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III. Kormány rendeletek

A Kormány
153/2009. (VII. 23.) Korm.

rendelete

a pénzügyi szektorban érvényesülõ fogyasztóvédelem
hatékonyságának növeléséhez szükséges

egyes kérdésekrõl

A Kor mány az Al kot mány 40.  § (3) be kez dé sé ben fog -
lalt fel adat kör ében el jár va, a fo gyasz tó vé de lem rõl  szóló
1997. évi CLV. tör vény 55.  § (1) be kez dés h) pont já ban
fog lalt fel ha tal ma zás alap ján, va la mint a  hitelintézetekrõl
és a pénz ügyi vál lal ko zá sok ról  szóló 1996. évi CXII. tör -
vény (a továb biak ban: Hpt.) 235. § (1) be kez dés a) pont já -
ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján, az Al kot mány 35.  §
(1) be kez dés b) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kör ében
el jár va a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

(1) A Kor mány a Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel -
ügye le té rõl  szóló 2007. évi CXXXV. tör vény és an nak
4.  §-ában meg ha tá ro zott tör vények alap ján a Pénz ügyi
Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te ál tal fel ügyelt te vé keny -
ség foly ta tá sá ra jo go sult szer ve ze tek nek, sze mé lyek nek
a Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te ál tal fel ügyelt
te vé keny sé ge vo nat ko zá sá ban fo gyasz tó vé del mi ha tó ság -
ként a Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le tét je lö li ki.

(2) A Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te mint
fo gyasz tó vé del mi ha tó ság el já rá sa so rán a fo gyasz tó vé de -
lem rõl  szóló 1997. évi CLV. tör vény X. fe je ze té nek ren -
del ke zé se it al kal maz ni kell.

2.  §

A Nem ze ti Fo gyasz tó vé del mi Ha tó ság ról  szóló
225/2007. (VIII. 31.) Korm. ren de let 7.  § (1) be kez dé se
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Fo gyasz tó vé del mi ha tó ság ként a Kor mány – a
Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te ha tás kö ré be tar -
to zó ügyek ki vé te lé vel – köz igaz ga tá si ha tó sá gi ügyek ben
az NFH-t je lö li ki.”

3.  §

(1) A pénz ügyi in téz mény a pénz ügyi köz ve tí tõ rend szer 
fel ügye le tét érin tõ egyes tör vények mó do sí tá sá ról  szóló
2009. évi XIII. tör vény (a továb biak ban: Tv.) 20.  § (6) be -
kez dé se alap ján, ki zá ró lag a Hpt. 210.  § – a Tv. 8.  §-ával
meg ál la pí tott – (3)–(9) be kez dé sé nek  való meg fe le lés
 érdekében az ügy fél szá má ra ked ve zõ en egy ol da lú an is

mó do sít hat ja a 2009. au gusz tus 1-jét meg elõ zõ en fo gyasz -
tó val vagy mik ro vál lal ko zás sal kö tött köl csön szer zõ dés
vagy pénz ügyi lí zing szer zõ dés egy ol da lú szer zõ dés mó do -
sí tás ra vo nat ko zó ren del ke zé se it.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti egy ol da lú mó do sí tást
a pénz ügyi in téz mény az üz let sza bály za ta vagy az ál ta lá -
nos szer zõ dé si fel té te lek mó do sí tá sá val is vég re hajt hat ja,
eb ben az eset ben az üz let sza bály zat vagy az ál ta lá nos szer -
zõ dé si fel té te lek vo nat ko zó ren del ke zé se vá lik a szer zõ dés 
ré szé vé. A mó do sí tás ról az érin tett ügy fe le ket – leg ké sõbb
a mó do sí tás ha tály ba lé pé sét kö ve tõ leg kö ze leb bi szám la -
ki vo nat tal együt te sen – pos tai úton vagy más, a szer zõ dés -
ben meg ha tá ro zott köz vet len mó don is ér te sí te ni kell,
 továbbá elekt ro ni kus ke res ke del mi szol gál ta tás nyúj tá sa
ese tén a mó do sí tást az ügy fe lek szá má ra fo lya ma to san és
könnyen hoz zá fér he tõ mó don, elekt ro ni kus úton is el ér he -
tõ vé kell ten ni.

4.  §

(1) Ez a ren de let – (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott ki vé -
tel lel – a ki hir de té sét kö ve tõ har ma dik na pon lép ha tály ba.

(2) E ren de let 1–2.  §-a 2009. szep tem ber 1-jén lép ha -
tály ba.

Baj nai Gor don s. k.,
mi nisz ter el nök

A Kormány
154/2009. (VII. 23.) Korm.

rendelete

a lakáscélú kölcsönökre vonatkozó állami készfizetõ
kezesség igénybevételének és beváltásának

részletes szabályairól

A Kor mány a la kás cé lú köl csö nök re vo nat ko zó ál la mi
kész fi ze tõ ke zes ség rõl  szóló 2009. évi IV. tör vény
4.  §-ának (4) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján,
az Al kot mány 35.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont já ban fog -
lalt fel adat kör ében el jár va a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

Az ál lam ál tal vál lalt ke zes ség elõ ké szí té sé nek és a ke -
zes ség be vál tá sá nak el já rá si rend jé rõl  szóló 110/2006.
(V. 5.) Korm. ren de le tet a la kás cé lú köl csö nök re vonat -
kozó ál la mi kész fi ze tõ ke zes ség rõl  szóló 2009. évi IV. tör -
vény ben (a továb biak ban: Tv.) és az e ren de let ben meg ha -
tá ro zott el té ré sek kel kell al kal maz ni.
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2.  §

(1) A pénz ügyi in téz mény a Tv.-ben meg ha tá ro zott fel -
té te lek tel je sü lé sét a ren del ke zé sé re álló ira tok alap ján az
át hi da ló köl csön fo lyó sí tá sá ra vo nat ko zó hi tel szer zõ dés
(a továb biak ban: hi tel szer zõ dés) meg kö té se kez de mé nye -
zé sé nek idõ pont já ra vo nat ko zó an ál la pít ja meg.

(2) A Tv. al kal ma zá sa so rán mun ka vég zés re irá nyu ló
egyéb jog vi szony nak te kin ten dõ kü lö nö sen a mun ka vég -
zé si kö te le zett sé get ma gá ban fog la ló szö vet ke ze ti tag sá gi
vi szony, a szak cso por ti tag sá gi vi szony, a vál lal ko zá si és
meg bí zá si szer zõ dé sen ala pu ló, va la mint a sze mé lyes köz -
re mû kö dés sel járó gaz da sá gi és pol gá ri jogi tár sa sá gi, ügy -
vé di és az egyé ni vál lal ko zói te vé keny ség.

(3) A pénz ügyi in téz mény és a ter mé sze tes sze mély egy
hi tel szer zõ dést köt het, amely nek alap ján egy vagy több la -
kás cé lú köl csön höz is fo lyó sít ha tó át hi da ló köl csön. Ha
a hi tel szer zõ dés meg kö té se kor a szer zõ dés össze ge elõ re
nem ha tá roz ha tó meg, ak kor a ha von ta fo lyó sí tan dó
összeg meg ál la pí tá sá nak mód sze rét kell meg ha tá roz ni
szer zõ dés ben.

(4) Az ál la mi ke zes ség ér vé nyes sé gét nem be fo lyá sol ja
az, ha a ter mé sze tes sze mély ré szé re ma ga sabb össze gû
 áthidaló köl csönt fo lyó sít a pénz ügyi in téz mény a miatt,
hogy

a) a la kás cé lú köl csön szer zõ dés ben meg ha tá ro zott
eset ben és mó don mó do sul a tör lesz tõ rész let össze ge, vagy

b) a ter mé sze tes sze mély és a pénz ügyi in téz mény a Tv. 
3. § (1) be kez dé se e) pont já nak ea) al pont já ban vagy a Tv.
3/A. §-a (2) be kez dé sé nek b) pont já ban meg ha tá ro zott
összeg nél ma ga sabb össze gû tör lesz tés ben ál la po dott
meg, és a hi tel szer zõ dés mó do sí tá sá val a tör lesz tés össze -
gét – leg fel jebb a Tv.-ben meg ha tá ro zott összeg re – csök -
ken tik.

(5) A pénz ügyi in téz mény és a ter mé sze tes sze mély a hi -
tel szer zõ dés ben ha tá roz za meg, hogy a Tv. 2. §-a (5) be -
kez dé sé nek al kal ma zá sa ese tén, mi mi nõ sül szer zõ dés sze -
gés nek. A ter mé sze tes sze mély a Tv. 3. §-a (1) be kez dé sé -
nek e) pont ja vagy a Tv. 3/A. §-a (2) be kez dé sé nek
b) pont ja sze rin ti vál la lá sát leg ké sõbb an nak esedékes -
ségét kö ve tõ 60. na pig tel je sí ti.

(6) Ha a ter mé sze tes sze mély nek több pénz ügyi in téz -
mény nél van la kás cé lú köl csö ne, ak kor le he tõ sé ge van
több hi tel szer zõ dés meg kö té sé re az zal, hogy a ter mé sze tes 
sze mély a Tv. 3. §-ában, ille tõ leg a Tv. 3/A. §-ában fog lal -
ta kat mind egyik hi tel szer zõ dés ese tén tel je sí ti.

(7) A ter mé sze tes sze mély nyi lat ko zat meg té te lé vel iga -
zol ja azok nak a kö rül mé nyek nek az át me ne ti fenn ál lá sát,
ame lyek  miatt a ház tar tás va gyo ni, jö ve del mi hely ze te,

ille tõ leg te her vi se lõ ké pes sé ge nem te szi le he tõ vé a la kás -
cé lú köl csön szer zõ dés sze rin ti tör lesz té sét.

(8) A pénz ügyi in téz mény az ál ta la nyúj tott – a lakás -
célú ál la mi tá mo ga tá sok ról  szóló 12/2001. (I. 31.) Korm.
ren de let sze rin ti – meg elõ le ge zõ köl csön össze gét is figye -
lembe ve szi a Tv. 3. §-a (1) be kez dé sé nek f) pont ja és a Tv.
3/A. §-a (2) be kez dé sé nek d) pont ja al kal ma zá sa ese tén.

(9) A Tv. 3/A.  §-a (2) be kez dé sé nek al kal ma zá sa so rán
a pénz ügyi in téz mény a fo rint tól el té rõ fi ze tõ esz köz ben
meg ha tá ro zott, de a ter mé sze tes sze mély ál tal fo rint ban
tör lesz ten dõ la kás cé lú köl csön ese tén a la kás cé lú köl csön -
szer zõ dés ben fog lal tak figye lembe véte lével ha tá roz za
meg a tör lesz tõ rész let fo rint el len ér té két.

(10) A Tv. 3/A.  §-a (2) be kez dé sé nek al kal ma zá sa so rán 
a la kás cé lú köl csön fo lyó sí tás ko ri elsõ nem ak ci ós tör lesz -
tõ rész le té nek az ak ció le já ra tát kö ve tõ elsõ tör lesz tõ rész let 
mi nõ sül.

(11) A pénz ügyi in téz mény bel sõ sza bály zat ban ha tá -
roz za meg, hogy mi lyen ira to kat vesz figye lembe a ház tar -
tás net tó havi jö ve del mé nek meg ál la pí tá sa so rán.

(12) A pénz ügyi in téz mény és a ter mé sze tes sze mély
a hi tel szer zõ dés ben ha tá roz za meg az át hi da ló köl csön
 folyósítása meg szû né sé nek ese te it.

3.  §

(1) A pénz ügyi in téz mény és a ter mé sze tes sze mély a hi -
tel szer zõ dés ben ha tá roz za meg a hi tel szer zõ dés fel mon dá -
sá nak okát és a fel mon dá si jog gya kor lá sá nak idõ pont ját.

(2) A pénz ügyi in téz mény a mel lék let sze rin ti igény lõ -
lap fel hasz ná lá sá val ér vé nye sít he ti az ál la mi kezesség -
vállalásból ere dõ jo ga it az Adó- és Pénz ügyi El len õr zé si
Hi va tal nál. A Tv. 2. §-ának (7) be kez dé sé ben meg ha tá ro -
zott ha tár idõ el mu lasz tá sa jog vesz tés sel jár.

4.  §

Az e ren de let ben fog lal ta kat meg fele lõen al kal maz ni
kell a Tv. 3/B. §-a sze rin ti pénz ügyi lí zing szer zõ dés re is.

5.  §

Ez a ren de let 2009. jú li us 28. nap ján lép ha tály ba.

Baj nai Gor don s. k.,
mi nisz ter el nök
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Melléklet a 154/2009. (VII. 23.) Korm. rendelethez

Igénylõlap az állami készfizetõ kezesség beváltásához
(a kötelezett lakcíme szerint területileg ille té kes Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal részére küldendõ)

1. A ter mé sze tes sze mély ada tai

 Név: ...............................................................................................................................................................................

 Lak cím: .........................................................................................................................................................................

 Adó azo no sí tó jel: ..........................................................................................................................................................

2. A hi tel, köl csön ada tai a meg kö tött szer zõ dés(ek) alap ján

 A hi tel, köl csön cél ja: ...................................................................................................................................................

 A hi tel, köl csön tí pu sa (a jog sza bály meg ne ve zé sé vel): ...............................................................................................

 Szer zõ dés kel te: ............................................................................................................................................................

 Szer zõ dés össze ge: ........................................................................................................................................................

 Szer zõ dés le já ra ta: ........................................................................................................................................................

 Az ál la mi ke zes ség vál la lás össze ge: .............................................................................................................................

 A be vál tás kor fenn ál ló tõ ke- és ka mat tar to zás össze ge: ...............................................................................................

3. Az ál la mi ke zes ség be vál tás ada tai

 Az ál la mi ke zes ség be vál tás jo go sult ja (név, szék hely, adó azo no sí tó szám): ...............................................................

 .........................................................................................................................................................................................

 A ke zes ség alap ján át uta lan dó összeg: ..........................................................................................................................

 A jo go sult bank szám la szá ma: ......................................................................................................................................

 A ke zes ség be vál tá sá nak in do ka: ..................................................................................................................................

4. Mel lék let ként csa to lan dók

Hi tel-, köl csön szer zõ dés és an nak mel lék le tét ké pe zõ ira tok

Hi tel-, köl csön szer zõ dés-mó do sí tá sok és an nak mel lék le tét ké pe zõ ira tok

A jo go sult nyi lat ko za ta, hogy volt-e meg té rü lés a biz to sí té kok ból, ha igen, mennyi

A hi tel-, köl csön szer zõ dés fel mon dá sát iga zo ló irat és/vagy a hi tel-, köl csön szer zõ dés ben meg ha tá ro zott utol só
 törlesztõ rész let, ka mat fi ze té si, ille tõ leg egy össze gû fi ze té si kö te le zett ség tel je sí té sé re nyit va álló fi ze té si ha tár idõ ered -
mény te len le tel tét iga zo ló irat, va la mint az azok kéz be sí té sét iga zo ló irat

A szer zõ dés egy ol da lú fel mon dá sá ra okot adó ma ga tar tás vagy kö rül mény meg szün te té sé re tör té nõ elõ ze tes fel szó lí tás

A kö te le zett tar to zá sát rész le te sen be mu ta tó ki mu ta tás

A kö te le zett nem tel je sí té sé re, a kö ve te lés tel je sí té sé re sza bott ha tár idõ le jár tá ra vo nat ko zó ada tok

Kelt:

.................................................
cég sze rû alá írás
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A Kormány
155/2009. (VII. 23.) Korm.

rendelete

a magánnyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási 
tevékenységérõl  szóló 282/2001. (XII. 26.) Korm.

rendelet módosításáról

A Kor mány a ma gán nyug díj ról és a ma gánnyug díj pénz -
tá rak ról  szóló 1997. évi LXXXII. tör vény 134.  § (1) be -
kez dé sé nek a), h) és l) pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás
alap ján, fi gye lem mel a 68.  § (2) be kez dé sé re, az Al kot -
mány 35.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt fel -
adat kör ében el jár va a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

A ma gánnyug díj pénz tá rak be fek te té si és gaz dál ko dá si
te vé keny sé gé rõl  szóló 282/2001. (XII. 26.) Korm. ren de let 
(a továb biak ban: Br.) a 16/F. §-t köve tõen a kö vet ke zõ
 alcímmel és 16/G.  §-sal egé szül ki:

„De vi za meg fe lel te té si sza bá lyok

16/G.  § (1) Azt a pénz ne met, amely ben a pénz tár a fel -
hal mo zá si idõ szak ban lévõ ta gok kö ve te lé se i nek fedeze -
téül szol gá ló tar ta lé kot tar ta ni kö te les, a min den ko ri de vi -
za sza bá lyok nak meg fele lõen a kö vet ke zõk sze rint kell
meg ha tá roz ni:

a) a de vi za meg fe lel te té si sza bá lyok szem pont já ból
a fel hal mo zá si idõ szak ban lévõ ta gok egyé ni szám la kö ve -
te lé se it ab ban a pénz nem ben fenn ál ló nak kell te kin te ni,
amely ben az egyé ni szám la kö ve te lé se it nyil ván tart ják;

b) az egyé ni szám lák fe de ze té ül szol gá ló tar ta lé kot az
a) pont ban meg ha tá ro zott pénz nem ben fenn ál ló esz kö zök -
be kell fek tet ni;

c) a pénz tár nak le he tõ sé ge van arra, hogy az egyé ni
szám lák fe de ze té ül szol gá ló tar ta lék

ca) klasszi kus port fó lió ese té ben 5%-át meg nem ha -
ladó ré szét,

cb) ki egyen sú lyo zott port fó lió ese té ben 20%-át meg
nem ha la dó ré szét,

cc) nö ve ke dé si port fó lió ese té ben 35%-át meg nem
 haladó ré szét
ne a b) pont sze rin ti esz köz ben tart son;

d) a c) pont ban meg ha tá ro zott arány meg ál la pí tá sa
 során a Tpt. 5.  § (1) be kez dé sé nek 58. pont ja sze rint defi -
niált hosszú po zí ci ók rö vid po zí ci ók kal [Tpt. 5.  § (1) be -
kez dé sé nek 112. pont ja] tör té nõ net tó sí tá sa nem megen -
gedett;

e) a c) pont ban meg ha tá ro zott arány meg ál la pí tá sa so -
rán a be fek te té si je gyek és egyéb kol lek tív be fek te té si ér -
ték pa pí rok te kin te té ben a kol lek tív be fek te té si for ma tény -
le ges, il let ve mö göt tes de vi za po zí ci ó it kell figye lembe
ven ni.

(2) Az (1) be kez dés al kal ma zá sa so rán figye lembe kell
ven ni, hogy a pénz tá ri be fek te tés mi lyen pénz nem ben
fenn ál ló be fek te té sen ala pul.”

2.  §

(1) A Br. 29.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) Az egyik pénz tár ból a má sik ba át lép ni kí vá nó
pénz tár tag nak át lé pé si nyi lat ko za tot kell be nyúj ta nia az
érin tett pénz tá rak hoz (a továb biak ban: át adó, il let ve át ve -
võ pénz tár). Az át lé pé si nyi lat ko zat kö te le zõ mel lék le tét
ké pe zi az Mpt. 24.  §-ának (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro -
zott, a Fel ügye let ál tal ki adott, az át lé pés sel kap cso la tos
 ismereteket tar tal ma zó út mu ta tó. A pénz tár tag írás be li fel -
ha tal ma zá sa alap ján az út mu ta tót tar tal ma zó át lé pé si nyi -
lat ko za tot az át ve võ pénz tár is be nyújt hat ja az át adó pénz -
tár hoz. Az át lé pé si nyi lat ko zat nyom tat ványt a tag kéré -
sére a pénz tár sa ját költ sé gé re ha la dék ta la nul a tag ren del -
ke zé sé re bo csát ja. Az át lé pés a vá lasz tott pénz tár be lé pé si
nyi lat ko za tá nak ki töl té sé vel is tör tén het, amennyi ben
a be lé pé si nyi lat ko zat az át lé pés hez szük sé ges ada to kat, az 
át lé pés sel kap cso la tos is me re te ket tar tal ma zó út mu ta tót és 
a pénz tár tag fel ha tal ma zá sát is tar tal maz za. Az át lé pés sel
kap cso la tos is me re te ket tar tal ma zó út mu ta tót há rom ere -
de ti pél dány ban kell el ké szí te ni, és egy pél dá nyát – a pénz -
tár tag ál tal tör té nõ alá írást köve tõen – vissza kell jut tat ni
az át adó pénz tár hoz.”

(2) A Br. 29.  §-ának (8) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(8) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott út mu ta tó nak
tar tal maz nia kell kü lö nö sen az át lé pé si el já rás ról, az át lé -
pés le het sé ges elõ nye i rõl, il let ve koc ká za ta i ról, a ho zam -
ga ran cia el vesz té sé nek le he tõ sé gé rõl, va la mint az át lé pés -
sel érin tett pénz tá rak össze ha son lít ha tó teljesítményada -
tainak elekt ro ni kus el éré si he lyé rõl  való tá jé koz ta tást. Az
át adó pénz tár, il let ve – amennyi ben az át lé pést az át ve võ
pénz tár nál kez de mé nye zi a pénz tár tag – az át ve võ pénz tár
az út mu ta tó hoz csa tol va kö te les az át lép ni szán dé ko zó
 tagot az át lé pés sel érin tett pénz tá rak leg fõbb ho zam mu ta -
tó i ról írás ban tá jé koz tat ni. En nek a tá jé koz ta tó nak a tag
 által vá laszt ha tó port fó li ók ra vo nat ko zó, a 20.  § (2) be kez -
dé sé ben fog lal tak alap ján a Fel ügye let nek be je len tett leg -
utol só tárgy évi net tó ho zam rá tá kat, az el múlt tíz nap tá ri év 
át la gos net tó ho zam rá tá it és va gyon nö ve ke dé si mu ta tó kat
kell tar tal maz nia. A tá jé koz ta tó ban el kü lö ní tet ten kell fel -
tün tet ni a tag tény le ges, il let ve élet ko ri be so ro lás sze rin ti
port fó li ó já ra vo nat ko zó mu ta tó kat.”

3.  §

(1) Ez a ren de let – a (2) be kez dés ben fog lalt el té ré sek -
kel – a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba.

(2) E ren de let 1.  §-a és 6.  §-a a ki hir de tést kö ve tõ 15. na -
pon lép ha tály ba.
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4.  §

(1) 2010. ja nu ár 1-jén ha tá lyát vesz ti a Br. 2/A. szá mú
mel lék le te III. ré sze 1. pont já nak 1.4. al pont ja.

(2) Ez a ren de let 2010. de cem ber 31-én ha tá lyát vesz ti.

5.  §

A pénz tár nak a pénz tár tag Mpt. 24.  § (10) be kez dé sé ben 
meg ha tá ro zott be je len té sét an nak be ér ke zé se hó nap ját kö -
ve tõ má so dik hó nap ban, de leg ké sõbb 2010. feb ru ár
28-áig kell fel dol goz nia.

6.  §

(1) An nak a ma gánnyug díj pénz tár nak, amely a Br.
16/G.  §-a (1) be kez dé se c) pont ja ca)–cb) al pont jai e ren -
de let tel meg ál la pí tott sza bá lya i nak an nak ha tály ba lé pé se -
kor nem fe lel meg, 2009. de cem ber 31-ét köve tõen kell
a ren del ke zé sek nek meg fe lel nie.

(2) An nak a ma gánnyug díj pénz tár nak, amely a Br.
16/G.  §-a (1) be kez dé se c) pont ja cc) al pont ja e ren de let tel
meg ál la pí tott sza bá lya i nak an nak ha tály ba lé pé se kor nem
fe lel meg, 2010. szep tem ber 30-át köve tõen kell e ren del -
ke zé sek nek meg fe lel nie az zal, hogy ezt meg elõ zõ en és
2009. de cem ber 31-ét köve tõen e pénz tár leg fel jebb az
egyé ni szám lák fe de ze té ül szol gá ló tar ta lék 45%-át nem
kö te les a Br. 16/G.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont já ban
meg ha tá ro zott esz köz ben tar ta ni.

Baj nai Gor don s. k.,
mi nisz ter el nök

V. A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

Az önkormányzati miniszter
22/2009. (VII. 23.) ÖM

rendelete

a tûzvédelmi megfelelõségi tanúsítvány
beszerzésére vonatkozó szabályokról

A tûz el le ni vé de ke zés rõl, a mû sza ki men tés rõl és a tûz -
ol tó ság ról  szóló 1996. évi XXXI. tör vény 47.  §-a (2) be -
kez dé sé nek 15. pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján, az
ön kor mány za ti mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló
132/2008. (V. 14.) Korm. ren de let 1.  §-ának c) pont já ban
meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben a kö vet ke zõ ket ren de -
lem el:

1.  § 

E ren de let ha tá lya ki ter jed:
a) a tûz ol tó tech ni kai ter mé ket, il let ve
b) a tûz- vagy rob ba nás ve szé lyes ké szü lé ket, gé pet, be -

ren de zést (a továb biak ban együtt: ter mék) gyár tó, for gal -
ma zó ma gán sze mé lyek re, jogi sze mé lyek re, ma gán- és
jogi sze mé lyek jogi sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ szer -
ve ze te i re.

2.  § 

A ter mék ta nú sí tá sát kü lön jog sza bály ban fog lal tak sze -
rint ki je lölt ta nú sí tó szer ve zet vé gez he ti, jog sza bály,
 honosított har mo ni zált szab vány vagy mû sza ki kö ve tel -
mény elõ írásai sze rint. Ezek hi á nyá ban a tûz vé del mi biz -
ton sá gos sá gi mû sza ki kö ve tel mé nye ket az Or szá gos
 Katasztrófavédelmi Fõ igaz ga tó ság (a továb biak ban: OKF) 
ál la pít ja meg.

3.  § 

(1) A ta nú sít vány ki adá sá hoz szük sé ges vizs gá lat el vé -
gez te té sé rõl, va la mint a ta nú sít vány be szer zé sé rõl a gyár tó 
vagy for gal ma zó kö te les gon dos kod ni.

(2) Az e ren de let ben meg ha tá ro zott tech ni kai jel le gû
elõ írásoknak nem kell meg fe lel nie az olyan ter mék nek,
ame lyet az Eu ró pai Unió va la mely tag ál la má ban vagy
 Törökországban ál lí tot tak elõ, il let ve hoz tak for ga lom ba,
vagy az eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség rõl  szóló meg ál la po dás -
ban ré szes va la mely EF TA-ál lam ban ál lí tot tak elõ, az ott
irány adó elõ írásoknak meg fele lõen, fel té ve, hogy az
irány adó elõ írások az em be ri egész ség és élet vé del me
 tekintetében az e ren de let ben meg ha tá ro zot tal egyen ér té -
kû vé del met nyúj ta nak. Az em be ri egész ség és élet vé del -
mé nek ér de ké ben az egyen ér té kû ség vizs gá la tá ra az OKF
jo go sult.

4.  §

(1) A ha zai vizs gá lat és ta nú sí tás el vég zé sé re vo nat ko zó 
meg ren de lés nek tar tal maz nia kell

a) a ter mék, tech no ló gia meg ne ve zé sét;
b) a ter mék tí pu sát, azo no sí tó je lét vagy jel ze tét;
c) a gyár tó ne vét, cí mét, cég ki vo na tát;
d) a ta nú sít ványt meg ren de lõ ne vét, cí mét, cég ki vo na tát;
e) a meg ren de lõ kép vi se le té re fel ha tal ma zott sze mély(ek) 

ne vét.

(2) A ta nú sí tó szer ve zet ré szé re az el já rás hoz szük sé ges
min tát, mû sza ki do ku men tá ci ót, ille tõ leg a hely szí ni vizs -
gá lat le he tõ sé gét biz to sí ta ni kell.
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(3) A ta nú sí tó szer ve zet szük ség ese tén ki egé szí tõ mû -
sza ki do ku men tá ci ót és az el bí rá lás hoz szük sé ges vizs gá -
la ti jegy zõ köny vet is kér het.

(4) A ta nú sí tó szer ve zet a ren del ke zé sé re bo csá tott
 dokumentációt kö te les üz le ti ti tok ként ke zel ni.

5.  § 

(1) A ter mék tûz vé del mi meg fe le lõ sé gé rõl a ta nú sí tó
szer ve zet ta nú sít ványt ad ki.

(2) A ta nú sít vány nak az aláb bi a kat kell tar tal maz nia:
a) a ta nú sí tó szer ve zet ne vét, cí mét, je lét, en ge dély

 számát;
b) a ta nú sít vány azo no sí tó je lét;
c) a ta nú sí tó szer ve zet ki je lö lé sé re  való uta lást;
d) a ta nú sí tást meg ren de lõ ne vét, cí mét;
e) a ta nú sí tott ter mék tech no ló gia meg ne ve zé sét;
f) a ta nú sí tott ter mék tí pu sát, azo no sí tó je lét vagy jel ze tét;
g) a gyár tó ne vét, cí mét;
h) a vizs gá lat so rán figye lembe vett jog sza bály, szab -

vány, mû sza ki kö ve tel mé nyek elõ írásait;
i) a vizs gá la tot vég zõ la bo ra tó ri um(ok) ne vét, cí mét;
j) a tech no ló gia le írá sát, mû sza ki ada ta it;
k) az el len õr zé sek gya ko ri sá gát;
l) a mû sza ki do ku men tá ció azo no sí tó je lét;
m) a ter mék biz ton sá gos al kal ma zá sá nak fel té te le it;
n) a ta nú sít vány ki adá sá nak nap ját, ér vé nyes sé gé nek

ha tár ide jét;
o) a ta nú sí tó szer ve zet alá írás ra jo go sult kép vi se lõ jé -

nek ne vét, be osz tá sát.

6.  § 

(1) A ta nú sít vány csak ak kor ad ha tó ki, ha a ter mék
meg fe lel jog sza bály, ho no sí tott har mo ni zált szab vány
vagy mû sza ki kö ve tel mény elõ írásainak.

(2) A ta nú sít vány a ki ál lí tá sa nap já tól szá mí tott öt évig
ér vé nyes.

(3) A ta nú sít vány ér vé nyét vesz ti, ha a ter mék a vizs gá -
la ti do ku men tá ci ó tól vagy a vizs gá la ti min ta da rab tól el tér.

(4) A ta nú sít vány vissza von ha tó, ha a mû sza ki fej lõ dés
so rán olyan új ada tok, té nyek vál nak is mert té, ame lyek
konst ruk ci ós vál toz ta tást, il let ve a gyár tás, for gal ma zás,
al kal ma zás meg szün te té sét in do kolt tá te szik.

(5) A ta nú sí tó szer ve zet kö te les kö zöl ni a meg ren de lõ -
vel a ta nú sít vány ki adá sa meg ta ga dá sá nak és vissza vo ná -
sá nak in do kát.

(6) Ha a ta nú sí tó szer ve zet a ta nú sít vány érvénytelen -
séget meg ál la pít ja, er rõl kö te les tá jé koz tat ni az OKF-et.

7.  § 

A ta nú sí tó szer ve zet kö te les a ta nú sít vány egy pél dá -
nyát az ér vé nyes sé gi ide je le jár tát kö ve tõ 10 évig meg õriz -
ni a hoz zá tar to zó do ku men tá ci ó val együtt.

8.  § 

A ta nú sí tó szer ve zet a ta nú sí tást – az an nak so rán fel me -
rü lõ költ sé gek figye lembe véte lével – dí ja zás el le né ben
vég zi.

9.  § 

A ren de let ter ve ze té nek a mû sza ki szab vá nyok és sza bá -
lyok te rén tör té nõ in for má ció szol gál ta tá si el já rás megálla -
pításáról  szóló 98/48/EK irány elv vel mó do sí tott 98/34/EK
eu ró pai par la men ti és ta ná csi irány elv 8–10. cik ké ben elõ írt
egyez te té se meg tör tént.

10.  § 

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ har ma dik na pon
lép ha tály ba.

(2) Ha tá lyát vesz ti a tûz vé del mi meg fe le lõ sé gi ta nú sít -
vány be szer zé sé re vo nat ko zó sza bá lyok ról  szóló 15/2004.
(V. 21.) BM ren de let. Ez a be kez dés az e ren de let ha tály -
ba lé pé sét kö ve tõ na pon ha tá lyát vesz ti.

Var ga Zol tán s. k.,
ön kor mány za ti mi nisz ter

IX. Ha tá ro za tok Tára

A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány
1123/2009. (VII. 23.) Korm.

határozata

a helyközi közösségi közlekedési rendszer
átalakításával kapcsolatos feladatok

összehangolásáért felelõs kormánybiztos
kinevezésérõl

1. A Kor mány a hely kö zi kö zös sé gi köz le ke dé si rend -
szer, ezen be lül kü lö nö sen a Ma gyar Ál lam vas utak Zrt. és
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le ány vál la la tai szer ve ze ti át ala kí tá sá val kap cso la tos fel -
ada tok össze han go lá sá ra – arra az idõ tar tam ra, amíg a hi -
va tal ban lévõ mi nisz ter el nök a ha tás kö re it gya ko rol ja –
An ta li Ká rolyt kor mány biz tos sá ne ve zi ki.

2. A kor mány biz tos ja vas la tot tesz
a) az in teg rált kö zös sé gi sze mély szál lí tá si köz le ke dé si

rend szer meg te rem té sé re,
b) a kö zös sé gi sze mély szál lí tás meg ren de lé sé nek el já -

rás rend jé re,
c) a csök ke nõ ál la mi tá mo ga tá sok mel lett az el lá tá si

kö te le zett ség tar tal má ra,
d) a me net díj és a fo gyasz tói ár ki egé szí tés rend sze ré -

nek át ala kí tá sá ra,
e) az ún. e-tic ket be ve ze té sé nek elõ ké szí té sé re,
f) a Ma gyar Ál lam vas utak Zrt. és le ány vál la la tai szer -

ve ze ti át ala kí tá sá ra, il let ve a tu laj do nuk ban álló in gat la -
nok jogi hely ze té nek tel jes körû tisz tá zá sá hoz szük sé ges
in téz ke dé sek re.

3. A kor mány biz tos a 2. pont ban meg ha tá ro zott fel -
adat kör ében el jár va

a) a köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek tõl ada to kat, in -
for má ci ó kat, elem zé se ket kér het,

b) a fel adat kör rel ren del ke zõ mi nisz ter rel együt te sen
elõ ké szí ti a fel adat kör ével össze füg gõ kormány-elõ ter -
jesz téseket és je len té se ket,

c) szük ség ese tén kez de mé nye zi a Kor mány dön té sét
vagy a fel adat kör rel ren del ke zõ mi nisz ter in téz ke dé sét.

4. A kor mány biz tos a 2. pont ban meg ha tá ro zott fel ada -
tok vég re haj tá sá nak rész le tes üte me zé sét 2009. jú li us
31-ig a Kor mány elé ter jesz ti.

5. A kor mány biz tost e meg bí za tá sá ra te kin tet tel kü lön
dí ja zás nem il le ti meg.

6. A kö zös sé gi köz le ke dé si rend szer át ala kí tá sá val
kap cso la tos fel ada tok össze han go lá sá nak se gí té sé re a köz -
pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek rõl, va la mint a Kor mány tag -
jai és az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról  szóló 2006. évi
LVII. tör vény 25.  § (1) be kez dé se sze rin ti tes tü let ként
mun ka cso port mû kö dik, amely nek ve ze tõ je a hely kö zi
 közösségi köz le ke dé si rend szer át ala kí tá sá val kap cso la tos
fel ada tok össze han go lá sá ért fe le lõs kor mány biz tos, tag jai
a pénz ügy mi nisz ter ál tal ki je lölt ál la mi ve ze tõ, a társa -
dalompolitika össze han go lá sá ért fe le lõs tár ca nél kü li mi -
nisz ter ál tal ki je lölt sze mély, a Ma gyar Ál lam vas utak Zrt.
el nök-ve zér igaz ga tó ja, a Ma gyar Nem ze ti Va gyon ke ze lõ Zrt.
ve zér igaz ga tó ja ál tal ki je lölt két sze mély, a vál ság ke ze lõ
prog ram vég re haj tá sá nak össze han go lá sá ért fe le lõs kor -
mány biz tos ál tal ki je lölt sze mély. A mun ka cso port te vé -
keny sé gét a kor mány biz tos ál tal fel kért to váb bi sze mé lyek 
se gít he tik.

7. A kor mány biz tos és a mun ka cso port mû kö dé se nem
érin ti a köz le ke dé si, hír köz lé si és ener gia ügyi mi nisz ter
va gyon ke ze lõi jo ga it, a pénz ügy mi nisz ter rész vény esi
joggya kor lói ha tás kö rét, il let ve a Nem ze ti Vagyon gazdál -
kodási Ta nács ha tás kö rét.

8. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te lét kö ve tõ na pon lép ha -
tály ba.

Baj nai Gor don s. k.,
mi nisz ter el nök
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