11. § (1) bekezdése szerinti Tervdokumentumának
(a továbbiakban: Tervdokumentum) vagy a Vhr. 13. §
(1) bekezdése szerinti éves jelentésének (a továbbiakban:
éves jelentés) a hitelesítésével kapcsolatban a hitelesítõ részérõl eljáró, a hitelesítõvel munkaviszonyban vagy hitelesítési tevékenység végzésére irányuló egyéb jogviszonyban álló személy;
h) lényeges tévedés: a Tervdokumentumban vagy az
éves jelentésben szereplõ adatokra hatással lévõ olyan
egyedi vagy halmozott hibák, hiányosságok és félreértelmezések, amelyek a hitelesítõ szakmai ítélete szerint befolyásolhatják az Országos Környezetvédelmi, Vízügyi és
Természetvédelmi Fõfelügyelõségnek (a továbbiakban:
Fõfelügyelõség) az együttes végrehajtási projekttel kapcsolatos döntéseit, így különösen, ha azok a lényegességi
szintet elérõ vagy azt meghaladó mértékben torzítják a
Tervdokumentumban vagy az éves jelentésben szereplõ
adatokat;
i) lényegességi szint: a Tervdokumentumban meghatározott kibocsátási alapszint 5%-a, illetve a Tervdokumentumban meghatározott kibocsátás-csökkentés mennyiségének (tonna CO2 eq./év) vagy az éves jelentés szerint a
tárgyidõszakban elért kibocsátás-csökkenés mennyiségének (tonna CO2 eq./év) 2%-a;
j) más államban feljogosított hitelesítõ: az együttes
végrehajtásban résztvevõ tagállam területén az együttes
végrehajtással kapcsolatos hitelesítési tevékenység végzésére a tagállam által feljogosított független hitelesítõ;
k) szállító: a Vhr. 2. § 16. pontja szerinti Szállító (a továbbiakban: Szállító); ha a felek megállapodása szerint a
hitelesítéssel kapcsolatban a Vhr. 2. § 4. pontja szerinti Átvevõ (a továbbiakban: Átvevõ) jár el, vagy az Átvevõ is eljár, akkor e rendeletben a Szállító alatt az Átvevõt is érteni
kell;
l) tévedés: a Tervdokumentumban vagy az éves jelentésben szereplõ adatokra hatással lévõ egyedi vagy halmozott hibák, hiányosságok és félreértelmezések.

Hitelesítésre jogosult
3. §
Együttes végrehajtással kapcsolatos hitelesítési tevékenységet kizárólag az együttes végrehajtás hitelesítõi
névjegyzékbe bejegyzett gazdasági társaság, illetve a kül-
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földi együttes végrehajtás hitelesítõi névjegyzékbe bejegyezett akkreditált független hitelesítõ és más államban
feljogosított hitelesítõ végezhet.

Hitelesítõi névjegyzék
4. §
(1) A Fõfelügyelõség a hitelesítõk nyilvántartása céljából együttes végrehajtás hitelesítõi névjegyzéket és külföldi együttes végrehajtás hitelesítõi névjegyzéket vezet.
(2) A hitelesítõi névjegyzék a következõ adatokat tartalmazza:
a) a hitelesítõ azonosító adatai (cégnév, székhely, cégjegyzékszám, adóazonosító jel);
b) a hitelesítõ nyilvántartási száma és a bejegyzés dátuma;
c) az együttes végrehajtás hitelesítõi névjegyzékbe bejegyzett gazdasági társaság által – munkaviszony vagy hitelesítési tevékenység végzésére irányuló egyéb jogviszony keretében – foglalkoztatott hitelesítõ szakértõk neve
és végzettsége;
d) a hitelesítõ ágazati besorolása;
e) a felfüggesztésre és a törlésre vonatkozó bejegyzések.
(3) A hitelesítõi névjegyzéket a Fõfelügyelõség saját
honlapján folyamatosan közzéteszi.

Bejegyzés az együttes végrehajtás hitelesítõi
névjegyzékbe
5. §
(1) Az a gazdasági társaság jegyezhetõ be az együttes
végrehajtás hitelesítõi névjegyzékbe, amely a bejegyzés
iránti kérelem benyújtása idején:
a) nem áll csõdeljárás, végelszámolás vagy felszámolás alatt, és nincs magyarországi köztartozása,
b) legalább három, a 11. § szerinti követelményeknek
megfelelõ szakértõvel munkaszerzõdést vagy hitelesítési
tevékenység végzésére irányuló egyéb szerzõdést kötött,
és
c) rendelkezik a 27. § szerinti biztosítékkal.
(2) A bejegyzés iránti kérelmet az 1. mellékletben meghatározott tartalommal kell a Fõfelügyelõséghez benyújtani.
(3) A kérelem elbírálása során a Fõfelügyelõség szükség esetén helyszíni vizsgálatot tarthat. A helyszíni vizsgálat során a Fõfelügyelõség részérõl ellenõrzésre kijelölt
személy egyebek között meggyõzõdik a hitelesítõ szakértõk 11. § szerinti szaktudásáról és szakmai gyakorlatáról,
vizsgálja a kérelmezõ szervezeti struktúráját, és a kérelmezõvel együtt áttekinti a hitelesítési tevékenységgel kapcsolatos felelõsségi, adatkezelési, minõségirányítási és képzési rendet meghatározó szabályzatokat.
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Bejegyzés a külföldi együttes végrehajtás hitelesítõi
névjegyzékbe
6. §
(1) Az az akkreditált független hitelesítõ vagy más államban feljogosított hitelesítõ jegyezhetõ be a külföldi
együttes végrehajtás hitelesítõi névjegyzékbe, amely a bejegyzés iránti kérelem benyújtása idején:
a) hitelesítési tevékenység végzésére az Együttes Végrehajtás Felügyeleti Bizottság akkreditációja folytán vagy
az együttes végrehajtásban résztvevõ tagállamban jogosult;
b) nem áll csõdeljárásnak, végelszámolásnak, felszámolásnak megfelelõ eljárás alatt;
c) rendelkezik a 27. § szerinti biztosítékkal.
(2) A bejegyzés iránti kérelmet az 1. mellékletben meghatározott tartalommal kell a Fõfelügyelõséghez benyújtani.
(3) Nem kell biztosítékot képeznie annak az akkreditált
független hitelesítõnek vagy más államban feljogosított
hitelesítõnek, aki a Magyar Köztársaság területén végzett
hitelesítési tevékenységre is kiterjedõ hatályú felelõsségbiztosítással vagy egyéb megfelelõ biztosítékkal rendelkezik.
(4) Az akkreditált független hitelesítõ vagy a más államban feljogosított hitelesítõ a (3) bekezdés szerinti felelõsségbiztosítás vagy egyéb biztosíték meglétét igazoló okirat magyar fordítását csatolja a bejegyzés iránti kérelemhez, és írásbeli nyilatkozatban elõzetesen hozzájárul ahhoz, hogy a Fõfelügyelõség megkeresésére a biztosító a felelõsségbiztosítás vagy egyéb biztosíték fennállásának tényérõl tájékoztatást adjon ki. A Fõfelügyelõség az igazolás ismeretében kiegészítõ biztosíték megkötését írja elõ,
ha a biztosítékra vonatkozó szerzõdés a szerzõdési feltételek és a biztosíték összege tekintetében nem felel meg az e
rendeletben elõírt követelményeknek.

Nyilvántartásba vétel és törlés a névjegyzékbõl
7. §
(1) Azt az akkreditált független hitelesítõt vagy más államban feljogosított hitelesítõt, aki a 6. §-ban foglalt feltételeknek megfelel, kérelmére be kell jegyezni a külföldi
együttes végrehajtás hitelesítõi névjegyzékbe. Azt a gazdasági társaságot, amely az 5. §-ban foglalt feltételeknek
megfelel, kérelmére be kell jegyezni az együttes végrehajtás hitelesítõi névjegyzékbe.
(2) A bejegyzés feltétele a külön jogszabályban megállapított igazgatási szolgáltatási díj megfizetése. A bejegy-
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zés legfeljebb az Éhvt. 2. § 16. pontjában meghatározott
idõszak végétõl számított egy naptári év végéig szól.
(3) A bejegyzés tárgyában a Fõfelügyelõség a kérelem
beérkezésétõl számított harminc napon belül dönt, és a kérelmezõt a bejegyzésrõl, illetve az elutasításról írásban értesíti.
(4) A bejegyzés során a Fõfelügyelõség a hitelesítõ számára nyilvántartási számot állapít meg. Ugyanazon hitelesítõ számára újabb nyilvántartási szám nem állapítható
meg ugyanazon a névjegyzéken belül.
(5) A hitelesítõ köteles a bejegyzést megalapozó, valamint a névjegyzékben szereplõ adatainak változását tizenöt napon belül a Fõfelügyelõségnek bejelenteni, kivéve ha
e rendelet a bejelentésre más határidõt állapít meg.

8. §
(1) A Fõfelügyelõség törli a hitelesítõt a névjegyzékbõl:
a) ha a törlést a hitelesítõ kérelmezi;
b) ha a hitelesítõ gazdasági társaság megszûnik, ellene
csõdeljárás, végelszámolás, felszámolási eljárás, az akkreditált független hitelesítõ vagy más államban feljogosított
hitelesítõ esetén ezeknek megfelelõ eljárás indul a székhely szerinti államban;
c) a 9. § (4) bekezdése szerinti esetben;
d) a 10. § (8) bekezdése szerinti esetben;
e) a 26. § (3) bekezdése szerinti esetben;
f) a 27. § (4) bekezdése szerinti esetben.
(2) A Fõfelügyelõség a hitelesítõi jogosultság felfüggesztését – a jogosult egyidejû írásbeli értesítése mellett – a névjegyzékébe bejegyzi:
a) ha a felfüggesztést a hitelesítõ kérelmezi;
b) ha a 10. § (2) vagy (8) bekezdése szerint a felfüggesztés haladéktalan elrendelésének van helye;
c) a 9. § (5) bekezdése szerinti esetben.
(3) Az (1) bekezdés a) pontja alapján a hitelesítési jogosultság törlését, valamint a (2) bekezdés a) pontja alapján a
hitelesítési jogosultság felfüggesztését a Fõfelügyelõség
akkor veszi nyilvántartásba, ha a kérelmezõ nem áll a
9–10. § szerinti ellenõrzés vagy felülvizsgálat alatt, és a
kérelemben nyilatkozik arról, hogy hitelesítési tevékenységével összefüggésben ellene kártérítés megállapítására
irányuló peres eljárás nincs folyamatban.
(4) A hitelesítõ a törlés jogerõre emelkedésétõl, illetve a
jogosultság felfüggesztésérõl szóló értesítés kézhezvételétõl nem végezhet hitelesítési tevékenységet.
(5) A felfüggesztés megszüntetését – amennyiben annak feltételei fennállnak – a hitelesítõ a Fõfelügyelõséghez
intézett nyilatkozatával kérheti. A felfüggesztés megszüntetésének feltétele a külön jogszabályban megállapított
igazgatási szolgáltatási díj megfizetése, valamint a 27. §
szerinti biztosíték meglétének igazolása.
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(6) A Fõfelügyelõség a névjegyzékben szereplõ adatokat a törléstõl számított három évig kezeli.

A hitelesítõi tevékenység ellenõrzése
9. §
(1) A Fõfelügyelõség ellenõrzi, hogy a hitelesítõk e rendeletnek, illetve a vonatkozó külön jogszabályoknak megfelelõen járnak-e el, és a névjegyzékbe való bejegyzés tartama alatt megfelelnek-e a bejegyzéshez és a mûködéshez
szükséges követelményeknek.
(2) Az (1) bekezdés szerinti ellenõrzés során a Fõfelügyelõség részérõl ellenõrzésre kijelölt személy egyebek
között jogosult a hitelesítõ székhelyén vagy telephelyén,
illetve az eljárás közben az együttes végrehajtási projekt
helyszínén helyszíni ellenõrzést lefolytatni, a hitelesítõ által kötött szerzõdésekbe és az egyéb dokumentumokba betekinteni, azokról másolatot készíteni, valamint a hitelesítõ által munkaviszonyban vagy hitelesítési tevékenység
végzésére irányuló egyéb jogviszonyban álló személyektõl felvilágosítást kérni.
(3) Amennyiben a Fõfelügyelõség az (1) bekezdés szerinti ellenõrzés során úgy találja, hogy a hitelesítõ már nem
felel meg a bejegyzéshez és mûködéshez szükséges követelményeknek, legfeljebb 60 napos határidõ tûzésével a
hiányzó követelmény teljesítésének igazolására hívja fel a
hitelesítõt.
(4) Amennyiben a hitelesítõ a (3) bekezdésben meghatározott határidõ lejártáig nem igazolja a hiányzó követelmény teljesítését, a Fõfelügyelõség a 10. § (1) bekezdésében foglalt feltételek fennállása esetén a 10. § szerinti felülvizsgálati eljárást folytat le. A 10. § (1) bekezdésében
foglalt feltételek hiányában a Fõfelügyelõség törli a hitelesítõt a hitelesítõi névjegyzékbõl.
(5) Amennyiben a hitelesítõ által – munkaszerzõdés
vagy hitelesítési tevékenység végzésére irányuló egyéb
szerzõdés alapján – foglalkoztatott hitelesítõ szakértõk
nem felelnek meg a 11. §-ban szereplõ követelményeknek,
a követelményeknek való megfelelés biztosításáig a Fõfelügyelõség a hitelesítõi jogosultságot felfüggeszti.

Felülvizsgálati eljárás
10. §
(1) Ha a Fõfelügyelõség a 9. § szerinti ellenõrzés során
úgy találja, hogy a hitelesítõ nem e rendeletnek, illetve a
vonatkozó külön jogszabályoknak megfelelõen járt el, a
hitelesítõ által készített hitelesítõi jelentést – szükség esetén más hitelesítõ vagy külsõ szakértõ bevonásával – felülvizsgálhatja.
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(2) Amennyiben a felülvizsgálat azt állapítja meg, hogy
a hitelesítõi jelentés megfelel az e rendeletben és a vonatkozó jogszabályokban foglalt elõírásoknak, a felülvizsgálat költségét a Fõfelügyelõség viseli. Ellenkezõ esetben a
felülvizsgálat költségét a hitelesítõ viseli. A felülvizsgálat
költségét a közléstõl számított 30 napon belül kell megfizetni. A megfizetés elmulasztása esetén – a megfizetés
megtörténtéig – a Fõfelügyelõség a hitelesítõi jogosultságot haladéktalanul felfüggeszti.
(3) Amennyiben a felülvizsgálat azt állapítja meg, hogy
a hitelesítõi jelentés e rendeletben és a vonatkozó jogszabályokban foglalt elõírásoknak nem felel meg, és a hitelesítõ a hitelesítõi jelentés elkészítése során nem úgy járt el,
ahogyan az tõle elvárható, a Fõfelügyelõség megvizsgálja,
hogy a hitelesítõi jelentéssel összefüggésben sor került-e
kibocsátás-csökkentési egységek átadására.
(4) Ha a (3) bekezdés szerinti vizsgálat során a Fõfelügyelõség megállapítja, hogy a hitelesítõi jelentéssel összefüggésben a Vhr. 15. § (1) bekezdésében meghatározott nettó kibocsátás-csökkentésnek megfelelõ kibocsátás-csökkentési egység mennyiségen felül további kibocsátás-csökkentési egységek átadására került sor, a hitelesítõ köteles a további átadott
kibocsátás-csökkentési egységek mennyiségét négy százalékkal meghaladó mennyiségû kibocsátás-csökkentési egységet vagy kibocsátható mennyiségi egységet átutalni a Magyar Államnak az Éhvt. 5. § (4) bekezdésében meghatározott
nemzeti forgalmi jegyzékben vezetett számlájára. Az átutalásnak a megállapítás közlésétõl számított 30 napon belül kell
megtörténnie.
(5) Amennyiben a hitelesítõ a megadott határidõn belül
nem utalja a Magyar Állam számlájára az egységeket, az
egységekkel megegyezõ számú kibocsátási egység értékét
kell megtérítenie. A kibocsátási egység értékének meghatározásánál a (4) bekezdés szerinti határidõ lejártának hónapjában az Európai Klímatõzsdén (European Climate
Exchange, ECX) jegyzett kibocsátási egységek középárfolyamát kell figyelembe venni.
(6) Ha a felülvizsgálat a (3) bekezdés szerinti megállapításra vezet, de a (4) bekezdésben meghatározott, a nettó kibocsátás-csökkentésnek megfelelõ kibocsátás-csökkentési
egység mennyiségen felül további kibocsátás-csökkentési
egységek átadására nem került sor, a Fõfelügyelõség a jogszabálysértés súlyát mérlegelve a hitelesítõt törölheti a hitelesítõi névjegyzékbõl.
(7) Akkreditált független hitelesítõ és más államban feljogosított hitelesítõ törlése esetén a Fõfelügyelõség értesíti
az Együttes Végrehajtás Felügyeleti Bizottságot, illetve a
hitelesítõt hitelesítési tevékenységre feljogosító, együttes
végrehajtásban résztvevõ tagállamot a törlés tényérõl és
indokairól.
(8) Amennyiben a felülvizsgálat a (4) bekezdés szerinti
megállapításra vezet, a Fõfelügyelõség a hitelesítõi jogosultságot haladéktalanul felfüggeszti, és a (4) bekezdés
szerinti megtérítés megtörténtét követõen a hitelesítõt törli
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a névjegyzékbõl. Akkreditált független hitelesítõ és más
államban feljogosított hitelesítõ törlése esetén a Fõfelügyelõség az érintetteket a (7) bekezdésben foglaltaknak
megfelelõen értesíti.

delmi vezetési és hitelesítési rendszerének (EMAS) nyilvántartásában.

(9) Amennyiben a hitelesítõ a (6)–(8) bekezdés alapján
került törlésre a névjegyzékbõl, ismételt bejegyzését a törléstõl számított három éven belül akkor sem kérheti, ha a
bejegyzés feltételeinek egyébként megfelel.

Helyszíni vizsgálat

A hitelesítõvel munkaviszonyban
vagy hitelesítési tevékenység végzésére irányuló
egyéb jogviszonyban álló személyre vonatkozó
szakmai követelmények
11. §
(1) Az együttes végrehajtás hitelesítõi névjegyzékbe bejegyzett gazdasági társaság hitelesítési tevékenységet legalább három hitelesítõ szakértõ útján végezhet. A hitelesítõ
szakértõknek a 2. mellékletben meghatározott szaktudással és
megfelelõ szakmai gyakorlattal kell rendelkezniük.
(2) Az együttes végrehajtás hitelesítõi névjegyzékbe bejegyzett gazdasági társasággal munkaviszonyban vagy hitelesítési tevékenység végzésére irányuló egyéb jogviszonyban álló hitelesítõ szakértõk végzettségérõl, szakmai
gyakorlatáról, valamint a belsõ és egyéb képzéseken való
részvételérõl nyilvántartást vezet, és azt a 9. § (1) bekezdése szerinti ellenõrzés során felhívásra a Fõfelügyelõség
rendelkezésére bocsátja. Az eljárást követõen a Fõfelügyelõség az adatkezelését megszünteti.

A hitelesítési tevékenységre vonatkozó alapvetõ
szabályok
12. §
(1) A hitelesítési tevékenység fõ lépései:
a) hitelesítési terv készítése,
b) a hitelesítési terv végrehajtása és hitelesítõi jelentés
elkészítése,
c) az éves jelentés hitelesítése esetén hitelesítõi záradék készítése.
(2) A hitelesítõi jelentésen fel kell tüntetni a hitelesítõ
nyilvántartási számát, cégszerû aláírását, a hitelesítõ képviselõjének nevét, elérhetõségét, valamint a hitelesítõ
szakértõk nevét és elérhetõségét.
(3) A hitelesítõnek figyelembe kell vennie az együttes
végrehajtási projekt Szállítója által a nyomon követés pontosságának növelése érdekében alkalmazott kockázatkezelési és -elemzési módszereket, az alkalmazott környezetirányítási rendszert, valamint hogy a projektben érintett
létesítmény szerepel-e az Európai Közösség környezetvé-

13. §
(1) A hitelesítõ a Tervdokumentumban és az éves jelentésben szereplõ adatok megbízhatóságát az együttes végrehajtási projekt telephelyén lefolytatott helyszíni vizsgálat keretében is ellenõrzi.
(2) A hitelesítõ a hitelesítési tevékenység bármely szakaszában jogosult a helyszíni vizsgálat keretében:
a) belépni az együttes végrehajtási projekt valamennyi
érintett területére és helyiségébe;
b) a Szállító és az Átvevõ képviselõjének és alkalmazottainak kérdéseket feltenni;
c) megtekinteni minden, a hitelesítési tevékenység
szempontjából lényeges adatot tartalmazó dokumentumot
és adathordozót;
d) mintákat venni, teszteket végezni és
e) fotókat készíteni.
(3) A helyszíni vizsgálatról jegyzõkönyvet kell készíteni, amelyet az eljáró hitelesítõ szakértõ és a Szállító aláírásra jogosult képviselõje aláírásával ellát.

Hitelesítési terv készítése
14. §
(1) A hitelesítõ a hitelesítési tevékenységgel érintett
együttes végrehajtási projektre hitelesítési tervet készít, és
azt tájékoztatásul haladéktalanul megküldi a Szállítónak.
A hitelesítési tervet úgy kell meghatározni, hogy végrehajtásával a lehetõ legkisebbre csökkenjen a hitelesítési kockázat, valamint a lehetõ legkisebb legyen a jelentett adatok
bizonytalansága.
(2) A hitelesítési terv kötelezõ tartalmi elemeit a 3. melléklete tartalmazza.
(3) A hitelesítõ a hitelesítési tervben szereplõ vizsgálandó adatok és dokumentumok körét, valamint az alkalmazandó adatellenõrzési módszereket és mintavételi eljárásokat elõre megtervezi és a hitelesítési tervben indokolja.
Az adatellenõrzés és mintavétel megtervezésénél – a pontosság, a teljesség és a következetesség alapelveire is figyelemmel – úgy kell eljárni, hogy a kibocsátási források,
nyelõk és adatok reprezentatív mintája kerüljön ellenõrzésre, ezáltal biztosítva, hogy a kibocsátás meghatározása
során a kockázatok és bizonytalanságok ne vezessenek lényeges tévedésre.
(4) A hitelesítõ köteles a hitelesítési tevékenysége során
tudomására jutott újabb információk és adatok ismereté-
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ben a hitelesítési terv folyamatos felülvizsgálatára, illetve
szükség szerinti módosítására. A hitelesítõ a módosított hitelesítési tervet haladéktalanul megküldi a Szállítónak.
(5) A hitelesítési tervet csatolni kell a hitelesítõi jelentéshez.

A hitelesítési terv végrehajtása Tervdokumentum
hitelesítése esetén
15. §
(1) A hitelesítõnek a Tervdokumentum hitelesítése esetén a hitelesítési terv végrehajtásakor folyamatosan figyelembe kell vennie a hitelesítési kockázatokat és az eljárás
végén meg kell bizonyosodnia arról, hogy a hitelesítési eljárás során megfelelõen kezelte-e azokat. Ezen eljárás során a hitelesítõ az alábbiakat vizsgálja:
a) nyomon követési (monitoring) tervet;
b) az adatkezelési rendszer megfelelõségét;
c) a Tervdokumentumban szereplõ adatok pontosságát
és hitelességét;
d) a Tervdokumentumban szereplõ számítások és feltevések megalapozottságát.
(2) A hitelesítõ megvizsgálja a Tervdokumentum részét
képezõ nyomon követési (monitoring) tervet, hogy az
megfelel-e a jogszabályi elõírásoknak, és alkalmas-e a
projekttevékenység nyomon követésére, illetve vezethet-e
alkalmazása során tévedésre. Eljárása során vizsgálnia kell
legalább:
a) az adatok és információk érvényességét, hitelességét
és megfelelõségét;
b) hogy valamennyi kibocsátási forrás, berendezés és
forrásanyag szerepel-e a nyomon követési tervben.
(3) A hitelesítõ a Tervdokumentumban szereplõ adatok
pontosságának és hitelességének vizsgálata során felméri,
hogy a Tervdokumentumban szereplõ adatok mennyire
teljesek, pontosak és torzításmentesek. Eljárása során legalább az alábbiakat köteles vizsgálni:
a) az addicionalitás, a kibocsátási alapszint és a kibocsátás-csökkentés számítása során felhasznált adatokat;
b) azt, hogy az a) pont szerinti adatok megfelelnek-e az
Éhvt. 4. § (1) bekezdése szerinti Nemzeti Nyilvántartási
Rendszerben alkalmazott emissziós tényezõknek;
c) a tevékenységi adatokat.
(4) A hitelesítõ a Tervdokumentumban szereplõ számítások és feltevések megalapozottságának vizsgálata során
felméri, hogy a Tervdokumentumban szereplõ számítások
és feltevések mennyire megalapozottak és torzításmentesek. Eljárása során a hitelesítõ legalább az alábbiakat köteles vizsgálni:
a) az addicionalitásra, a kibocsátási alapszintre és a kibocsátás-csökkentésre vonatkozó számítások a Vhr. 11. §
(8) bekezdés d) pontjával összhangban megfelelnek-e a
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Nemzeti Nyilvántartási Rendszerben alkalmazott számítási módszereknek,
b) a kibocsátási alapszint meghatározásánál az alapul
vett tényezõket és feltevéseket,
c) a releváns ágazati trendeket, amennyiben befolyásolhatják a kibocsátási alapszintet,
d) a projekthatárokon kívüli kibocsátások befolyásolásának lehetõségét, az azokra vonatkozó számításokat,
e) a Vhr. 10. § (7) bekezdés k) pontja szerinti projektek
esetében a projekt életciklus-elemzésénél alkalmazott tényezõket és feltevéseket.
(5) Amennyiben a hitelesítõ megállapítja, hogy a nyomon követési és az adatkezelési rendszer felépítése és alkalmazása tévedésre vezethet, értesíti a Szállítót, aki a
megállapításoknak megfelelõen köteles a nyomon követési (monitoring) tervet módosítani.

16. §
(1) A hitelesítési terv végrehajtását követõen a hitelesítõ
elkészíti a Tervdokumentum Hitelesítõi Jelentést. A Tervdokumentum Hitelesítõi Jelentés igazolja, hogy a projekt a
Vhr. 11. § (8) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelel,
és a nyomon követési rendszer felépítése és alkalmazása
nem vezethet tévedésre.
(2) A hitelesítõ a Tervdokumentum Hitelesítõi Jelentést
a Vhr. 11. § (8) bekezdésében foglalt feltételek megfelelõségét nem igazoló tartalommal adja ki, ha
a) a Szállító nem biztosított megfelelõ mennyiségû és
minõségû adatot és egyéb információt a hitelesítõi jelentés
elkészítéséhez, vagy a hitelesítõ munkáját egyébként akadályozta,
b) a hitelesítõ arra a következtetésre jut, hogy a Tervdokumentumban és az azt alátámasztó dokumentumokban
szereplõ adatokban tévedés van, és a Szállító a Tervdokumentumot a hitelesítõ figyelmeztetése ellenére nem módosítja,
c) a hitelesítõ arra a következtetésre jut, hogy a Tervdokumentumban és az azt alátámasztó dokumentumokban
szereplõ adatokban lényeges tévedés van, és a Szállító a
Tervdokumentumot a hitelesítõ figyelmeztetése ellenére
nem módosítja, vagy az a módosítás ellenére sem felelne
meg a Vhr. 11. § (8) bekezdésében foglalt követelményeknek,
d) a hitelesítõ arra a következtetésre jut, hogy a Tervdokumentum egyébként nem felel meg a Vhr.-ben foglalt követelményeknek, és a hibát a Szállító nem orvosolja, vagy
a hiba nem orvosolható.
(3) A Tervdokumentum Hitelesítõi Jelentést az eljáró
hitelesítõ szakértõk és a hitelesítõ képviseletére jogosult
személy írja alá.
(4) A Tervdokumentum Hitelesítõi Jelentést a 4. melléklet szerinti tartalommal kell elkészíteni, és a Szállító köte-
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les azt, valamint a hitelesítési tervet a benyújtott Tervdokumentumhoz csatolni.

A hitelesítési terv végrehajtása éves jelentés
hitelesítése esetén
17. §
(1) A hitelesítõ az éves jelentés hitelesítése esetén a hitelesítési terv végrehajtása során az alábbiakat vizsgálja:
a) a nyomon követési rendszer felépítését és gyakorlati
alkalmazását;
b) az adatkezelési rendszer megfelelõségét;
c) az éves jelentésben szereplõ adatok pontosságát és
hitelességét, valamint a számítások és felvetések megalapozottságát.
(2) A hitelesítõ az (1) bekezdés a) pontja szerinti vizsgálat során megvizsgálja, hogy a tárgyévben a nyomon követési rendszer tényleges alkalmazása megfelelt-e a vonatkozó jogszabályokban elõírtaknak, és alkalmas volt-e a projekttevékenység nyomon követésére, illetve vezethetett-e
alkalmazása során tévedésre. Eljárása során a hitelesítõ
legalább az alábbiakat vizsgálja:
a) hogy valamennyi kibocsátási forrás, nyelõ, berendezés és forrásanyag szerepel-e az éves jelentésben;
b) a mérõberendezések és mûszerek mûködését;
c) a mérõmûszerek metrológiai állapotát (hitelesítés,
kalibrálás, ezek gyakorisága);
d) az elõírt mintavételek és laboratóriumi vizsgálatok
elvégzésének megfelelõségét, valamint hogy a vizsgálatokat végzõ laboratórium rendelkezik-e az adott analitikai
vizsgálatra vonatkozó akkreditációval;
e) a korábbi hitelesítések során javasolt fejlesztések
végrehajtását, és hogy van-e lehetõség a rendszer továbbfejlesztésére;
f) ha az elõzõ hitelesítés során az eljárt hitelesítõ negatív hitelesítõi záradékot tett, a feltárt tévedések kijavítására
tett intézkedéseket.
(3) A hitelesítõ az (1) bekezdés b) pontja szerinti vizsgálat során tesztekkel és az adatkezelési eljárások áttanulmányozása, elemzése alapján felméri az együttes végrehajtási
projekt belsõ adatgyûjtési és -kezelési rendszerének megfelelõségét.
(4) A hitelesítõ az (1) bekezdés c) pontja szerinti vizsgálat során felméri, hogy az éves jelentésben szereplõ adatok, számítások és felvetések mennyire teljesek, pontosak,
megalapozottak és torzításmentesek. Eljárása során a hitelesítõ legalább az alábbiakat vizsgálja:
a) az addicionalitás és a kibocsátás-csökkentés számítása során felhasznált adatokat és számítási módszereket;
b) azt, hogy az a) pont szerinti adatok megfelelnek-e az
Éhvt. 4. § (1) bekezdése szerinti Nemzeti Nyilvántartási
Rendszerben alkalmazott emissziós tényezõknek és számítási módszereknek; amennyiben azonban a Nemzeti
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Nyilvántartási Rendszerben az adott tevékenységre vonatkozóan nincsenek emissziós tényezõk a kibocsátás-csökkentés meghatározására, akkor a Tervdokumentumban
meghatározott módon történhet a kibocsátás-csökkentés
meghatározása;
c) a tevékenységi adatokat;
d) a pénzügyi beszámolóban alkalmazott számítási
módszereket és feltevéseket;
e) a projekthatárokon kívüli kibocsátások befolyásolásának lehetõségét, az azokra vonatkozó számításokat.
(5) A hitelesítési terv végrehajtása során a hitelesítõnek folyamatosan figyelembe kell vennie a hitelesítési kockázatokat és az eljárás végén meg kell bizonyosodnia arról, hogy a
hitelesítési eljárás során megfelelõen kezelte-e azokat.
(6) A hitelesítõ a hitelesítési terv végrehajtását követõen
az 5. melléklet szerinti tartalommal elkészíti az Együttes
Végrehajtási Projekt Hitelesítõi Jelentést, és azt a 18. §
szerinti hitelesítõi záradékkal látja el.
(7) Az Együttes Végrehajtási Projekt Hitelesítõi Jelentést az eljáró hitelesítõ szakértõk írják alá.

A hitelesítõi záradék
18. §
A hitelesítõi záradék
a) pozitív hitelesítõi záradék,
b) megjegyzésekkel ellátott pozitív hitelesítõi záradék
vagy
c) negatív hitelesítõi záradék
lehet.

19. §
A hitelesítõ pozitív hitelesítõi záradékot készít, ha arra a
következtetésre jut, hogy
a) a Szállító a kibocsátások és a kibocsátás-csökkentés
nyomon követését és az adatok kezelését a Tervdokumentumnak és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelõen végezte,
b) az együttes végrehajtási projekt a Vhr.-ben foglalt
követelményeknek, így különösen a környezetvédelmi,
pénzügyi és jogi addicionalitás (a továbbiakban együtt:
addicionalitás) követelményének megfelel,
c) a jelentett kibocsátásokra és kibocsátás-csökkentésekre vonatkozó adatokban, a kibocsátási alapszint meghatározásában, valamint a pénzügyi beszámolóban nincs
tévedés, és
d) a nyomon követési rendszernek nincsenek olyan hibái, hiányosságai, amelyek tévedéshez, lényeges tévedéshez vezethetnek,
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így az éves jelentés hitelesen tartalmazza az együttes végrehajtási projekt által a tárgyévben elért nettó kibocsátás-csökkentést.

20. §
(1) A hitelesítõ megjegyzésekkel ellátott pozitív hitelesítõi záradékot készít, ha arra a következtetésre jut, hogy
a) a Szállító a kibocsátások és a kibocsátás-csökkentés
nyomon követését és az adatok kezelését a Tervdokumentumnak és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelõen végezte,
b) az együttes végrehajtási projekt a Vhr.-ben foglalt
követelményeknek, így különösen az addicionalitás követelményének megfelel,
c) a pénzügyi beszámolóban nincs tévedés, vagy a tévedés ellenére megállapítható, hogy a projekt megfelel a
pénzügyi addicionalitás követelményének, és
d) a feltárt hibák, hiányosságok és félreértelmezések
ellenére az éves beszámolóban nincs tévedés, lényeges tévedés, vagy a tévedés, lényeges tévedés ellenére az együttes végrehajtási projekt által a tárgyévben elért nettó kibocsátás-csökkentés hitelesen megállapítható, vagy
e) a nyomon követési rendszer hibái, hiányosságai
miatt fennáll a tévedés kockázata, de az együttes végrehajtási projekt által a tárgyévben elért nettó kibocsátás-csökkentés hitelesen megállapítható.
(2) Az (1) bekezdés d)–e) pontja szerinti esetben a hitelesítõ megállapítja az együttes végrehajtási projekt szakmai álláspontja szerinti kibocsátási alapszintjét és a tárgyévben elért nettó kibocsátás-csökkentés mennyiségét.
(3) A hitelesítõ az Együttes Végrehajtási Projekt Hitelesítõi Jelentésben a tévedés kiküszöbölésére intézkedéseket
javasol.
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e) az éves beszámolóban található tévedés, lényeges tévedés miatt az együttes végrehajtási projekt által a tárgyévben elért nettó kibocsátás-csökkentés nem állapítható
meg hitelesen, vagy
f) a nyomon követési rendszer hibái, hiányosságai
miatt az együttes végrehajtási projekt által a tárgyévben
elért nettó kibocsátás-csökkentés nem állapítható meg hitelesen.

22. §
(1) A hitelesítõi záradékot az eljáró hitelesítõ szakértõk
és a hitelesítõ képviseletére jogosult személy írja alá.
(2) Ha a hitelesítõnek a hitelesítõi záradék elkészítését
követõen jut olyan tény vagy adat tudomására, amely lényeges hatást gyakorolt volna a hitelesítõi záradék elkészítése során a szakmai következtetéseire, a felmerült tényrõl
vagy adatról tájékoztatja a Fõfelügyelõséget.

A hitelesítõ adatkezelése
23. §
(1) A hitelesítõ az egyes együttes végrehajtási projektek
kapcsán végzett hitelesítési tevékenységével kapcsolatos
adatot és dokumentumot az adott kötelezettségvállalási
idõszak végétõl számított 5 évig megõrzi, és felhívásra a
Fõfelügyelõség rendelkezésére bocsátja.
(2) A hitelesítõ az általa alkalmazott hitelesítési eljárások, valamint a hitelesítési tevékenységgel kapcsolatos felelõsségi, adatkezelési, minõségirányítási és képzési rendjét meghatározó szabályzatot folyamatosan frissíti, és felhívásra a Fõfelügyelõség rendelkezésére bocsátja.

21. §

Összeférhetetlenség

A hitelesítõ negatív hitelesítõi záradékot készít,
amennyiben arra a következtetésre jut, hogy
a) a Szállító nem biztosított megfelelõ mennyiségû és
minõségû adatot, mintát és egyéb információt a hitelesítõi
jelentés elkészítéséhez, vagy a hitelesítõ munkáját egyéb
módon akadályozta,
b) a Szállító a kibocsátások és a kibocsátás-csökkentés
nyomon követését és az adatok kezelését nem a Tervdokumentumnak és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelõen
végezte,
c) az együttes végrehajtási projekt a Vhr.-ben foglalt
követelményeknek, így különösen az addicionalitás követelményének nem felel meg,
d) a pénzügyi beszámolóban található tévedés, lényeges tévedés miatt nem állapítható meg, hogy a projekt
pénzügyileg addicionális-e,

24. §
(1) A hitelesítõ nem folytathat hitelesítési tevékenységet azon együttes végrehajtási projekt kapcsán, amely
Szállítója vagy Átvevõje részére nemzetközi kibocsátáskereskedelemmel vagy kibocsátásiegység-kereskedelemmel kapcsolatos szolgáltatást végzett, a szolgáltatás nyújtásának befejezését követõ két évig.
(2) A hitelesítõ, illetve a hitelesítõ szakértõ és közeli
hozzátartozója [a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959.
évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 685. § b) pont] nem
tarthat fenn összeférhetetlen üzleti kapcsolatot a hitelesítési tevékenységével érintett együttes végrehajtási projekt
Szállítója vagy Átvevõje, más hitelesítõ, illetve nemzetközi kibocsátás-kereskedelemmel vagy kibocsátásiegy-
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ség-kereskedelemmel kapcsolatos szolgáltató tevékenységet végzõ más gazdálkodó szervezet vonatkozásában.

25. §
(1) Összeférhetetlen üzleti kapcsolatnak minõsül, ha
a) a hitelesítõ vagy a hitelesítõ szakértõ, illetve közeli
hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont] részesedéssel rendelkezik a hitelesítési tevékenységével érintett együttes végrehajtási projekt Szállítójának vagy Átvevõjének gazdasági társaságában vagy egyéb gazdálkodó szervezetében;
b) a Szállító vagy az Átvevõ részesedéssel rendelkezik
a részére hitelesítési tevékenységet végzõ hitelesítõ gazdasági társaságban vagy egyéb gazdálkodó szervezetben;
c) a hitelesítõ vezetõ tisztségviselõje vagy a hitelesítõ
szakértõ, illetve közeli hozzátartozójuk [Ptk. 685. §
b) pont] a hitelesítési tevékenységgel érintett Szállító vagy
Átvevõ vezetõ tisztségviselõje, felügyelõ bizottsági tagja
vagy könyvvizsgálója;
d) a Szállító vagy Átvevõ vezetõ tisztségviselõje, felügyelõ bizottsági tagja vagy könyvvizsgálója, illetve közeli hozzátartozójuk [Ptk. 685. § b) pont] a részére hitelesítési tevékenységet végzõ hitelesítõ vezetõ tisztségviselõje,
felügyelõ bizottsági tagja, hitelesítõ szakértõje vagy
könyvvizsgálója;
e) a hitelesítõ gazdasági társaságban és a hitelesítési tevékenységével érintett Szállító vagy Átvevõ gazdasági társaságban, illetve a Szállító vagy Átvevõ gazdasági társasággal, a hitelesítéssel érintett együttes végrehajtási projekttel kapcsolatos jogviszonyban álló gazdasági társaságban ugyanazon személy rendelkezik részesedéssel; vagy
f) a hitelesítõ és a hitelesítési tevékenységével érintett
Szállító vagy Átvevõ között a hitelesítési tevékenység függetlenségének befolyásolására alkalmas egyéb jogviszony
áll fenn.
(2) A hitelesítõ, illetve a hitelesítõ szakértõ és a nemzetközi kibocsátás-kereskedelemmel vagy kibocsátásiegység-kereskedelemmel kapcsolatos szolgáltatást végzõ gazdálkodó szervezet között összeférhetetlen üzleti kapcsolatnak minõsül, ha
a) a hitelesítõ vagy a hitelesítõ szakértõ részesedéssel
rendelkezik bármely más hitelesítõ gazdasági társaságban
vagy egyéb gazdálkodó szervezetben, illetve nemzetközi
kibocsátás-kereskedelemmel vagy kibocsátásiegység-kereskedelemmel kapcsolatos szolgáltató tevékenységet
végzõ más gazdálkodó szervezetben;
b) a hitelesítõ vezetõ tisztségviselõje, felügyelõ bizottsági tagja, könyvvizsgálója vagy hitelesítõ szakértõje más
hitelesítõ, illetve nemzetközi kibocsátás-kereskedelemmel
vagy kibocsátásiegység-kereskedelemmel kapcsolatos
szolgáltató tevékenységet végzõ gazdálkodó szervezet vezetõ tisztségviselõje, felügyelõ bizottsági tagja vagy
könyvvizsgálója.
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(1) A hitelesítõ az összeférhetetlenségi okot annak felmerülésétõl számított öt munkanapon belül bejelenti a Fõfelügyelõségnek.
(2) A hitelesítõ köteles az összeférhetetlenséget annak
felmerülésétõl számított harminc napon belül megszüntetni és arról a Fõfelügyelõséget értesíteni.
(3) Amennyiben a hitelesítõ az (1), illetve a (2) bekezdés szerinti bejelentést elmulasztja, a Fõfelügyelõség törli
a hitelesítõi névjegyzékbõl, kivéve, ha az összeférhetetlenség a mulasztásnak a Fõfelügyelõség tudomására jutásáig
megszûnt.

Biztosíték
27. §
(1) A hitelesítõ köteles a hitelesítési tevékenységével
okozott károk fedezetére a bejegyzés teljes idõtartama
alatt e rendelet szerinti biztosítékot fenntartani.
(2) Az (1) bekezdés szerinti célra biztosítékul szolgálhat:
a) hitelintézet vagy biztosító által vállalt garancia, illetve ezzel egyenértékû bankári kötelezettségvállalás;
b) biztosítási szerzõdés alapján kiállított – készfizetõ
kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény;
c) hitelintézetnél biztosíték céljából elhelyezett, elkülönítetten kezelt és zárolt pénzösszeg [a továbbiakban az
a)–c) pontok együtt: biztosítékadási kötelezettségvállalás]
vagy
d) biztosítási szerzõdés.
(3) A biztosíték összege legalább huszonötmillió forint,
amely az (1) bekezdés szerinti célra használható fel.
(4) A biztosíték felhasználása, illetve megszûnése esetén azt negyvenöt napon belül a (3) bekezdésnek megfelelõen helyre kell állítani. A biztosíték felhasználásáról, illetve a megszûnésérõl, továbbá ezek helyreállításáról a hitelesítõ a Fõfelügyelõséget öt munkanapon belül értesíti.
Amennyiben a hitelesítõ a határidõre történõ értesítést elmulasztja, a Fõfelügyelõség törli a hitelesítõt a hitelesítõi
névjegyzékbõl, kivéve ha a mulasztásnak a Fõfelügyelõség tudomására jutásáig a hitelesítõ a biztosítékot megfelelõen helyreállította.
(5) Nem kell biztosítékot képezni, illetve fenntartani
azon idõszakra, amely alatt a hitelesítõ jogosultsága felfüggesztésre kerül, kivéve ha a hitelesítõ ellen hitelesítési
tevékenységével összefüggésben kártérítés megállapítására irányuló per vagy a 9–10. § szerinti ellenõrzési vagy felülvizsgálati eljárás van folyamatban.
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Záró rendelkezések
28. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.
(2) Az Együttes Végrehajtás Felügyeleti Bizottság által
meghozott akkreditációra vonatkozó végsõ döntésig átmenetileg az Együttes Végrehajtás Felügyeleti Bizottság által
a tiszta fejlesztési mechanizmus projektek hitelesítésére
feljogosított független hitelesítõk is eljárhatnak együttes
végrehajtási projekt hitelesítõként a Kiotói Jegyzõkönyvben részes felek találkozójául szolgáló Felek Konferenciája elsõ ülésszakán elfogadott, a Kiotói Jegyzõkönyv 6. cikkének végrehajtásáról szóló 10/CMP.1. határozattal és az
Együttes Végrehajtás Felügyeleti Bizottságnak az ideiglenesen eljáró akkreditált független hitelesítõkre vonatkozó
állásfoglalásával összhangban.
(3) A bejegyzés iránti kérelem a hitelesítõi jelentés benyújtásával párhuzamosan is benyújtható a Fõfelügyelõséghez; ebben az esetben a Vhr. 11. § (6) bekezdésében és
15. § (4)–(5) bekezdésében meghatározott határidõk a bejegyzés iránti kérelem elbírálásának idõtartamával meghosszabbíthatók.
(4) Ez a rendelet az Európai Parlament és a Tanács
2006/123/EK irányelve (2006. december 12.) a belsõ piaci
szolgáltatásokról 5., 9., 15., 16. cikkének való megfelelést
szolgálja.
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(2) Az R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az igazgatási szolgáltatási díjat az 1. § (1) bekezdésében meghatározott eljárásért az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõség
(a továbbiakban: Fõfelügyelõség) Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00287261-00000000 elõirányzatfelhasználási keretszámlájára kell befizetni.”
(3) Az R. 3. §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül ki,
ezzel egyidejûleg az eredeti (2) bekezdés számozása
(3) bekezdésre változik:
„(2) A jogorvoslati eljárásért befizetett igazgatási szolgáltatási díjat a Fõfelügyelõség a jogorvoslati kérelem, illetve az ügy összes iratainak a felterjesztésével egyidejûleg átutalja a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
(a továbbiakban: Minisztérium) részére.”
(4) Az R. mellékletének I. pontjában foglalt táblázat a
következõ 3. sorszámú sorral egészül ki:
”
3.

az együttes végrehajtási hitelesítõi
80 000
névjegyzékbe, illetve a külföldi együttes
végrehajtási hitelesítõi névjegyzékbe való
bejegyzés és a hitelesítõi jogosultság
felfüggesztésének megszüntetése
[a Magyar Köztársaság területén ENSZ
Éghajlatváltozási Keretegyezménye
keretében megvalósuló együttes
végrehajtás hitelesítõire vonatkozó
szakmai és személyi követelményekrõl,
valamint a hitelesítés szabályairól szóló
külön jogszabály]

„
29. §

Szabó Imre s. k.,
környezetvédelmi és vízügyi miniszter

(1) Az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos
egyes tevékenységek igazgatási szolgáltatási díjairól szóló
32/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet (a továbbiakban: R.)
1. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„1. § (1) Igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni:
a) az üvegházhatású gázkibocsátások engedélyezési eljárásáért;
b) az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos
Hitelesítõi Névjegyzékbe, Hitelesítõi Szakértõi Névjegyzékbe, valamint Európai Közösségi Hitelesítõk Névjegyzékébe való bejegyzésért, továbbá a hitelesítõi jogosultság
felfüggesztésének megszüntetéséért;
c) az együttes végrehajtási hitelesítõi névjegyzékbe, illetve a külföldi együttes végrehajtási hitelesítõi névjegyzékbe történõ bejegyzésért, továbbá a hitelesítõi jogosultság felfüggesztésének megszüntetéséért.
(2) Az igazgatási szolgáltatási díj az eljáró közigazgatási szerv bevétele. Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott eljárásért fizetendõ igazgatási szolgáltatási díjat az eljáró közigazgatási szerv az együttes végrehajtási projektek
elbírálásával és nyilvántartásával kapcsolatos többletfeladatainak elvégzésére fordítja.”

1. melléklet
az 1/2009. (II. 10.) KvVM rendelethez
A hitelesítõi névjegyzékbe való bejegyzés
iránti kérelem tartalma
I. Bejegyzés a külföldi együttes végrehajtás hitelesítõi
névjegyzékbe
A) A bejegyzési kérelem tartalma:
1. a hitelesítõ neve, székhelye, telefonszáma és elektronikus levélcíme,
2. a hitelesítõ által kapcsolattartásra kijelölt személy
neve, címe, telefonszáma és elektronikus levélcíme,
3. nyilatkozat arról, hogy a hitelesítõ nem áll csõdeljárás, végelszámolás, felszámolás vagy ezeknek megfelelõ
eljárás alatt,
4. nyilatkozat arról, hogy szakmai tevékenységével
összefüggésben nincsen ellene szabálysértési, büntetõjogi
vagy polgári peres eljárás folyamatban,
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5. nyilatkozat arról, hogy a jelen melléklet III. Az együttes
végrehajtási projektek ágazati megoszlása címû pontjában
megjelölt ágazatok közül mely ágazat vagy ágazatok vonatkozásában kíván hitelesítõi tevékenységet folytatni.
B) A bejegyzési kérelemhez csatolni kell:
1. igazolás az Együttes Végrehajtás Felügyeleti Bizottság akkreditációjáról vagy az együttes végrehajtásban
résztvevõ tagállamban a hitelesítõi tevékenység végzésére
való jogosultságról (magyar vagy angol nyelven),
2. igazolás a 27. § szerinti biztosíték vagy a 6. § (3) bekezdés szerinti felelõsségbiztosítás vagy egyéb biztosíték
meglétérõl,
3. igazolás az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésérõl.
II. Bejegyzés az együttes végrehajtás hitelesítõi névjegyzékbe
A) A bejegyzési kérelem tartalma:
1. a hitelesítõ neve, székhelye, telefonszáma, elektronikus levélcíme, cégjegyzékszáma és adóazonosító jele,
2. a hitelesítõ által kapcsolattartásra kijelölt személy
neve, címe, telefonszáma és elektronikus levélcíme,
3. nyilatkozat arról, hogy a hitelesítõ nem áll csõdeljárás, végelszámolás vagy felszámolás alatt, és nincs magyarországi köztartozása,
4. nyilatkozat arról, hogy szakmai tevékenységével
összefüggésben nincsen ellene szabálysértési, büntetõjogi
vagy polgári peres eljárás folyamatban,
5. nyilatkozat arról, hogy a jelen melléklet III. Az
együttes végrehajtási projektek ágazati megoszlása címû
pontjában megjelölt ágazatok közül mely ágazat vagy ágazatok vonatkozásában kíván hitelesítõi tevékenységet
folytatni,
6. a hitelesítõ által munkaviszonyban vagy hitelesítési
tevékenység végzésére irányuló egyéb jogviszonyban alkalmazott, a 11. § (1) bekezdése szerint legalább három hitelesítõ szakértõ neve, címe, telefonszáma és elektronikus
levélcíme,
7. a hitelesítõ szakértõk végzettsége és szakmai mûködésük részletes leírása (a hitelesítõ szakértõ mikor, hol,
milyen munkakört töltött be, milyen idõtartamú szakmai
gyakorlattal és képesítéssel rendelkezik),
8. a hitelesítõ szervezeti és tulajdonosi struktúrájának
bemutatása (utasítás és vezetés rendszere, belsõ ellenõrzési rendszer, vezetõ tisztségviselõk, tulajdonosi struktúra);
ha a hitelesítõ gazdasági társaság egy másik gazdasági társaság leányvállalata, vagy tulajdonosa részben vagy
egészben egy másik gazdasági társaság, a másik gazdasági
társasággal való viszonyrendszer bemutatása,
9. a hitelesítési tevékenységgel kapcsolatos felelõsségi,
adatkezelési, minõségirányítási és képzési rendet meghatározó szabályzatok.
B) A bejegyzési kérelemhez csatolni kell:
1. igazolás a 27. § szerinti biztosíték meglétérõl,
2. a hitelesítõ szakértõk képzettségét igazoló dokumentumok másolata,
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3. a hitelesítõ szakértõk szakmai önéletrajza, amely tartalmazza a vonatkozó szakmai gyakorlat részletes leírását
(a hitelesítõ szakértõ mikor, hol, mennyi ideig és milyen
munkakört töltött be, a betöltött munkakörben milyen feladatokat látott el),
4. a hitelesítõ szakértõ szakmai kamarai tagságára vonatkozó igazolás, ha a tagságot az adott szakterületen jogszabály kötelezõvé teszi,
5. a hitelesítõ szakértõ nyilatkozata arról, hogy büntetlen elõéletû,
6. igazolás az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésérõl.
III. Az együttes végrehajtási projektek ágazati megoszlása
1. Energetikai iparágak (megújuló és nem megújuló
energia)
2. Ipari termelés
3. Vegyipar
4. Építõipar
5. Közlekedés
6. Bányászat, bányászati termék elõállítása
7. Fémgyártás
8. Tüzelõanyagok fugitív kibocsátásai (szilárd, olaj és
gáz)
9. Halogénezett szénhidrogének és kén-hexafluorid
gyártásából és felhasználásából eredõ fugitív kibocsátások
10. Oldószerek használata
11. Hulladékkezelés és -lerakás
12. Földhasználat, földhasználat-változás és erdõgazdálkodás
13. Mezõgazdaság

2. melléklet
az 1/2009. (II. 10.) KvVM rendelethez
A hitelesítõ szakértõre vonatkozó szakmai
követelmények
I. Általános követelmények
A hitelesítõvel munkaviszonyban vagy hitelesítési tevékenység végzésére irányuló egyéb jogviszonyban álló hitelesítõ szakértõknek rendelkezniük kell az adott ágazatban megvalósuló projektek hitelesítéséhez szükséges
szakirányú felsõfokú végzettséggel és legalább 3 év szakmai gyakorlattal, valamint ismerniük kell a Kiotói Jegyzõkönyvben meghatározott rugalmassági mechanizmusok
mûködését, a részes felek találkozójául szolgáló Felek
Konferenciája ülésszakain ezzel kapcsolatosan elfogadott
határozatokat, az Együttes Végrehajtás Felügyeleti Bizottság útmutatásait és a rugalmassági mechanizmusokra vonatkozó magyar szabályozást.
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I.1. Legalább egy hitelesítõ szakértõnek mûszaki szaktudással kell rendelkeznie. A megfelelõ szaktudást a II.1.1.
pont szerinti szakirányú felsõfokú végzettséggel és a szakmai gyakorlat meglétével kell igazolni.
I.2. Legalább egy hitelesítõ szakértõnek ágazatspecifikus szaktudással kell rendelkeznie. A megfelelõ szaktudást a II.1.2. pont szerinti szakirányú felsõfokú végzettséggel és a szakmai gyakorlat meglétével kell igazolni.
I.3. Legalább egy hitelesítõ szakértõnek pénzügyi vagy
audit szaktudással kell rendelkeznie. A szaktudást a II.1.3.
pont szerinti szakirányú felsõfokú végzettséggel és a szakmai gyakorlat meglétével kell igazolni.
II. Szakirányú felsõfokú végzettség
II.1.1. Mûszaki szaktudás:
a) energetikai mérnök vagy szakmérnök;
b) hõerõgépész-mérnök vagy szakmérnök;
c) anyagmérnök vagy szakmérnök;
d) gépészmérnök vagy szakmérnök;
e) környezetmérnök vagy szakmérnök, környezetvédelmi mérnök vagy szakmérnök;
f) egyéb megfelelõ egyetemi vagy fõiskolai mûszaki
végzettséggel, illetve alapképzésben, mesterképzésben
vagy szakirányú továbbképzésben (a mûszaki képzési területhez tartozó szakon) szerzett végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezõ szakértõ.
II.1.2. Ágazatspecifikus szaktudás:
A hitelesítõ által megjelölt ágazatok mindegyikéhez
kapcsolódóan szakirányú felsõfokú végzettség (egyetemi
szintû alapképzésben, egyetemi szakirányú továbbképzésben, valamint mesterképzésben vagy azt követõ szakirányú továbbképzésben szerzett végzettség és szakképzettség)
II.1.3. Pénzügyi vagy audit szaktudás:
a) gazdaságmérnök, ideértve a mérnök-közgazdász
másoddiplomát is;
b) könyvvizsgáló;
c) közgazdász, számviteli szakirány;
d) közgazdász, pénzügyi szakirány.

3. melléklet
az 1/2009. (II. 10.) KvVM rendelethez
A hitelesítési terv kötelezõ tartalmi elemei
1. A hitelesítés hatóköre: a projekthatárok meghatározása (jogi, szervezeti, pénzügyi, földrajzi és mûködési határok); annak jelzése és indokolása, hogy mennyiben szükséges a projekt határain kívüli hatások vizsgálata.
2. A projekt tevékenységeinek és hatásforrásainak
azonosítása: infrastruktúra, tevékenységek, technológiák, folyamatok, üvegházhatású gáz-források, nyelõk
azonosítása.
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3. Hitelesítési kockázatelemzés
A hitelesítési kockázatok és bizonytalanságok azonosítása. A hitelesítési kockázatok kezelésének módja.
4. Hitelesítési folyamatterv
A hitelesítési folyamatterv tartalmazza
a) a hitelesítési tervben szereplõ hitelesítési tevékenységek jellegét, helyét, idejét, az adott hitelesítési részfeladatokra fordítandó idõt és munkaerõ becslését, különösen:
– a helyszíni vizsgálatok,
– a részletes dokumentumvizsgálat,
– a személyes meghallgatás,
– a mintavételezés és elemzés,
– a tesztek, valamint
– az adatellenõrzés
tekintetében;
b) a hitelesítési tevékenység során meghallgatandó személyek beosztását;
c) a hitelesítési tevékenységbe bevonandó hitelesítõ szakértõk nevét, szakterületét, a hitelesítési eljárásban betöltött
szerepüket (a hitelesítési eljárás mely szakaszában jártak el);
d) a hitelesítési tevékenység során bevont közremûködõ egyéb szakértõk nevét, szakterületét, a hitelesítési eljárásban betöltött szerepüket és
e) a hitelesítésért felelõs belsõ szervezeti vezetõ személy nevét, beosztását.
5. Adatellenõrzési módszerek és mintavételi eljárások
bemutatása.
6. A hitelesítési terv esetleges megismételt lefolytatására vonatkozó adatok és a kapcsolódó indoklás.

4. melléklet
az 1/2009. (II. 10.) KvVM rendelethez
A Tervdokumentum Hitelesítõi Jelentés kötelezõ
tartalmi elemei
1. A hitelesítõre és a projektre vonatkozó adatok:
a) a hitelesítés idõpontjának megjelölése;
b) az együttes végrehajtási projekt azonosító adatai;
c) a hitelesítõ neve, székhelye, a kapcsolattartásra kijelölt
személy neve, címe, telefonszáma és elektronikus levélcíme;
d) az eljáró hitelesítõ szakértõk neve, végzettsége,
szakmai tapasztalata;
e) nyilatkozat a helyszíni vizsgálat megtörténtérõl;
f) nyilatkozat arról, hogy a hitelesítõvel és az eljáró hitelesítõ szakértõkkel szemben nem áll fenn összeférhetetlenségi ok.
2. A hitelesítõi jelentés megállapításai:
a) az e rendelet 16. § (1), illetve (2) bekezdése szerinti
megállapítások;
b) a hitelesítési terv;
c) a helyszíni vizsgálaton felvett jegyzõkönyvek másolata.
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3. A Tervdokumentumban bemutatott adatok és számítások elemzése:
a) a hitelesítés során feltárt lényeges tévedések ismertetése és az ezzel kapcsolatos módosítások bemutatása; ha
a módosításokra nem került sor, ennek jelzése;
b) a hitelesítés során feltárt tévedések ismertetése és az
ezzel kapcsolatos módosítások bemutatása; ha a módosításokra nem került sor, ennek jelzése;
c) egyéb tévedésekbõl eredõ bizonytalansági számítások;
d) az alkalmazott változók (pl. kibocsátási tényezõk) és
számítási módok vizsgálata, összehasonlítása az adott ágazatban szokásos standardokkal, különbség esetén a különbözõség indokoltságának vizsgálata;
e) a projekthatárok vizsgálata, annak megállapítása,
hogy pontosan és körültekintõen lettek-e meghatározva;
f) az addicionalitást, a kibocsátási alapszintet és a kibocsátás-csökkenést megalapozó adatok, számítások megfelelõsége;
g) adatforrások, adatok feldolgozásának vizsgálata, az
eljárás megbízhatóságának megerõsítése általában, egyes
adatforrások esetén bizonytalanságok bemutatása.
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b) az együttes végrehajtási projekt azonosító adatai;
c) a hitelesítõ neve, székhelye, a kapcsolattartásra kijelölt személy neve, címe, telefonszáma és elektronikus levélcíme;
d) az eljáró hitelesítõ szakértõk neve, végzettsége,
szakmai tapasztalata;
e) nyilatkozat a helyszíni vizsgálat megtörténtérõl;
f) nyilatkozat arról, hogy a hitelesítõvel és az eljáró hitelesítõ szakértõkkel szemben nem áll fenn összeférhetetlenségi ok.
2. A hitelesítõi jelentés megállapításai:
a) az e rendelet 19. §-a, 20. §-a vagy 21. §-a szerinti hitelesítõi záradék;
b) az e rendelet 20. § (2) bekezdése szerinti megállapítás;
c) a hitelesítési terv;
d) a helyszíni vizsgálaton felvett jegyzõkönyvek másolata.

5. A hitelesítési kockázatelemzés eredményei
Annak bemutatása, hogy a hitelesítõ az eljárása során
miként kezelte a hitelesítési kockázatokat, különösen a
magas hibakockázatú forrásokat, és milyen intézkedéseket
tett, hogy a kockázatokat a lehetõ legkisebbre csökkentse.

3. Az éves jelentésben bemutatott adatok és számítások
elemzése:
a) a hitelesítés során feltárt tévedések és lényeges tévedések ismertetése;
b) a tévedésekbõl eredõ bizonytalansági számítások;
c) az alkalmazott változók (pl. kibocsátási tényezõk) és
számítási módok vizsgálata, összehasonlítása az adott ágazatban szokásos standardokkal, különbség esetén a különbözõség indokoltságának vizsgálata;
d) a projekthatárok vizsgálata, annak megállapítása,
hogy pontosan és körültekintõen lettek-e meghatározva; a
projekthatárokon kívüli kibocsátások vizsgálata;
e) az addicionalitást és a kibocsátás-csökkenést megalapozó adatok, számítások megfelelõsége;
f) adatforrások, adatok feldolgozásának vizsgálata, az
eljárás megbízhatóságának megerõsítése általában, egyes
adatforrások esetén bizonytalanságok bemutatása.

6. Nyomon követési terv vizsgálata, javaslatok az
együttes végrehajtási projekt nyomon követési rendszerének továbbfejlesztésére:
a) annak megerõsítése, hogy a nyomon követési terv
megfelelõ; a nyomon követési terv átdolgozása esetén az
átdolgozás indokai, bemutatása;
b) javaslatok a projekt nyomon követési rendszerének
továbbfejlesztésére.

4. A hitelesítés folyamatára vonatkozó információ:
a) az adat- és információ-ellenõrzés, valamint a mintavétel során lefolytatott eljárások eredményei, beleértve annak az indokolását is, hogy mely adatok vagy információk
esetében volt szükség mélyrehatóbb elemzésre, többszöri
mintavételre;
b) a hitelesítési tevékenység során gyûjtött bizonyítékok listája és értékelése.

4. A hitelesítés folyamatára vonatkozó információ:
a) az adat- és információ-ellenõrzés, valamint a mintavétel során lefolytatott eljárások eredményei, beleértve annak az indokolását is, hogy mely adatok vagy információk
esetében volt szükség mélyrehatóbb elemzésre, többszöri
mintavételre;
b) a hitelesítési tevékenység során gyûjtött bizonyítékok listája és értékelése.

5. melléklet
az 1/2009. (II. 10.) KvVM rendelethez
Az Együttes Végrehajtási Projekt
Hitelesítõi Jelentés tartalma
1. A hitelesítõre és a projektre vonatkozó adatok:
a) a hitelesítés idõpontjának és a tárgyévnek a megjelölése;

5. A hitelesítési kockázatelemzés eredményei
Annak bemutatása, hogy a hitelesítõ az eljárása során
miként kezelte a hitelesítési kockázatokat, különösen a
magas hibakockázatú forrásokat, és milyen intézkedéseket
tett, hogy a kockázatokat a lehetõ legkisebbre csökkentse.
6. Nyomon követési terv vizsgálata, fejlesztési javaslatok:
a) annak megerõsítése, hogy a nyomon követési terv
megfelelõ; a nyomon követési terv átdolgozása esetén az
átdolgozás indokai, bemutatása;
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b) javaslatok a projekt nyomon követési rendszerének
továbbfejlesztésére;
c) javaslatok a feltárt tévedések kiküszöbölésére;
d) ha az elõzõ hitelesítés során az eljárt hitelesítõ negatív hitelesítõi záradékot tett, a feltárt tévedések kijavítására
tett intézkedések értékelése.

A szociális és munkaügyi miniszter
2/2009. (II. 10.) SZMM
rendelete
a Munkaerõpiaci Alap képzési alaprészébõl
felnõttképzési célra nyújtható támogatások
részletes szabályairól szóló
15/2007. (IV. 13.) SZMM rendelet módosításáról
A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény 28. §
(4) bekezdés d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a
szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl
szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § g) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a szakképesítésért felelõs miniszter, valamint az iskolai rendszerû
szakképzést érintõen az oktatási és kulturális miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 167/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró oktatási és kulturális miniszter véleményének kikérésével, a pénzügyminiszter feladat- és hatáskörérõl szóló
169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) és b) pontjában
meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel
egyetértésben – a következõket rendelem:
1. §
A Munkaerõpiaci Alap képzési alaprészébõl felnõttképzési célra nyújtható támogatások részletes szabályairól szóló
15/2007. (IV. 13.) SZMM rendelet (a továbbiakban: R.)
2. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„2. § E rendelet alkalmazásában:
a) állami támogatás: az államháztartás alrendszereibõl
nyújtott, illetve az államháztartási alrendszerek költségvetései számára kiadást vagy bevételkiesést jelentõ támogatás,
valamint a 6. §-ban, a 8–10. §-ban, a 17. §-ban és a
19–20. §-ban meghatározott támogatások esetében az
Európai Szerzõdés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatás és a Szerzõdés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1998/2006/EK rendelet – HL L sorozat 379. szám, 2006. 12. 28. – (a továbbiakban: 1998/2006/EK bizottsági rendelet) 2. cikke szerinti csekély összegû (de minimis) támogatás;
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b) felnõttképzés érdekében végzett fejlesztõ tevékenység: olyan tevékenység vagy program, amely
ba) az élethosszig tartó tanulás elõsegítéséhez kapcsolódóan ismeretterjesztésre, tájékoztatásra,
bb) a felnõttképzés, a felnõttképzési szolgáltatás, valamint a felnõttképzés rendszerének korszerûsítésére, minõségi színvonalának emelésére, illetve ennek elõsegítése érdekében felnõttképzési hálózatok kiépítésére,
bc) a felnõttképzés minõségbiztosítási rendszerének
korszerûsítésére,
bd) a foglalkoztathatóság elõsegítésére, az e-tanulás és
az atipikus foglalkoztatási formák bõvítésére,
be) a munkaerõpiacon hátrányos helyzetû rétegek
munkaerõpiaci helyzetének javítására,
bf) felnõttképzési program, tananyag, képzési modul,
valamint adatbázis korszerûsítésére és kidolgozására,
bg) a felnõttképzésbe való bekapcsolódás elõsegítésére
irányuló kommunikációs programok megvalósítására,
bh) felnõttképzési fejlesztési programok megvalósítása
érdekében végzett szervezési részfeladatok ellátására,
bi) a munkaerõpiaci képzési szükségletek feltárására,
elemzésére, vagy
bj) a mesterképzés, illetve mester továbbképzés és
vizsgáztatás rendszerének korszerûsítésére
irányul;
c) általános képzés: a Szerzõdés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetõnek nyilvánításáról szóló, 2008.
augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: 800/2008/EK bizottsági rendelet) 38. cikk
2. pontjában meghatározott képzés;
d) speciális képzés: a 800/2008/EK bizottsági rendelet
38. cikk 1. pontjában meghatározott képzés;
e) támogatási intenzitás: az Európai Közösséget létrehozó Szerzõdés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami
támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképrõl szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet]
1. § 24. pontjában meghatározott fogalom;
f) kis- és középvállalkozás: az a vállalkozás, amely a támogatási kérelem benyújtásának idõpontjában megfelel a
800/2008/EK bizottsági rendelet I. mellékletében meghatározott vállalkozások valamelyikének (a továbbiakban:
KKV);
g) külsõ képzés: az a képzés, amelyet a munkáltató a saját munkavállalói részére, teljes egészében saját szervezetétõl elkülönült, a felnõttképzésrõl szóló 2001. évi CI. törvény (a továbbiakban: Fktv.) szerint akkreditált felnõttképzési intézmény közremûködésével – szolgáltatási szerzõdés alapján – valósít meg;
h) belsõ képzés: az Fktv. 29. § 13. pontjában meghatározott képzés;
i) hátrányos helyzetû munkavállaló: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 2. cikk 18. pontjában meghatározott munkavállaló;
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j) fogyatékossággal élõ munkavállaló: a 800/2008/EK
bizottsági rendelet 2. cikk 20. pontjában meghatározott
munkavállaló;
k) mezõgazdasági termék: a 800/2008/EK bizottsági
rendelet 2. cikk 22. pontjában meghatározott termék;
l) mezõgazdasági termék feldolgozása: a 800/2008/EK
bizottsági rendelet 2. cikk 23. pontjában meghatározott
feldolgozás;
m) mezõgazdasági termék forgalomba hozatala: a
800/2008/EK bizottsági rendelet 2. cikk 24. pontjában
meghatározott forgalomba hozatal;
n) nehéz helyzetben lévõ vállalkozás: a 85/2004.
(IV. 19.) Korm. rendelet 8. számú mellékletében meghatározott vállalkozás;
o) támogatástartalom: a 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 1. § 31. pontjában meghatározott fogalom;
p) támogatási program: a 85/2004. (IV. 19.) Korm.
rendelet 1. § 26. pontja szerint értelmezendõ fogalom;
q) támogatás szempontjából elszámolható költség: a
támogatás alapjának meghatározásakor figyelembe vett, a
támogatás tárgyával összefüggésben közvetlenül felmerült
vagy ahhoz közvetett módon hozzárendelhetõ költségek,
ráfordítások és beszerzett eszközök bekerülési értéke,
amelyek finanszírozására a támogatás felhasználható.”

2. §
Az R. 20. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Beruházásösztönzõ képzési célú támogatásban részesíthetõ a legalább 50 fõ részére munkahelyet teremtõ, a
Magyar Köztársaság területén székhellyel és/vagy fiókteleppel rendelkezõ befektetõ jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társaság (a továbbiakban
együtt: befektetõ), amellyel – a Kormány támogatásra vonatkozó határozata alapján – a szociális és munkaügyi miniszter (a továbbiakban: miniszter) a támogatás alapvetõ
feltételeire vonatkozóan keretmegállapodást ír alá.”

3. §
Az R. 21. § (2) bekezdése a következõ h) ponttal egészül
ki:
[Az (1) bekezdés szerinti kérelemhez csatolni kell]
„h) a befektetõ nyilatkozatát arról, hogy a rendezett
munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.)
15. §-ában meghatározott feltételeit teljesítette.”

4. §
(1) Az R. 22. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
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„(3) A 6. §-ban, valamint a 8–10. §-ban meghatározott,
vállalkozások részére nyújtott támogatás az 1998/2006/EK
bizottsági rendelet 2. cikke szerinti csekély összegû (de minimis) támogatásnak minõsül, és kizárólag a 1998/2006/EK bizottsági rendelettel összhangban nyújtható.”
(2) Az R. 22. § (7)–(11) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép, ezzel egyidejûleg a § a következõ (12) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A 17. §, 19. §, és 20. § alapján a kedvezményezettel
munkaviszonyban álló munkavállalók képzéséhez képzési
támogatás nyújtható a 800/2008/EK bizottsági rendelet
I. fejezet, illetve II. fejezet 8. szakaszában foglaltak szerint. A maximális támogatási intenzitás
a) általános képzés esetén az elszámolható költségek
60%-a;
b) speciális képzés esetén az elszámolható költségek
25%-a.
(8) A (7) bekezdésben meghatározott maximális támogatási intenzitás az elszámolható költségek 80%-ának
megfelelõ maximális támogatási intenzitásig növelhetõ a
következõk szerint:
a) 10 százalékponttal a fogyatékossággal élõ vagy hátrányos helyzetû munkavállalóknak nyújtott képzés esetén,
b) 10 százalékponttal, ha a támogatást középvállalkozásoknak, és 20 százalékponttal, ha a támogatást kisvállalkozásnak nyújtják.
(9) Ha valamely támogatási projektben általános és speciális képzési összetevõk is szerepelnek, amelyek a képzés
támogatási intenzitásának a kiszámítása vonatkozásában
egymástól nem választhatók el, vagy ha a támogatási projektben szereplõ képzés általános, illetve speciális jellege
nem állapítható meg, a (7) bekezdés b) pontja szerinti speciális képzésre vonatkozó támogatási intenzitásokat kell
alkalmazni.
(10) A (7) bekezdésben meghatározott támogatások
esetén a képzéssel összefüggõ alábbi költségek számolhatóak el:
a) az oktatóknak a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény 79. § (1) bekezdésében meghatározott személyi jellegû költségei, és a képzési projekttel kapcsolatos eligazítás
és tanácsadási szolgáltatások költségei, együttesen legfeljebb az összesen elszámolt költségek 10%-a mértékéig,
b) az oktatók és képzésben részt vevõk utazási költségei, beleértve a szállásköltségeket is,
c) egyéb folyó költségek, úgymint a projekthez közvetlenül kapcsolódó anyagok, fogyóeszközök,
d) az eszközök és felszerelések értékcsökkenése, olyan
mértékben, amennyire azokat kizárólag a képzési projekt
céljaira használják,
e) a képzésben részt vevõk személyi jellegû költségei
és elszámolható általános közvetett költségek (adminisztrációs költségek, bérleti díj, rezsiköltségek) az a)–d) pontban felsorolt elszámolható költségek összértékéig. A képzésben részt vevõk személyi jellegû költségei vonatkozásában csak a képzésben ténylegesen eltöltött idõ vehetõ
számításba, az ebbõl termelésben eltöltött idõ vagy annak
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megfelelõje levonása után. Az oktatók, tanácsadók, illetve
a képzésben részt vevõk személyi jellegû ráfordításai állami támogatásának havi (huszonkét munkanapra vetített)
mértéke nem haladhatja meg a tárgyévet megelõzõ második évre vonatkozó KSH adatok szerint a versenyszférában foglalkoztatottak havi átlagkeresetének kétszeresét.
(11) A (10) bekezdésben meghatározott költségek kizárólag tételesen részletezett dokumentumok alapján tervezhetõk és számolhatók el.
(12) Ötven és ötszáz fõ közötti munkahelyteremtést
eredményezõ beruházáshoz legfeljebb 1 millió euró
összegnek megfelelõ forint összegû képzési célú támogatás, ötszáz fõt meghaladó munkahelyteremtést eredményezõ beruházáshoz legfeljebb 2 millió euró összegnek megfelelõ forint összegû képzési célú támogatás nyújtható. Az
euróban meghatározott támogatási összeg forintra történõ
átszámításakor a 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 31. §
(3) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni.”

5. §
Az R. a következõ 25/A. §-sal egészül ki:
„25/A. § (1) A csekély összegû támogatás odaítélésének
feltétele a kedvezményezett nyilatkozata, mely szerint általa az elõzõ három pénzügyi évben igénybe vett csekély
összegû támogatások támogatástartalma nem haladja meg
a 200 000 eurónak megfelelõ forintösszeget.
(2) A több részletben fizetendõ támogatást az odaítélése
idõpontjában érvényes értékre kell diszkontálni.
(3) Minden egyes új csekély összegû támogatás odaítélésekor az adott pénzügyi évben, valamint az elõzõ két
pénzügyi év alatt odaítélt csekély összegû támogatás teljes
összegét figyelembe kell venni.
(4) A csekély összegû támogatások nyújtása esetén a támogatást nyújtónak eleget kell tennie az 1998/2006/EK bizottsági rendelet 3. cikk 1. pontja szerinti tájékoztatási kötelezettségének.
(5) Csekély összegû (de minimis) támogatás nem nyújtható az 1998/2006/EK rendelet 1. cikk 1. pontjában meghatározott tevékenységekhez.”

6. §
Az R. a következõ 25/B. §-sal egészül ki:
„25/B. § (1) A 22. § (7) bekezdésében meghatározott támogatás nem nyújtható:
a) a 800/2008/EK rendelet 1. cikk (3) bekezdés c) pontjában foglalt tevékenységekhez;
b) a 800/2008/EK rendelet 1. cikk (6) bekezdésében
meghatározott esetekben.
(2) E rendelet alapján támogatás csak akkor ítélhetõ
meg, ha a kedvezményezett még a projekttel kapcsolatos
munkálatok vagy tevékenységek megkezdése elõtt a támogatás iránti igényét a Minisztériumnak bejelentette. Nagy-
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vállalkozások esetében a fentieken kívül a kedvezményezettek kötelesek bizonyítani, hogy a támogatás segítségével lényegesen megnövekszik a projekt mérete, kiszélesedik a tevékenység köre, növekszik a kedvezményezett által a projektre fordítandó összeg, lényegesen felgyorsult a
projekt végrehajtási üteme, vagy regionális beruházási támogatás esetében a projekt a támogatás hiányában nem az
érintett támogatott régióban valósult volna meg.
(3) A rendeletben szereplõ, a 800/2008/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatási jogcímen nyújtott támogatás különbözõ elszámolható költségek esetén halmozható
más, a 800/2008/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatási jogcímen nyújtott támogatással. Azonos, vagy részben azonos elszámolható költségek esetében a 800/2008/EK
bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatási jogcímen
nyújtott támogatás abban az esetben halmozható más, a
800/2008/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatási jogcímen nyújtott támogatással, illetve csekély összegû
támogatással, ha az nem vezet a 800/2008/EK bizottsági rendelet szerinti legmagasabb támogatási intenzitás, illetve támogatási összeg túllépéséhez.
(4) A 6. §-ban, valamint a 8–10. §-ban meghatározott, vállalkozások részére nyújtott, valamint a 17. §, és a 19–20. §
alapján nyújtott támogatások esetében a kedvezményezetteknek és a támogatást nyújtó szervnek a támogatás igénylését,
felhasználását, ellenõrzését alátámasztó bizonylatokat, dokumentumokat és nyilvántartásokat, valamint minden olyan
nyilvántartást, amely az elszámolható költségeket és a megengedhetõ maximális támogatási intenzitás betartására vonatkozó információkat tartalmazza, a támogatás odaítélésétõl
számított 10 évig meg kell õrizniük.”
7. §
Az R. 27. § (2) bekezdésének felvezetõ szövege helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„Egyedi döntés alapján nyújtott támogatás esetén – a
(4) bekezdésben foglaltak kivételével – a 25. § (2) bekezdése alapján az NSZFI vagy a Minisztérium a támogatási
szerzõdésben meghatározottak szerint:”
[a) ellátja a támogatásoknak a támogatottak részére
történõ utalásával kapcsolatos feladatokat,
b) dönt a támogatottak által benyújtott beszámolók elfogadásáról,
c) intézkedik a támogatottakkal szemben a visszafizetési kötelezettségek elrendelésérõl, fogadja a visszafizetésekbõl befolyt bevételeket.]
8. §
Az R. 30. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, ezzel egyidejûleg a § a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) E rendelet alapján a 800/2008/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatásokra vonatkozóan támogatási döntést 2013. december 31-ig lehet hozni.
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(5) E rendelet
a) a Szerzõdés 87. és 88 cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetõnek nyilvánításáról szóló, 2008. augusztus 6-i
800/2008/EK bizottsági rendelet (általános csoportmentességi rendelet) (HL L 214., 2008. 08. 09., 3–47. o.); valamint
b) a Szerzõdés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2006. december 15-i
1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379., 2006.12.28.,
5.o.) hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.”
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(2) Az R. 25. § (3) bekezdés d) pontjában az „államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.)” szövegrész helyébe az „Áht.” szöveg lép.
(3) E rendelet a Szerzõdés 87. és 88 cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal
összeegyeztethetõnek nyilvánításáról szóló, 2008. augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági rendelet (általános csoportmentességi rendelet) (HL L 214., 2008. 08. 09., 3–47. o.
hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

10. §

(4) A regionális képzõ központok feladatairól, irányításáról, a Munkaerõpiaci Alap foglalkoztatási alaprészén
belül elkülönített képzési keret felhasználásáról, valamint
a regionális képzõ központok és a megyei (fõvárosi) munkaügyi központok együttmûködésérõl szóló 23/2005.
(XII. 26.) FMM rendelet 6. §-ában a „bíz meg és vonja
vissza a megbízást” szövegrész helyébe a „nevez ki, valamint gyakorolja vele szemben a jogviszony megszüntetésének jogát” szöveg lép.

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba és a hatálybalépését követõ 30. napon hatályát veszti.

szociális és munkaügyi miniszter

9. §
Az R. mellékletének helyébe e rendelet melléklete lép.

Szûcs Erika s. k.,

Melléklet a 2/2009. (II. 10.) SZMM rendelethez
„Melléklet a 15/2007. (IV. 13.) SZMM rendelethez
Támogatási kérelem a beruházásösztönzõ képzési célú támogatás
megállapításához
1. A befektetõ
neve:
.......................................................................................................................................................................................
székhelye:
.......................................................................................................................................................................................
telephelye/fiókhelyei:
.......................................................................................................................................................................................
levelezési címe:
.......................................................................................................................................................................................
telefonszáma, faxszáma, e-mail címe:
.......................................................................................................................................................................................
adószáma:
.......................................................................................................................................................................................
számlavezetõ pénzintézetének neve és a támogatás fogadására szolgáló bankszámlaszáma:
.......................................................................................................................................................................................
cégbírósági bejegyzésének száma:
.......................................................................................................................................................................................
tevékenységi köre:
.......................................................................................................................................................................................
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képviseletére jogosult neve, beosztása, telefonszáma és e-mail címe:
.......................................................................................................................................................................................
megbízott kapcsolattartójának neve telefonszáma és e-mail címe:
.......................................................................................................................................................................................
2. A beruházás
megvalósításának helye:
.......................................................................................................................................................................................
megvalósításának kezdetének és befejezésének pontos (év, hó, nap) idõpontjai:
.......................................................................................................................................................................................
a beruházással létrehozott új munkahelyek száma:
.......................................................................................................................................................................................
3. A beruházáshoz kapcsolódó támogatásban részesítendõ képzések
A képzés
megnevezése

A képzés
típusa
(általános)
speciális).
Általános
képzés esetén
OKJ-s vagy
akkreditációs
azonosító
száma

A képzés
A képzés
típusa
megkezdésének
(belsõ/külsõ
és lezárásának
képzés).
pontos
Belsõ képzés
idõpontjai
esetén a
(év, hó, nap)
beruházó
felnõttképzési
nyilvántartási
száma, külsõ
képzés esetén a
felnõttképzési
intézmény
akkreditációs
száma

A képzés
összes
óraszáma

A képzésben
részt vevõ
felnõttek
létszáma

Ebbõl
fogyatékossággal élõ
vagy hátrányos
helyzetû
felnõttek
létszáma

A beruházáshoz kapcsolódó képzési program kezdetének és befejezésének pontos (év, hó, nap) idõpontjai:
...........................................................................................................................................................................................
A képzések teljes költsége:
...........................................................................................................................................................................................
A képzésekhez igényelt támogatás összege:
...........................................................................................................................................................................................
4. Foglalkoztatási kötelezettség
A képzésben részt vevõk összlétszámából a foglalkoztatási kötelezettség szempontjából figyelembe vehetõ létszám:
...........................................................................................................................................................................................
A vállalt foglalkoztatottak száma:
...........................................................................................................................................................................................
Dátum: ...................................................
P. H.
............................................
cégszerû aláírás”
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IX. Határozatok Tára
A Kormány határozatai
A Kormány
1013/2009. (II. 10.) Korm.
határozata
a költségvetési szervek jogállásáról
és gazdálkodásáról szóló
2008. évi CV. törvény alkalmazásához kapcsolódó
egyes feladatokról
A Kormány a hatékony közfeladat-ellátás, továbbá a
teljesítményre alapozó költségvetési tervezés, gazdálkodás feltételeit biztosító; a szakmai, mûködési feladatok és
források összhangja, a pénzügyi-költségvetési meghatározottság követelményeinek megfelelõ államháztartási rendszer kialakítása, ehhez kapcsolódóan a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi
CV. törvény (a továbbiakban: Kt.) alkalmazásának elõsegítése céljából a következõ határozatot hozza:
1. A pénzügyminiszter által kiadott útmutatót felhasználva – szükség esetén a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ
Zrt. bevonásával – a határidõket és az egyes munkafázisok
idõigényét szem elõtt tartó intézkedési tervet kell készíteni
a Kt.-ból adódó – rövid távú és folyamatos – intézkedési és
jogalkotási feladatokról, arról haladéktalanul tájékoztatni
kell a pénzügyminisztert és meg kell kezdeni a végrehajtást.
Felelõs az útmutató kiadásáért: pénzügyminiszter
az intézkedési tervek elkészítéséért, a pénzügyminiszter tájékoztatásáért és a végrehajtásért: miniszterek
Határidõ az útmutató kiadására: 2009. február 16.
az intézkedési tervek elkészítésére:
az útmutató kiadását követõ 30. nap
a végrehajtásra: az intézkedési terv szerint
2. A helyi önkormányzatok, a települési, területi és országos kisebbségi önkormányzatok, valamint a többcélú
kistérségi társulások (a továbbiakban együtt: önkormányzatok) részére – a Magyar Államkincstár elnökének bevonásával – részletes útmutatót kell kiadni a Kt. ismertté tételére, a hatálybalépésébõl fakadó szükséges intézkedésekre, esetleges jogalkotási teendõkre, illetve intézkedési terv
elkészítésére nézve. Ebben ki kell térni különösen az alábbiakra:
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a) a költségvetési szervek besorolása kötelezettségére
és szempontjaira,
b) az egyes típusú költségvetési szervekre vonatkozó
különös elõírásokra,
c) a megváltozó jogállási kérdésekre, ezen belül az új
szervezeti lehetõségekre (jogi személyiségû szervezeti
egység létrehozása, visszaszervezés stb.),
d) a közalapítványokat és a gazdálkodó szervezeteket
érintõ jogszabályváltozásokra (különös tekintettel azok alkalmazásának az ágazati jogszabályokra is figyelemmel
levõ határidejére),
e) a központi költségvetési szervek irányítói jogosultságának önkormányzatok részére történõ – valamint az ellentétes irányú – átadás feladataira,
f) egyéb jelentõs tartalmi változásokra.
Felelõs:

pénzügyminiszter
önkormányzati miniszter
a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
Határidõ: az 1. pont szerinti útmutató kiadását
követõ 30. nap
3. A Kormány felkéri az önkormányzatokat, mint irányító szerveket a 2. pontban foglalt útmutatót is felhasználva az intézkedési terveik mielõbbi elkészítésére, majd
végrehajtására.
4. Az önkormányzati hivatalok (az államháztartásról
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66. §-a szerinti hivatalok) számára segítségül szolgáló alapító okirat mintát kell
készíteni, s meg kell tenni a szükséges szakmai segítõ intézkedéseket abból a célból, hogy a Kt. elõírása szerint valamennyi önkormányzati hivatal rendelkezzen alapító okirattal.
Felelõs:

önkormányzati miniszter
igazságügyi és rendészeti miniszter
pénzügyminiszter
Határidõ: az 1. pont szerinti útmutató kiadását
követõ 30. nap
5. Meg kell vizsgálni a gazdálkodó szervezet költségvetési szerv általi jogutódlása, a munkajogi jogállásváltás
szabályozásának lehetõségét.
Felelõs:

igazságügyi és rendészeti miniszter
(jogutódlás)
pénzügyminiszter
szociális és munkaügyi miniszter
(munkajogi jogállásváltás)
érintett miniszterek
Határidõ: 2009. április 30.
6. Ki kell dolgozni a vállalkozó közintézet külön törvényben történõ szabályozása esetén a helytállási kötelezettség korlátozására, valamint az adósságrendezésre vonatkozó, a Ptk.-val összhangban álló speciális szabályokat.
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Felelõs:

pénzügyminiszter
igazságügyi és rendészeti miniszter
oktatási és kulturális miniszter
egészségügyi miniszter
kutatás-fejlesztésért felelõs tárca nélküli
miniszter
érintett miniszterek
Határidõ: 2009. június 30.
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A Kormány
1014/2009. (II. 10.) Korm.
határozata
a 2009. évi központi költségvetés
általános tartalékának elõirányzatából történõ
felhasználásról

7. Gondoskodni kell – a Magyar Államkincstár, szükség
szerint a Regionális Államigazgatási Hivatalok bevonásával – önálló, vagy más programhoz kapcsolt képzési program
megszervezésérõl és célzott uniós forrás felhasználásával történõ finanszírozásáról, amelynek keretében a Kt. alkalmazásához szükséges ismeretekhez az érintettek hozzájutnak.
Felelõs: pénzügyminiszter
önkormányzati miniszter
nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter
Határidõ: folyamatosan

A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 38. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében 90 millió forint melléklet szerinti átcsoportosítást
rendel el a 2009. évi központi költségvetés általános tartaléka terhére.

Gyurcsány Ferenc s. k.,

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök

miniszterelnök

Felelõs:

pénzügyminiszter
oktatási és kulturális miniszter
külügyminiszter
Határidõ: azonnal

Melléklet az 1014/2009. (II. 10.) Korm. határozathoz
X. Miniszterelnökség
XVIII. Külügyminisztérium
XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium
Fejezet száma, megnevezése
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELÕIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA*
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2009.
Millió forintban, egy tizedessel
KIADÁSOK
Államháztartási
egyedi
azonosító

Elõ- KiAl- Jog- Jog- ir.- emelt FejeAl- Jog- Jog- ElõFejezet- Cím- cím- cím- cím- cso- elõ- zet- Cím- cím- cím- cím- ir.szám szám szám csop.- szám port- ir.név
név
név csop.- név csop.szám
név
név
szám szám
XVIII.
5
22

277045

4
1
5

XX.
227942

Külügyminisztérium
Fejezeti kezelésû elõirányzatok
Nemzetközi fejlesztési együttmûködés és humanitárius segélyezés
Humanitárius segélyezés
Mûködési költségvetés
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások

A módo- A módosítást
sítás
elrendelõ
követMódosítás
jogkezõ
(+/–)
szabály/
évre
hatááthúzódó
rozat
hatása
száma

50,0

Oktatási és Kulturális Minisztérium
Egyetemek, fõiskolák

2
1

Mûködési költségvetés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelõ járulékok
Dologi kiadások

1
2
3
X.
20
001414

Kiemelt elõirányzat neve

A módosítás
jogcíme

1

Az elõirányzat-módosítás érvényessége:

Miniszterelnökség
Tartalékok
Költségvetés általános tartaléka

a) a költségvetési évben egyszeri jellegû

15,2
4,8
20,0

–90,0
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A módosítás
jogcíme

TÁMOGATÁSOK
Államháztartási
egyedi
azonosító

Elõ- KiAl- Jog- Jog- ir.- emelt FejeAl- Jog- Jog- ElõFejezet- Cím- cím- cím- cím- cso- elõ- zet- Cím- cím- cím- cím- ir.szám szám szám csop.- szám port- ir.név
név
név csop.- név csop.szám
név
név
szám szám
XVIII.
5
22

277045

4
XX.

227942

2

Az elõirányzat-módosítás érvényessége:

A módo- A módosítást
sítás
elrendelõ
követMódosítás
jogkezõ
(+/–)
szabály/
évre
ha
tááthúzódó
rozat
hatása
száma

Kiemelt elõirányzat neve

Külügyminisztérium
Fejezeti kezelésû elõirányzatok
Nemzetközi fejlesztési együttmûködés és humanitárius segélyezés
Humanitárius segélyezés

50,0

Oktatási és Kulturális Minisztérium
Egyetemek, fõiskolák

40,0

a) a költségvetési évben egyszeri jellegû
Foglalkoztatottak létszáma (fõ) — idõszakra
Foglalkoztatottak létszáma (fõ) — idõszakra

Az elõirányzat-módosítás érvényessége:

a) a költségvetési évben egyszeri jellegû

A támogatás folyósítása/zárolása
(módosítás +/—)

Az adatlap 5 példányban töltendõ ki
Fejezet

1 példány

Állami Számvevõszék

1 példány

idõarányos

Magyar Államkincstár

1 példány

teljesítményarányos

Pénzügyminisztérium

2 példány

egyéb: azonnal

Összesen

90,0

I.
negyedév

II.
negyedév

III.
negyedév

IV.
negyedév

90,0

* Az összetartozó elõirányzat-változásokat (+/–) egymást követõen kell szerepeltetni.

A Kormány
1015/2009. (II. 10.) Korm.
határozata
az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Banknál
a Magyar Köztársaságot képviselõ helyettes kormányzó felmentésérõl,
valamint új helyettes kormányzó kinevezésérõl
A Kormány
1. a) Egyed Gézát az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank Kormányzótanácsában a Magyar Köztársaságot képviselõ helyettes kormányzói tisztségbõl
felmenti és egyidejûleg
b) Mester Zoltánt az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank Kormányzótanácsában a Magyar Köztársaságot képviselõ helyettes kormányzóvá
2009. február 16-i hatállyal kinevezi;
2. felhívja a külügyminisztert, hogy az 1. pontban foglaltakról az érintett nemzetközi pénzügyi intézményt tájékoztassa.
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
kiadásában megjelenik a

MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
Tartalom
Online adatbázis és napi adatfrissítési szolgáltatás
A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD havi frissítésû lemeze közel 150 000 jogszabályszöveget tartalmaz.
Az alapszövegek mellett egységes szerkezetben közli azok mindenkori hatályos változatát, korábbi szövegváltozatait, illetve a
már hatályon kívül helyezett jogszabályokat is, továbbá az Országgyûlés, a köztársasági elnök, a Kormány, a miniszterelnök,
a miniszterek, az Alkotmánybíróság, a Legfelsõbb Bíróság, az Országos Választási Bizottság stb. határozatait, állásfoglalásait,
a különbözõ irányelveket és iránymutatásokat, neves szerzõk által készített kommentárokat, nemzetközi szerzõdéseket,
tájékoztatókat, hirdetményeket, pályázati felhívásokat, törvényjavaslatokat és törvényindokolásokat. A szövegek és adatbázisok közvetlen forrásai a hivatalos lapok, így a Magyar Közlöny, az ágazati közlönyök, az Alkotmánybíróság Határozatai,
továbbá a Bírósági Határozatok, a Versenyfelügyeleti Értesítõ, az Adó és Ellenõrzési Értesítõ és a Versenybírósági Határozatok.
A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR elõfizetõi számára a jogszabályok naponta aktualizált online adatbázisa ingyenesen érhetõ
el, továbbá lehetõség van a havonta megküldött DVD-adatbázis napi rendszerességû aktualizálására, internetrõl letöltött adatcsomag segítségével. E két szolgáltatás segítségével a jogszabály-változások folyamatosan nyomon követhetõk.
Sokoldalúság
A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR jogszabály-szolgáltatását többféle keresési lehetõség teszi teljessé. A kényelmes eligazodást támogatja a szövegbe épített hivatkozások rendszere (tartalmilag kapcsolódó más jogszabályok, jogegységi határozatok,
bírósági és versenytanácsi határozatok, APEH-iránymutatások) és a joganyagok belsõ felépítésének és külsõ kapcsolatainak
interaktív ábrázolása is.
A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR és az EU-Jogszabálytár között az átjárhatóság biztosított, vagyis ha a magyar jogszabályban hivatkozás található uniós jogszabályra, akkor azt közvetlenül meg lehet nyitni a HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁRBÓL.
Az alapprogramot kiegészítõ DVD-JOGSZABÁLYTÁR Asszisztens a különbözõ adatállományok (Szolgáltatások Jegyzéke,
magyar és angol nyelvû TEÁOR, Kereskedelmi Vámtarifa Jegyzék stb.) adatbázisszerû kezelésének segítõje, újdonság- és
változásfigyelõ szolgáltatása pedig lehetõvé teszi a jogszabályváltozások hatékony követését. Iratmintatárunkat folyamatosan
frissítjük és bõvítjük.
(A Jogszabálytár bármely szövegrészlete kinyomtatható vagy szövegszerkesztõbe átemelhetõ.)
Éves elõfizetési díjak
Önálló változat
5 munkahelyes hálózati változat
10 munkahelyes hálózati változat
25 munkahelyes hálózati változat
50 munkahelyes hálózati változat
100 munkahelyes hálózati változat

97 200 Ft
171 600 Ft
216 000 Ft
351 000 Ft
459 000 Ft
780 000 Ft

¨
¨
¨
¨
¨
¨

MEGRENDELÕLAP
Megrendeljük a MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD változatát ................. példányban, 2009. ............................... hónaptól.
A megrendelõ neve: ....................................................................................................................................................................
A megrendelõ címe: ....................................................................................................................................................................
Ügyintézõ neve: ..........................................................................................................................................................................
Telefonszáma: .............................................................................................................................................................................
Küldési név, cím: .........................................................................................................................................................................

Keltezés: ………………………………………

………………………………………
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó megjelentette
a
Módszertani útmutató a helyi önkormányzati rendeletek szerkesztéséhez
c. kiadványt.
Az útmutató célja, hogy a helyi önkormányzati rendeletek alkotása során történõ helyes alkalmazásához gyakorlati segítséget nyújtson. Az útmutató sorra veszi a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény és a kapcsolódó végrehajtási rendeletek azon rendelkezéseit, amelyeket a helyi önkormányzati jogalkotásnál alkalmazni kell. Ezen rendelkezésekhez fûz gyakorlati útmutatást, kifejezetten
önkormányzati rendeletekbõl merített helyes és helytelen példákat.
Jelenleg igen nagy az eltérés az egyes megyékben, illetve a megyéken belül az egyes településeken használt önkormányzati rendeletek alkotása során alkalmazott módszerekben, szokásokban.
Erre tekintettel néhány közigazgatási hivatal mintarendeletekkel segíti az adott megyében mûködõ
települések jegyzõinek munkáját. Egységes, a helyi önkormányzatok részére készülõ jogszabály-szerkesztési segédanyagot azonban még sem az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium, sem az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium nem adott ki. Ezt a hiányt próbálja részben
pótolni ez a kiadvány. Egyre nagyobb ugyanis az igény arra, hogy a helyi önkormányzati rendeleteket is egységes szerkesztési módszerrel, egységes szerkezetben, elektronizálva minden állampolgár elérhesse, megismerhesse és következetesen alkalmazhassa.
A fentiekre tekintettel ajánljuk a kiadványt az ország valamennyi jegyzõjének, körjegyzõjének,
fõjegyzõjének, a polgármestereknek, megyei közgyûlési elnököknek, a képviselõ-testületek tagjainak, valamint a helyi jogalkotás elõkészítésében részt vevõ hivatali munkatársaknak.
A 104 oldalas kiadvány ára: 1155 Ft áfával.
Példányonként megvásárolható a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Jogi Könyvesboltjában (1085
Budapest, Somogyi B. u. 6. Tel./fax: 318-8411), valamint a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a
Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail:
kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746,
e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

MEGRENDELÕLAP
Megrendeljük a Módszertani útmutató a helyi önkormányzati rendeletek szerkesztéséhez
címû kiadványt
(ára: 1155 Ft + postaköltség), ...................... példányban, és kérem juttassák el az alábbi címre:

A megrendelõ (cég) neve: ........................................................................................................
Címe (város, irányítószám): .....................................................................................................
Utca, házszám: .........................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: ................................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ..................................................................................
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele
után, 8 napon belül a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi
jelzõszámára átutalom.
Keltezés: ………………………………………
………………………………………

cégszerû aláírás
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Tisztelt Elõfizetõk!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2009. január 1-jétõl
a hivatalos lapok megjelentetése az alábbiak szerint változott

A Magyar Közlöny és a mellékletét képezõ Hivatalos Értesítõ tartalma újabb rovatokkal bõvült
Magyar Közlöny
I.
II.

Az Alkotmány és annak módosításai
Törvények

Hivatalos Értesítõ
I.
II.

Egységes szerkezetû jogi aktusok
Statisztikai közlemények

III.

Kormányrendeletek

III.

Utasítások, jogi iránymutatások

IV.

A Magyar Nemzeti Bank elnökének
rendeletei

IV.

Állásfoglalások

V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

A Kormány tagjainak rendeletei
Az Alkotmánybíróság határozatai és
végzései
Jogegységi határozatok
Az Országos Választási Bizottság
állásfoglalásai
Határozatok Tára

V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Személyügyi hírek
Alapító okiratok
Pályázati felhívások
Közlemények
Hirdetmények (a Cégközlöny, az Európai
Unió Hivatalos Lapja, a Közbeszerzési
Értesítõ és a Bírósági Határozatok figyelése,
illetve a tartalomjegyzékek közzététele)

Havonta a kiadó DVD-formátumban tematizált jogszabálygyûjteményeket biztosít az elõfizetõknek.
A jogszabálygyûjtemények árát az elõfizetési díj tartalmazza.

2009. január 1-jétõl
– a Belügyi Közlöny tartalmazza a Sport Értesítõt, a Turisztikai Értesítõt és az Önkormányzatok Közlönyét,
– a Szociális Közlöny és a Munkaügyi Közlöny – összevonást követõen – Szociális és Munkaügyi Közlöny
néven, egy lapként jelenik meg,
– az Oktatási Közlöny és a Kulturális Közlöny korábbi elõfizetõi az Oktatási és Kulturális Közlönyben
találhatják meg a számukra fontos információkat,
– az Egészségbiztosítási Közlöny az Egészségügyi Közlönybe integrálódott, az érdeklõdõk az Egészségügyi Közlönybõl tájékozódhatnak az ez idáig két lapban közölt információkról.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
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Tisztelt Elõfizetõk!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kiadónk terjesztésében levõ lapokra és elektronikus kiadványokra szóló elõfizetésüket folyamatosnak
tekintjük. Csak akkor kell változást bejelenteniük a 2009. évre vonatkozó elõfizetésre, ha a példányszámot, esetleg a címlistát
módosítják, vagy új lapra szeretnének elõfizetni (pontos szállítási, név- és utcacím-megjelöléssel). Kérjük, hogy az esetleges módosítást
(cím- és példányszámváltozás) szíveskedjenek levélben vagy faxon megküldeni. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a lapszállításról kizárólag az elõfizetési díj beérkezését követõen intézkedünk. Fontos, hogy az elõfizetési díjakat a megadott
10300002-20377199-70213285 sz. számlára utalják, illetve a kiadó által kiküldött készpénz-átutalási megbízáson fizessék be. Készpénzes
befizetés kizárólag a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó ügyfélszolgálatán (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.) lehetséges. (Levélcím: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, 1394 Budapest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668).

A 2009. évi elõfizetési díjak
(Az árak az áfát tartalmazzák.)
151 452 Ft/év
27 972 Ft/év
39 564 Ft/év
39 564 Ft/év

Magyar Közlöny
Az Alkotmánybíróság Határozatai
Belügyi Közlöny
Egészségügyi Közlöny
Földmûvelésügyi
és Vidékfejlesztési Értesítõ
Közbeszerzési Értesítõ

27 468 Ft/év
96 516 Ft/fél év

Szociális és Munkaügyi Közlöny
Oktatási és Kulturális Közlöny
Pénzügyi Közlöny
Ügyészségi Közlöny
Bûnügyi Szemle
L'udové noviny
Neue Zeitung
Pénzügyi Szemle

39 564 Ft/év
31 500 Ft/év
45 108 Ft/év
9 324 Ft/év
12 600 Ft/év
7 308 Ft/év
7 056 Ft/év
23 100 Ft/év

CD-Cégközlöny
A Cégközlöny közleményeinek hetente megjelenõ, oldalhû gyûjteménye CD-n, melyen a közlemények gyors megtalálását keresõfunkció segíti.
A CD 2009. évi éves elõfizetési díjai
(Áraink a 20%-os áfát tartalmazzák.)
Önálló változat 141 696 Ft
5 munkahelyes hálózati változat
10 munkahelyes hálózati változat

207 936 Ft
274 176 Ft

25 munkahelyes hálózati változat
50 munkahelyes hálózati változat

472 890 Ft
804 096 Ft

A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
hatályos jogszabályok hivatalos számítógépes gyûjteményének 2009. évi éves elõfizetési díjai
(Áraink a 20%-os áfát tartalmazzák.)
Önálló változat
5 munkahelyes hálózati változat
10 munkahelyes hálózati változat

97 200 Ft
171 600 Ft
216 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat
50 munkahelyes hálózati változat
100 munkahelyes hálózati változat

351 000 Ft
459 000 Ft
780 000 Ft

AZ EU-JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
Az Európai Unió Jogszabályai gyûjteményének 2009. évi éves elõfizetési díja
(Áraink a 20%-os áfát tartalmazzák.)
Önálló változat
5 munkahelyes hálózati változat
10 munkahelyes hálózati változat

86 400 Ft
156 000 Ft
192 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat
50 munkahelyes hálózati változat
100 munkahelyes hálózati változat

312 000 Ft
408 000 Ft
708 000 Ft

Facsimile Magyar Közlöny. A hivatalos lap 2008-as évfolyama jelenik meg CD-n az eredeti külalak megõrzésével, de könnyen kezelhetõen.
Ára: 18 480 Ft + áfa.

A Magyar Közlönyt szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztõbizottság közremûködésével. A Szerkesztõbizottság
elnöke: dr. Petrétei József. A szerkesztésért felelõs: dr. Tordai Csaba. Budapest V., Kossuth tér 1–3.
Kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó. Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., www.mhk.hu. Telefon: 266-9290.
A papír alapon terjesztett Magyar Közlöny a kormányzati portálon közzétett hiteles elektronikus dokumentum oldalhû másolata.
Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónál
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 318-6668.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó a Magyar Posta Zrt. közremûködésével.
Telefon: 235-4554, 266-9290/240, 241 mellék. Terjesztés: tel.: 317-9999, 266-9290/245 mellék.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny
Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
2009. évi éves elõfizetési díj: 151 452 Ft. Egy példány ára: 315 Ft 16 oldal terjedelemig, utána +8 oldalanként +270 Ft.
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