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III. Kormányrendeletek
A Kormány
153/2009. (VII. 23.) Korm.
rendelete
a pénzügyi szektorban érvényesülõ fogyasztóvédelem
hatékonyságának növeléséhez szükséges
egyes kérdésekrõl
A Kormány az Alkotmány 40. § (3) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, a fogyasztóvédelemrõl szóló
1997. évi CLV. törvény 55. § (1) bekezdés h) pontjában
foglalt felhatalmazás alapján, valamint a hitelintézetekrõl
és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 235. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. §
(1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következõket rendeli el:
1. §
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módosíthatja a 2009. augusztus 1-jét megelõzõen fogyasztóval vagy mikrovállalkozással kötött kölcsönszerzõdés
vagy pénzügyi lízingszerzõdés egyoldalú szerzõdésmódosításra vonatkozó rendelkezéseit.
(2) Az (1) bekezdés szerinti egyoldalú módosítást
a pénzügyi intézmény az üzletszabályzata vagy az általános szerzõdési feltételek módosításával is végrehajthatja,
ebben az esetben az üzletszabályzat vagy az általános szerzõdési feltételek vonatkozó rendelkezése válik a szerzõdés
részévé. A módosításról az érintett ügyfeleket – legkésõbb
a módosítás hatálybalépését követõ legközelebbi számlakivonattal együttesen – postai úton vagy más, a szerzõdésben meghatározott közvetlen módon is értesíteni kell,
továbbá elektronikus kereskedelmi szolgáltatás nyújtása
esetén a módosítást az ügyfelek számára folyamatosan és
könnyen hozzáférhetõ módon, elektronikus úton is elérhetõvé kell tenni.

4. §
(1) Ez a rendelet – (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követõ harmadik napon lép hatályba.

(1) A Kormány a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletérõl szóló 2007. évi CXXXV. törvény és annak
4. §-ában meghatározott törvények alapján a Pénzügyi
Szervezetek Állami Felügyelete által felügyelt tevékenység folytatására jogosult szervezeteknek, személyeknek
a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által felügyelt
tevékenysége vonatkozásában fogyasztóvédelmi hatóságként a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletét jelöli ki.
(2) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete mint
fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során a fogyasztóvédelemrõl szóló 1997. évi CLV. törvény X. fejezetének rendelkezéseit alkalmazni kell.

(2) E rendelet 1–2. §-a 2009. szeptember 1-jén lép hatályba.

2. §

a lakáscélú kölcsönökre vonatkozó állami készfizetõ
kezesség igénybevételének és beváltásának
részletes szabályairól

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságról szóló
225/2007. (VIII. 31.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Fogyasztóvédelmi hatóságként a Kormány – a
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete hatáskörébe tartozó ügyek kivételével – közigazgatási hatósági ügyekben
az NFH-t jelöli ki.”

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
154/2009. (VII. 23.) Korm.
rendelete

A Kormány a lakáscélú kölcsönökre vonatkozó állami
készfizetõ kezességrõl szóló 2009. évi IV. törvény
4. §-ának (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az Alkotmány 35. §-a (1) bekezdésének b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

3. §

1. §

(1) A pénzügyi intézmény a pénzügyi közvetítõrendszer
felügyeletét érintõ egyes törvények módosításáról szóló
2009. évi XIII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 20. § (6) bekezdése alapján, kizárólag a Hpt. 210. § – a Tv. 8. §-ával
megállapított – (3)–(9) bekezdésének való megfelelés
érdekében az ügyfél számára kedvezõen egyoldalúan is

Az állam által vállalt kezesség elõkészítésének és a kezesség beváltásának eljárási rendjérõl szóló 110/2006.
(V. 5.) Korm. rendeletet a lakáscélú kölcsönökre vonatkozó állami készfizetõ kezességrõl szóló 2009. évi IV. törvényben (a továbbiakban: Tv.) és az e rendeletben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.
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2. §

illetõleg teherviselõ képessége nem teszi lehetõvé a lakáscélú kölcsön szerzõdés szerinti törlesztését.

(1) A pénzügyi intézmény a Tv.-ben meghatározott feltételek teljesülését a rendelkezésére álló iratok alapján az
áthidaló kölcsön folyósítására vonatkozó hitelszerzõdés
(a továbbiakban: hitelszerzõdés) megkötése kezdeményezésének idõpontjára vonatkozóan állapítja meg.

(8) A pénzügyi intézmény az általa nyújtott – a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm.
rendelet szerinti – megelõlegezõ kölcsön összegét is figyelembe veszi a Tv. 3. §-a (1) bekezdésének f) pontja és a Tv.
3/A. §-a (2) bekezdésének d) pontja alkalmazása esetén.

(2) A Tv. alkalmazása során munkavégzésre irányuló
egyéb jogviszonynak tekintendõ különösen a munkavégzési kötelezettséget magában foglaló szövetkezeti tagsági
viszony, a szakcsoporti tagsági viszony, a vállalkozási és
megbízási szerzõdésen alapuló, valamint a személyes közremûködéssel járó gazdasági és polgári jogi társasági, ügyvédi és az egyéni vállalkozói tevékenység.

(9) A Tv. 3/A. §-a (2) bekezdésének alkalmazása során
a pénzügyi intézmény a forinttól eltérõ fizetõeszközben
meghatározott, de a természetes személy által forintban
törlesztendõ lakáscélú kölcsön esetén a lakáscélú kölcsönszerzõdésben foglaltak figyelembevételével határozza
meg a törlesztõrészlet forint ellenértékét.

(3) A pénzügyi intézmény és a természetes személy egy
hitelszerzõdést köthet, amelynek alapján egy vagy több lakáscélú kölcsönhöz is folyósítható áthidaló kölcsön. Ha
a hitelszerzõdés megkötésekor a szerzõdés összege elõre
nem határozható meg, akkor a havonta folyósítandó
összeg megállapításának módszerét kell meghatározni
szerzõdésben.
(4) Az állami kezesség érvényességét nem befolyásolja
az, ha a természetes személy részére magasabb összegû
áthidaló kölcsönt folyósít a pénzügyi intézmény amiatt,
hogy
a) a lakáscélú kölcsönszerzõdésben meghatározott
esetben és módon módosul a törlesztõrészlet összege, vagy
b) a természetes személy és a pénzügyi intézmény a Tv.
3. § (1) bekezdése e) pontjának ea) alpontjában vagy a Tv.
3/A. §-a (2) bekezdésének b) pontjában meghatározott
összegnél magasabb összegû törlesztésben állapodott
meg, és a hitelszerzõdés módosításával a törlesztés összegét – legfeljebb a Tv.-ben meghatározott összegre – csökkentik.
(5) A pénzügyi intézmény és a természetes személy a hitelszerzõdésben határozza meg, hogy a Tv. 2. §-a (5) bekezdésének alkalmazása esetén, mi minõsül szerzõdésszegésnek. A természetes személy a Tv. 3. §-a (1) bekezdésének e) pontja vagy a Tv. 3/A. §-a (2) bekezdésének
b) pontja szerinti vállalását legkésõbb annak esedékességét követõ 60. napig teljesíti.
(6) Ha a természetes személynek több pénzügyi intézménynél van lakáscélú kölcsöne, akkor lehetõsége van
több hitelszerzõdés megkötésére azzal, hogy a természetes
személy a Tv. 3. §-ában, illetõleg a Tv. 3/A. §-ában foglaltakat mindegyik hitelszerzõdés esetén teljesíti.
(7) A természetes személy nyilatkozat megtételével igazolja azoknak a körülményeknek az átmeneti fennállását,
amelyek miatt a háztartás vagyoni, jövedelmi helyzete,

(10) A Tv. 3/A. §-a (2) bekezdésének alkalmazása során
a lakáscélú kölcsön folyósításkori elsõ nem akciós törlesztõrészletének az akció lejáratát követõ elsõ törlesztõrészlet
minõsül.
(11) A pénzügyi intézmény belsõ szabályzatban határozza meg, hogy milyen iratokat vesz figyelembe a háztartás nettó havi jövedelmének megállapítása során.
(12) A pénzügyi intézmény és a természetes személy
a hitelszerzõdésben határozza meg az áthidaló kölcsön
folyósítása megszûnésének eseteit.

3. §
(1) A pénzügyi intézmény és a természetes személy a hitelszerzõdésben határozza meg a hitelszerzõdés felmondásának okát és a felmondási jog gyakorlásának idõpontját.
(2) A pénzügyi intézmény a melléklet szerinti igénylõlap felhasználásával érvényesítheti az állami kezességvállalásból eredõ jogait az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési
Hivatalnál. A Tv. 2. §-ának (7) bekezdésében meghatározott határidõ elmulasztása jogvesztéssel jár.

4. §
Az e rendeletben foglaltakat megfelelõen alkalmazni
kell a Tv. 3/B. §-a szerinti pénzügyi lízingszerzõdésre is.

5. §
Ez a rendelet 2009. július 28. napján lép hatályba.
Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök
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Melléklet a 154/2009. (VII. 23.) Korm. rendelethez
Igénylõlap az állami készfizetõ kezesség beváltásához
(a kötelezett lakcíme szerint területileg illetékes Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal részére küldendõ)
1. A természetes személy adatai
Név: ...............................................................................................................................................................................
Lakcím: .........................................................................................................................................................................
Adóazonosító jel: ..........................................................................................................................................................
2. A hitel, kölcsön adatai a megkötött szerzõdés(ek) alapján
A hitel, kölcsön célja: ...................................................................................................................................................
A hitel, kölcsön típusa (a jogszabály megnevezésével): ...............................................................................................
Szerzõdés kelte: ............................................................................................................................................................
Szerzõdés összege: ........................................................................................................................................................
Szerzõdés lejárata: ........................................................................................................................................................
Az állami kezességvállalás összege: .............................................................................................................................
A beváltáskor fennálló tõke- és kamattartozás összege: ...............................................................................................
3. Az állami kezességbeváltás adatai
Az állami kezességbeváltás jogosultja (név, székhely, adóazonosító szám): ...............................................................
.........................................................................................................................................................................................
A kezesség alapján átutalandó összeg: ..........................................................................................................................
A jogosult bankszámla száma: ......................................................................................................................................
A kezesség beváltásának indoka: ..................................................................................................................................
4. Mellékletként csatolandók
Hitel-, kölcsönszerzõdés és annak mellékletét képezõ iratok
Hitel-, kölcsönszerzõdés-módosítások és annak mellékletét képezõ iratok
A jogosult nyilatkozata, hogy volt-e megtérülés a biztosítékokból, ha igen, mennyi
A hitel-, kölcsönszerzõdés felmondását igazoló irat és/vagy a hitel-, kölcsönszerzõdésben meghatározott utolsó
törlesztõ részlet, kamatfizetési, illetõleg egyösszegû fizetési kötelezettség teljesítésére nyitva álló fizetési határidõ eredménytelen leteltét igazoló irat, valamint az azok kézbesítését igazoló irat
A szerzõdés egyoldalú felmondására okot adó magatartás vagy körülmény megszüntetésére történõ elõzetes felszólítás
A kötelezett tartozását részletesen bemutató kimutatás
A kötelezett nemteljesítésére, a követelés teljesítésére szabott határidõ lejártára vonatkozó adatok
Kelt:
.................................................
cégszerû aláírás
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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 Kormány a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény 134. § (1) bekezdésének a), h) és l) pontjában foglalt felhatalmazás
alapján, figyelemmel a 68. § (2) bekezdésére, az Alkotmány 35. §-a (1) bekezdésének b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:
1. §
A magánnyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási
tevékenységérõl szóló 282/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Br.) a 16/F. §-t követõen a következõ
alcímmel és 16/G. §-sal egészül ki:
„Devizamegfeleltetési szabályok
16/G. § (1) Azt a pénznemet, amelyben a pénztár a felhalmozási idõszakban lévõ tagok követeléseinek fedezetéül szolgáló tartalékot tartani köteles, a mindenkori devizaszabályoknak megfelelõen a következõk szerint kell
meghatározni:
a) a devizamegfeleltetési szabályok szempontjából
a felhalmozási idõszakban lévõ tagok egyéni számlaköveteléseit abban a pénznemben fennállónak kell tekinteni,
amelyben az egyéni számla követeléseit nyilvántartják;
b) az egyéni számlák fedezetéül szolgáló tartalékot az
a) pontban meghatározott pénznemben fennálló eszközökbe kell fektetni;
c) a pénztárnak lehetõsége van arra, hogy az egyéni
számlák fedezetéül szolgáló tartalék
ca) klasszikus portfólió esetében 5%-át meg nem haladó részét,
cb) kiegyensúlyozott portfólió esetében 20%-át meg
nem haladó részét,
cc) növekedési portfólió esetében 35%-át meg nem
haladó részét
ne a b) pont szerinti eszközben tartson;
d) a c) pontban meghatározott arány megállapítása
során a Tpt. 5. § (1) bekezdésének 58. pontja szerint definiált hosszú pozíciók rövid pozíciókkal [Tpt. 5. § (1) bekezdésének 112. pontja] történõ nettósítása nem megengedett;
e) a c) pontban meghatározott arány megállapítása során a befektetési jegyek és egyéb kollektív befektetési értékpapírok tekintetében a kollektív befektetési forma tényleges, illetve mögöttes devizapozícióit kell figyelembe
venni.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazása során figyelembe kell
venni, hogy a pénztári befektetés milyen pénznemben
fennálló befektetésen alapul.”

25097
2. §

(1) A Br. 29. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) Az egyik pénztárból a másikba átlépni kívánó
pénztártagnak átlépési nyilatkozatot kell benyújtania az
érintett pénztárakhoz (a továbbiakban: átadó, illetve átvevõ pénztár). Az átlépési nyilatkozat kötelezõ mellékletét
képezi az Mpt. 24. §-ának (1) bekezdésében meghatározott, a Felügyelet által kiadott, az átlépéssel kapcsolatos
ismereteket tartalmazó útmutató. A pénztártag írásbeli felhatalmazása alapján az útmutatót tartalmazó átlépési nyilatkozatot az átvevõ pénztár is benyújthatja az átadó pénztárhoz. Az átlépési nyilatkozat nyomtatványt a tag kérésére a pénztár saját költségére haladéktalanul a tag rendelkezésére bocsátja. Az átlépés a választott pénztár belépési
nyilatkozatának kitöltésével is történhet, amennyiben
a belépési nyilatkozat az átlépéshez szükséges adatokat, az
átlépéssel kapcsolatos ismereteket tartalmazó útmutatót és
a pénztártag felhatalmazását is tartalmazza. Az átlépéssel
kapcsolatos ismereteket tartalmazó útmutatót három eredeti példányban kell elkészíteni, és egy példányát – a pénztártag által történõ aláírást követõen – vissza kell juttatni
az átadó pénztárhoz.”
(2) A Br. 29. §-ának (8) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(8) Az (1) bekezdésben meghatározott útmutatónak
tartalmaznia kell különösen az átlépési eljárásról, az átlépés lehetséges elõnyeirõl, illetve kockázatairól, a hozamgarancia elvesztésének lehetõségérõl, valamint az átlépéssel érintett pénztárak összehasonlítható teljesítményadatainak elektronikus elérési helyérõl való tájékoztatást. Az
átadó pénztár, illetve – amennyiben az átlépést az átvevõ
pénztárnál kezdeményezi a pénztártag – az átvevõ pénztár
az útmutatóhoz csatolva köteles az átlépni szándékozó
tagot az átlépéssel érintett pénztárak legfõbb hozammutatóiról írásban tájékoztatni. Ennek a tájékoztatónak a tag
által választható portfóliókra vonatkozó, a 20. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a Felügyeletnek bejelentett legutolsó tárgyévi nettó hozamrátákat, az elmúlt tíz naptári év
átlagos nettó hozamrátáit és vagyonnövekedési mutatókat
kell tartalmaznia. A tájékoztatóban elkülönítetten kell feltüntetni a tag tényleges, illetve életkori besorolás szerinti
portfóliójára vonatkozó mutatókat.”

3. §
(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt eltérésekkel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) E rendelet 1. §-a és 6. §-a a kihirdetést követõ 15. napon lép hatályba.
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4. §

1. §

(1) 2010. január 1-jén hatályát veszti a Br. 2/A. számú
melléklete III. része 1. pontjának 1.4. alpontja.

E rendelet hatálya kiterjed:
a) a tûzoltó technikai terméket, illetve
b) a tûz- vagy robbanásveszélyes készüléket, gépet, berendezést (a továbbiakban együtt: termék) gyártó, forgalmazó magánszemélyekre, jogi személyekre, magán- és
jogi személyek jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezeteire.

(2) Ez a rendelet 2010. december 31-én hatályát veszti.

5. §
A pénztárnak a pénztártag Mpt. 24. § (10) bekezdésében
meghatározott bejelentését annak beérkezése hónapját követõ második hónapban, de legkésõbb 2010. február
28-áig kell feldolgoznia.

6. §
(1) Annak a magánnyugdíjpénztárnak, amely a Br.
16/G. §-a (1) bekezdése c) pontja ca)–cb) alpontjai e rendelettel megállapított szabályainak annak hatálybalépésekor nem felel meg, 2009. december 31-ét követõen kell
a rendelkezéseknek megfelelnie.
(2) Annak a magánnyugdíjpénztárnak, amely a Br.
16/G. §-a (1) bekezdése c) pontja cc) alpontja e rendelettel
megállapított szabályainak annak hatálybalépésekor nem
felel meg, 2010. szeptember 30-át követõen kell e rendelkezéseknek megfelelnie azzal, hogy ezt megelõzõen és
2009. december 31-ét követõen e pénztár legfeljebb az
egyéni számlák fedezetéül szolgáló tartalék 45%-át nem
köteles a Br. 16/G. §-a (1) bekezdésének b) pontjában
meghatározott eszközben tartani.
Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

V. A Kormány tagjainak
rendeletei
Az önkormányzati miniszter
22/2009. (VII. 23.) ÖM
rendelete
a tûzvédelmi megfelelõségi tanúsítvány
beszerzésére vonatkozó szabályokról
A tûz elleni védekezésrõl, a mûszaki mentésrõl és a tûzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. §-a (2) bekezdésének 15. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az
önkormányzati miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló
132/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. §-ának c) pontjában
meghatározott feladatkörömben a következõket rendelem el:

2. §
A termék tanúsítását külön jogszabályban foglaltak szerint kijelölt tanúsító szervezet végezheti, jogszabály,
honosított harmonizált szabvány vagy mûszaki követelmény elõírásai szerint. Ezek hiányában a tûzvédelmi biztonságossági mûszaki követelményeket az Országos
Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság (a továbbiakban: OKF)
állapítja meg.

3. §
(1) A tanúsítvány kiadásához szükséges vizsgálat elvégeztetésérõl, valamint a tanúsítvány beszerzésérõl a gyártó
vagy forgalmazó köteles gondoskodni.
(2) Az e rendeletben meghatározott technikai jellegû
elõírásoknak nem kell megfelelnie az olyan terméknek,
amelyet az Európai Unió valamely tagállamában vagy
Törökországban állítottak elõ, illetve hoztak forgalomba,
vagy az európai Gazdasági Térségrõl szóló megállapodásban részes valamely EFTA-államban állítottak elõ, az ott
irányadó elõírásoknak megfelelõen, feltéve, hogy az
irányadó elõírások az emberi egészség és élet védelme
tekintetében az e rendeletben meghatározottal egyenértékû védelmet nyújtanak. Az emberi egészség és élet védelmének érdekében az egyenértékûség vizsgálatára az OKF
jogosult.

4. §
(1) A hazai vizsgálat és tanúsítás elvégzésére vonatkozó
megrendelésnek tartalmaznia kell
a) a termék, technológia megnevezését;
b) a termék típusát, azonosító jelét vagy jelzetét;
c) a gyártó nevét, címét, cégkivonatát;
d) a tanúsítványt megrendelõ nevét, címét, cégkivonatát;
e) a megrendelõ képviseletére felhatalmazott személy(ek)
nevét.
(2) A tanúsító szervezet részére az eljáráshoz szükséges
mintát, mûszaki dokumentációt, illetõleg a helyszíni vizsgálat lehetõségét biztosítani kell.
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(3) A tanúsító szervezet szükség esetén kiegészítõ mûszaki dokumentációt és az elbíráláshoz szükséges vizsgálati jegyzõkönyvet is kérhet.
(4) A tanúsító szervezet a rendelkezésére bocsátott
dokumentációt köteles üzleti titokként kezelni.

5. §
(1) A termék tûzvédelmi megfelelõségérõl a tanúsító
szervezet tanúsítványt ad ki.
(2) A tanúsítványnak az alábbiakat kell tartalmaznia:
a) a tanúsító szervezet nevét, címét, jelét, engedély
számát;
b) a tanúsítvány azonosító jelét;
c) a tanúsító szervezet kijelölésére való utalást;
d) a tanúsítást megrendelõ nevét, címét;
e) a tanúsított termék technológia megnevezését;
f) a tanúsított termék típusát, azonosító jelét vagy jelzetét;
g) a gyártó nevét, címét;
h) a vizsgálat során figyelembe vett jogszabály, szabvány, mûszaki követelmények elõírásait;
i) a vizsgálatot végzõ laboratórium(ok) nevét, címét;
j) a technológia leírását, mûszaki adatait;
k) az ellenõrzések gyakoriságát;
l) a mûszaki dokumentáció azonosító jelét;
m) a termék biztonságos alkalmazásának feltételeit;
n) a tanúsítvány kiadásának napját, érvényességének
határidejét;
o) a tanúsító szervezet aláírásra jogosult képviselõjének nevét, beosztását.
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7. §

A tanúsító szervezet köteles a tanúsítvány egy példányát az érvényességi ideje lejártát követõ 10 évig megõrizni a hozzá tartozó dokumentációval együtt.

8. §
A tanúsító szervezet a tanúsítást – az annak során felmerülõ költségek figyelembevételével – díjazás ellenében
végzi.

9. §
A rendelet tervezetének a mûszaki szabványok és szabályok terén történõ információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló 98/48/EK irányelvvel módosított 98/34/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelv 8–10. cikkében elõírt
egyeztetése megtörtént.

10. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ harmadik napon
lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a tûzvédelmi megfelelõségi tanúsítvány beszerzésére vonatkozó szabályokról szóló 15/2004.
(V. 21.) BM rendelet. Ez a bekezdés az e rendelet hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.
Varga Zoltán s. k.,
önkormányzati miniszter

6. §
(1) A tanúsítvány csak akkor adható ki, ha a termék
megfelel jogszabály, honosított harmonizált szabvány
vagy mûszaki követelmény elõírásainak.
(2) A tanúsítvány a kiállítása napjától számított öt évig
érvényes.
(3) A tanúsítvány érvényét veszti, ha a termék a vizsgálati dokumentációtól vagy a vizsgálati mintadarabtól eltér.
(4) A tanúsítvány visszavonható, ha a mûszaki fejlõdés
során olyan új adatok, tények válnak ismertté, amelyek
konstrukciós változtatást, illetve a gyártás, forgalmazás,
alkalmazás megszüntetését indokolttá teszik.
(5) A tanúsító szervezet köteles közölni a megrendelõvel a tanúsítvány kiadása megtagadásának és visszavonásának indokát.
(6) Ha a tanúsító szervezet a tanúsítvány érvénytelenséget megállapítja, errõl köteles tájékoztatni az OKF-et.

IX. Határozatok Tára
A Kormány határozatai
A Kormány
1123/2009. (VII. 23.) Korm.
határozata
a helyközi közösségi közlekedési rendszer
átalakításával kapcsolatos feladatok
összehangolásáért felelõs kormánybiztos
kinevezésérõl
1. A Kormány a helyközi közösségi közlekedési rendszer, ezen belül különösen a Magyar Államvasutak Zrt. és
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leányvállalatai szervezeti átalakításával kapcsolatos feladatok összehangolására – arra az idõtartamra, amíg a hivatalban lévõ miniszterelnök a hatásköreit gyakorolja –
Antali Károlyt kormánybiztossá nevezi ki.
2. A kormánybiztos javaslatot tesz
a) az integrált közösségi személyszállítási közlekedési
rendszer megteremtésére,
b) a közösségi személyszállítás megrendelésének eljárásrendjére,
c) a csökkenõ állami támogatások mellett az ellátási
kötelezettség tartalmára,
d) a menetdíj és a fogyasztói árkiegészítés rendszerének átalakítására,
e) az ún. e-ticket bevezetésének elõkészítésére,
f) a Magyar Államvasutak Zrt. és leányvállalatai szervezeti átalakítására, illetve a tulajdonukban álló ingatlanok jogi helyzetének teljes körû tisztázásához szükséges
intézkedésekre.
3. A kormánybiztos a 2. pontban meghatározott feladatkörében eljárva
a) a központi államigazgatási szervektõl adatokat, információkat, elemzéseket kérhet,
b) a feladatkörrel rendelkezõ miniszterrel együttesen
elõkészíti a feladatkörével összefüggõ kormány-elõterjesztéseket és jelentéseket,
c) szükség esetén kezdeményezi a Kormány döntését
vagy a feladatkörrel rendelkezõ miniszter intézkedését.
4. A kormánybiztos a 2. pontban meghatározott feladatok végrehajtásának részletes ütemezését 2009. július
31-ig a Kormány elé terjeszti.
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5. A kormánybiztost e megbízatására tekintettel külön
díjazás nem illeti meg.
6. A közösségi közlekedési rendszer átalakításával
kapcsolatos feladatok összehangolásának segítésére a központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi
LVII. törvény 25. § (1) bekezdése szerinti testületként
munkacsoport mûködik, amelynek vezetõje a helyközi
közösségi közlekedési rendszer átalakításával kapcsolatos
feladatok összehangolásáért felelõs kormánybiztos, tagjai
a pénzügyminiszter által kijelölt állami vezetõ, a társadalompolitika összehangolásáért felelõs tárca nélküli miniszter által kijelölt személy, a Magyar Államvasutak Zrt.
elnök-vezérigazgatója, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt.
vezérigazgatója által kijelölt két személy, a válságkezelõ
program végrehajtásának összehangolásáért felelõs kormánybiztos által kijelölt személy. A munkacsoport tevékenységét a kormánybiztos által felkért további személyek
segíthetik.
7. A kormánybiztos és a munkacsoport mûködése nem
érinti a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter
vagyonkezelõi jogait, a pénzügyminiszter részvényesi
joggyakorlói hatáskörét, illetve a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács hatáskörét.
8. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.
Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök
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