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III. Kormány rendeletek

A Kormány
26/2009. (II. 10.) Korm.

rendelete

a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya
és a Fe hér orosz Köz tár sa ság Kor má nya kö zött

a nem zet kö zi köz úti sze mély szál lí tás ról 
és áru fu va ro zás ról  szóló egyez mény jegy zék vál tás

út ján tör té nõ módosításának kihirdetésérõl

1.  § 

A Kor mány a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a
 Fehérorosz Köz tár sa ság Kor má nya kö zött a nem zet kö zi
köz úti sze mély szál lí tás ról és áru fu va ro zás ról  szóló,
Minszk ben, 1995. no vem ber 1-jén alá írt és a 143/1996.
(IX. 13.) Korm. ren de let tel ki hir de tett egyez mény
(a továb biak ban: Egyez mény) jegy zék vál tás út ján tör té nõ
mó do sí tá sát e ren de let tel ki hir de ti.

2.  §

A Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Fe hér orosz Köz -
tár sa ság Kor má nya kö zött Minszk ben, 1995. no vem ber
1-jén alá írt nem zet kö zi köz úti sze mély szál lí tás ról és áru -
fu va ro zás ról  szóló Egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló
143/1996. (IX. 13.) Korm. ren de let 2.  §-ában ki hir de tett
Egyez mény 11. cik ké nek 5. be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(5) A gép jár mû-gyár tó ál tal a gép jár mû be be sze relt és
a gép jár mû mo tor já hoz, il let ve a hûtõ vagy fûtõ mo tor hoz
– amennyi ben a rak tér ben meg fe le lõ tí pu sú áru van – mû -
sza ki lag kap cso ló dó üzem anyag tar tály ban lévõ üzem -
anyag men tes az adók, il le té kek, va la mint a vá mok és az
azok kal azo nos ha tá sú dí jak alól. A szer zõ dõ fe lek álla -
mainak te rü le tén – il let ve a Ma gyar Köz tár sa ság nak az
 Európai Uni ó hoz tör té nõ csat la ko zá sá ról  szóló nem zet kö -
zi szer zõ dést ki hir de tõ tör vény ha tály ba lé pé sé nek nap já -
tól, az Eu ró pai Kö zös sé gek nek az Eu ró pai Kö zös ség Ta -
ná csá nak 1992. ok tó ber 12-i, a Kö zös sé gi Vám kó dex lét -
re ho zá sá ról  szóló 2913/92/EGK ren de le té ben meg ha tá ro -
zott vám te rü le tén – ti los a vám-, il le ték-, díj- és adó men te -
sen vám ke zelt üzem anyag el ide ge ní té se.”

3.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té se nap ján lép ha tály ba, ren -
del ke zé se it azon ban 2008. áp ri lis 12-étõl kell al kal maz ni.

(2) A ren de let vég re haj tá sá ról a köz le ke dé sért fe le lõs
mi nisz ter gon dos ko dik.

(3) A ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a Ma gyar
Köz tár sa ság Kor má nya és a Len gyel Köz tár sa ság Kor má -
nya kö zött a kul tu rá lis in té ze tek mû kö dé sé rõl  szóló
Egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 24/2009. (II. 6.) Korm.
ren de let a ha tá lyát vesz ti.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

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

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 sza bály sér té sek rõl  szóló 1999. évi LXIX. tör vény
167.  § (2) be kez dé sé ben, a bün te tõ el já rás ról  szóló 1998.
évi XIX. tör vény 604.  § (2) be kez dé sé nek c) és l) pont já -
ban, a Rend õr ség rõl  szóló 1994. évi XXXIV. tör vény
101.  § (1) be kez dés e) pont já ban, a bün te tés-vég re haj tá si
szer ve zet rõl  szóló 1995. évi CVII. tör vény 35.  § (2) be kez -
dés d) pont já ban, va la mint a bí ró sá gi vég re haj tás ról  szóló
1994. évi LIII. tör vény 307.  § (2) be kez dés g) pont já ban
ka pott fel ha tal ma zás alap ján, az igaz ság ügyi és ren dé sze ti
mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 164/2006.
(VII. 28.) Korm. ren de let 1.  § e), h) és n) pont já ban meg ha -
tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va – a leg fõbb ügyésszel
egyet ér tés ben – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

Az el zá rás, il le tõ leg a pénz bír sá got he lyet te sí tõ el zá rás
vég re haj tá sá nak rész le tes sza bá lya i ról  szóló 7/2000.
(III. 29.) IM–BM együt tes ren de let 2.  § (5) be kez dé se he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(5) Ha az el zá rást rend õrségi fog dá ban töl tõ el kö ve tõ -
nek fel ró ha tó ok ból bí ró ság, ügyész, il le tõ leg nyo mo zó ha -
tó ság elé ál lí tá sa vált szük sé ges sé, a bí ró ság, ügyész, il le -
tõ leg nyo mo zó ha tó ság elé ál lí tást vég re haj tó rend -
õrkapitányság tá jé koz tat ja a sza bály sér té si ha tó sá got az el -
kö ve tõ bí ró ság, ügyész, il le tõ leg nyo mo zó ha tó ság elé ál lí -
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tá sá ról, és a bí ró ság, ügyész, il le tõ leg nyo mo zó ha tó ság elé 
ál lí tá sá ra okot adó kö rül mény rõl. A ter helt el fo gá sa és
meg ta lá lá sa ese tén a bí ró ság, ügyész, il le tõ leg nyo mo zó
ha tó ság elé ál lí tá sá val fel me rült költ ség meg té rí té sé re az
elõ ve ze tés vég re haj tá sá val, va la mint a ter helt el fo ga tó pa -
rancs alap ján tör té nõ el fo gá sá val és elõ ál lí tá sá val fel me -
rült költ ség mér té ké rõl, va la mint meg té rí té sé nek rész le tes
sza bá lya i ról  szóló 35/2008. (XII. 31.) IRM–PM együt tes
ren de let ren del ke zé se it kell al kal maz ni.”

2.  §

(1) A bün te tõ ügyek ben ho zott ha tá ro za tok vég re haj tá sa
so rán a bí ró sá gok ra és egyéb szer vek re há ru ló fel ada tok ról 
 szóló 9/2002. (IV. 9.) IM ren de let (a to váb bi ak ban: Bvhr.)
73.  § (1) be kez dés f) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

[A bí ró ság a ha tá ro za ta erre vo nat ko zó ré szé nek jog -
erõ re emel ke dé se kor egy sé ges ér te sí tõ la pot ál lít ki]

„f) az elõ ve ze tés vég re haj tá sá val és a ter helt el fo gá sa,
meg ta lá lá sa ese tén meg ha tá ro zott bí ró ság elé ál lí tá sá val
fel me rült költ ség rõl.”

(2) A Bvhr. 91.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A bün te tõ ügy ben a bí ró ság ál tal al kal ma zott rend -
bír ság [Be. 161.  § (1) be kez dés], az elõ ve ze tés sel [Be.
69.  § (1) be kez dés és 162.  §], a ter helt el fo gá sa és meg ta lá -
lá sa ese tén meg ha tá ro zott bí ró ság elé ál lí tá sá val kap cso -
lat ban fel me rült költ ség, va la mint a pol gá ri el já rás so rán
ki sza bott pénz bír ság, a pol gá ri el já rás ban a fél és a szak ér -
tõ elõ ve ze té sé vel fel me rült költ ség ese tén az egy sé ges ér -
te sí tõ la pot az ille té kes BGH-nak kell meg kül de ni. A BGH
el já rá sá ra a 77.  § (1), (3) és (4) be kez dé sé ben és a 79.  §
(1) be kez dé sé ben fog lalt ren del ke zé se ket meg fele lõen al -
kal maz ni kell.”

(3) A Bvhr. 91.  § (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(4) A bün te tõ ügy ben az ügyész, il let ve a nyo mo zó ha -
tó ság az ál ta la al kal ma zott elõ ve ze tés sel, va la mint a ter -
helt el fo gá sa és meg ta lá lá sa ese tén meg ha tá ro zott ügyész,
il le tõ leg nyo mo zó ha tó ság elé ál lí tá sá val kap cso lat ban fel -
me rült költ ség meg fi ze té sé re a ter hel tet az ön kén tes tel je -
sí tés re utal va hív ja fel. Ha a ter helt az elõ ve ze tés sel, il let ve 
el fo gá sa és meg ta lá lá sa ese tén meg ha tá ro zott ügyész, il le -
tõ leg nyo mo zó ha tó ság elé ál lí tá sá val fel me rült költ sé get a 
fel hí vás ban meg je lölt ha tár idõ ben nem fi zet te meg, a vég -
re hajt ha tó ha tá ro zat egy ki ad má nyát az ille té kes BGH-nak 
kell meg kül de ni. A BGH a vég re haj tás fo ga na to sí tá sa ér -
de ké ben a ha tá ro za tot olyan zá ra dék kal lát ja el, amely sze -
rint a ha tá ro zat az 1994. évi LIII. tör vény 10.  §-a sze rin ti
vég re hajt ha tó ok irat nak mi nõ sül, és azt meg kül di a vég re -
haj tó nak. A BGH el já rá sá ra a 77.  § (1) be kez dé sé ben és a

79.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt ren del ke zé se ket meg fele -
lõen al kal maz ni kell.”

(4) A Bvhr. mel lék let 317. szá mú egy sé ges ér te sí tõ lap ja
he lyé be a mel lék let sze rin ti 317. szá mú egy sé ges ér te sí tõ -
lap lép.

3.  §

A Rend õr ség Szol gá la ti Sza bály za tá ról  szóló 62/2007.
(XII. 23.) IRM ren de let 42.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Az Rtv. 33.  § (1) be kez dés b) pont ja alap ján vég re -
haj tott el fo gás ese tén a sze mély- és tárgy kö rö zés rõl  szóló
jog sza bá lyok sze rint kell el jár ni. Az Rtv. 33.  § (1) be kez -
dés c) pont ja alap ján vég re haj tott el fo gás ról az azt el ren de -
lõ ha tó sá got, az Rtv. 33.  § (1) be kez dés d) pont ja alap ján
vég re haj tott el fo gás ról a sze mé lyi sza bad ság kor lá to zá sát
(kény szer gyógy ke ze lést, kény szer gyó gyí tást vagy az el -
me ál la pot meg fi gye lé sét) vég re haj tó szer vet ha la dék ta la -
nul ér te sí te ni kell. Az Rtv. 33.  § (1) be kez dés f) pont ja
alap ján vég re haj tott el fo gás ról az ide gen ren dé sze ti ha tó sá -
got ha la dék ta la nul ér te sí te ni kell. Az Rtv. 33.  § (1) be kez -
dés c) vagy d) pont ja alap ján el fo gott sze mély meg ha tá ro -
zott bí ró ság, ügyész, il le tõ leg nyo mo zó ha tó ság – ha az
nem rend õri szerv – elé ál lí tá sá ról az elõ ál lí tást vég re haj tó
rend õri szerv gon dos ko dik. Ha az el ren de lõ ha tó ság rend -
õri szerv, ak kor az elõ ál lí tás ról maga gondoskodik.”

4.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály -
ba, és a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon ha tá lyát vesz ti.

(2) A kö vet ke zõ jog sza bá lyok az aláb bi ak sze rint mó -
do sul nak:

a) az el zá rás, il le tõ leg a pénz bír sá got he lyet te sí tõ el zá -
rás vég re haj tá sá nak rész le tes sza bá lya i ról  szóló 7/2000.
(III. 29.) IM–BM együt tes ren de let 6.  §-ának (5) be kez dé -
sé ben az „a 2/1986. (IV. 21.) BM–IM–PM együt tes ren de -
let” szö veg rész he lyé be az „az elõ ve ze tés vég re haj tá sá val,
va la mint a ter helt el fo ga tó pa rancs alap ján tör té nõ el fo gá -
sá val és elõ ál lí tá sá val fel me rült költ ség mér té ké rõl, va la -
mint meg té rí té sé nek rész le tes sza bá lya i ról  szóló 35/2008.
(XII. 31.) IRM–PM együt tes ren de let” szö veg,

b) a bün te tés-vég re haj tá si szer vek te rü le té re tör té nõ
be- és ki lé pés, va la mint a bün te tés-vég re haj tá si szer vek te -
rü le tén tar tóz ko dás rész le tes sza bá lya i ról  szóló 44/2007.
(IX. 19.) IRM ren de let 4.  § e) pont já ban a „kí sé ré sét” szö -
veg rész he lyé be a „ter helt el fo gá sa és meg ta lá lá sa ese tén
meg ha tá ro zott bí ró ság, ügyész, nyo mo zó ha tó ság elé ál lí -
tá sát” szö veg lép.

Dr. Dras ko vics Ti bor s. k.,
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
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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 el ítélt (a rend bír ság ra
kö te le zett) neve

(asszo nyok nál a szü le té si
név is)

Szü le té si he lye, éve,
hó nap ja és nap ja

Any ja neve La kó he lye, tar tóz ko dá si
he lye 

(pos tai irá nyí tó szám mal)

Mun ka he lye neve és címe
(pos tai irá nyí tó szám mal)

Fog lal ko zá sa Ke re se te Va gyo na

Az el ítél tet fog va tar tó bv-in té zet

Az el sõ fo kon el járt bí ró ság 
meg ne ve zé se,
ha tá ro za tá nak kel te és
száma:

 ........................................................................................................................................... 
20............. évi ...................................................... hó .................. nap
....................../20................./. .............. sz.

Ha el sõ fo kon jog erõs, a
jog erõ nap ja:

20.............. évi ..................................................... hó .................. nap

A má sod fo kú ha tá ro za tot
ho zó bí ró ság meg ne ve zé se,
ha tá ro za tá nak kelte és száma

 ........................................................................................................................................... 
20............. évi ...................................................... hó .................. nap
....................../20................./ ............... sz.

Ha má sod fo kon jog erõs, a
jog erõ nap ja

20.............. évi ..................................................... hó .................. nap

A jog erõs ha tá ro za tot ho zó
bí ró ság meg ne ve zé se,
ha tá ro za tá nak kelte és száma

............................................................................................................................................
20............. évi ...................................................... hó .................. nap
....................../20................./ .............. sz.

A ki sza bott
sza bad ság vesz tés

Fel füg geszt ve
igen         nem

A ki sza bott pénz bün te tés össze ge: .................................................................. fo rint
a napi té tel szá ma: ........................................................... 
egy napi té tel össze ge ..............................................fo rint

Elõz. fog va tar tás, il le tõ leg
házi õri zet be szá mí tá sa:
............................. nap, azaz
................................... fo rint

A ki sza bott pénz mel lék bün -
te tés és meg nem fi ze tés
ese tén az át vál toz ta tás
kulcsa

össze ge: .................................................................. fo rint
...................................................................... forintonként
1 na p

Elõz. fog va tar tás, il le tõ leg
házi õri zet be szá mí tá sa:
............................. nap, azaz
................................... fo rint

Az ed dig fel me rült bûn ügyi
költ ség bõl az el ítél tet
ter he li

................................................................................................................................. fo rint

Az ed dig fel me rült bûn ügyi
költ ség bõl a ma gán vád lót/
pót ma gán vád lót1 terheli

................................................................................................................................. fo rint

A pénz bün te tés/pénz mel -
lék bün te tés ese tén
en ge dé lye zett

Rész let fi ze tés: 20........-tól ................. havi ............................................ fo rint rész let/hó
Ha lasz tás: 20......................................-ig

1 A kí vánt rész alá hú zan dó.
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A bûn ügyi költ ség egye tem le ge sen ter he li ..................................................................................................... Ft ere jé ig
1. ....................................................................................................... (........................................ u. ........ sz. a.) la kost,
   aki 19....................................................... nap ján ....................................................................................... szü le tett,
   any ja neve: ...................................................................................................................................................................
2. ....................................................................................................... (........................................ u. ........ sz. a.) la kost,
   aki 19....................................................... nap ján ....................................................................................... szü le tett,
   any ja neve: ...................................................................................................................................................................
3. ....................................................................................................... (........................................ u. ........ sz. a.) la kost,
   aki 19....................................................... nap ján ....................................................................................... szü le tett,
   any ja neve: ...................................................................................................................................................................
4. ....................................................................................................... (........................................ u. ........ sz. a.) la kost,
   aki 19....................................................... nap ján ....................................................................................... szü le tett,
   any ja neve: ...................................................................................................................................................................
5. ....................................................................................................... (........................................ u. ........ sz. a.) la kost,
   aki 19....................................................... nap ján ....................................................................................... szü le tett,
   any ja neve: ...................................................................................................................................................................
6. ....................................................................................................... (........................................ u. ........ sz. a.) la kost,
   aki 19....................................................... nap ján ....................................................................................... szü le tett,
   any ja neve: ...................................................................................................................................................................

Va gyon el kob zás:

Zár alá vé telt el ren de lõ bí ró ság meg ne ve zé se: 
...........................................................................................................................................................................................
ha tá ro za tá nak kel te és szá ma: 20........ évi ...................... hó .......... nap .......... szám.

A zár alá vé telt fo ga na to sí tó vég re haj tói iro da meg ne ve zé se:
...........................................................................................................................................................................................
vég re haj tói iro dai ügy szám: 
...........................................................................................................................................................................................

A ki sza bott rend bír ság ............................................................... Ft, azaz
.................................................................................................................................................................................... Ft

A bí ró ság a ki sza bott rend bír ság meg nem fi ze té se esetén, an nak el zá rás ra át vál toz ta tá sa/vég re haj tá sa fe lõl
intézkedik.

A bün te tõ el já rás so rán fel me rült elõ ve ze tés, a ter helt el fo gá sa és meg ta lá lá sa ese tén meg ha tá ro zott bí ró ság, ügyész,
il le tõ leg nyo mo zó ha tó ság elé ál lí tás költ sé ge, il le tõ leg a pol gá ri költ sé ge, il le tõ leg a pol gá ri el já rás so rán fel me rült
elõ ve ze té si költ ség: ................................................................................................................................................... Ft, 
azaz ........................................................................................................................................................................... Ft. 

El kob zott bûn jel(ek) Nyil ván tar tá si szám Tá ro lá si hely(ük)

Meg sem mi sí te ni ren delt bûn jel(ek) Nyil ván tar tá si szám Tá ro lá si hely(ük)

Ki ad ni ren delt bûn jel(ek) Nyil ván tar tá si szám Tá ro lá si hely(ük) Ki nek (név, lakóhely)
(pos tai irá nyí tó szám mal)



Ki ad ni ren delt, de
vissza tar tan dó bûn jel(ek)

Nyil ván tar tá si szám Tá ro lá si hely(ük) Ki nek (név, la kó hely)
(pos tai irá nyí tó szám mal)

Az ér te sí tés ki ál lí tá sá nak he lye és idõ pont ja:

................., 20...... évi ............... hó ..... nap ján.

P. H.

Mel lék let: db bûn jel át vé te li el is mer vény
Meg jegy zés:

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

a ta nács el nö ke – bíró – bí ró sá gi ügy in té zõ

317.  Egy sé ges ér te sí tés.
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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 ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény
124.  § (9) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján, az
ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló 217/1998.
(XII. 30.) Korm. ren de let 2.  § 2. pont já ban meg ha tá ro zott
fel adat kö röm ben el jár va – a pénz ügy mi nisz ter fel adat- és
ha tás kö ré rõl  szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let
1.  § a) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kör ében el já ró
pénz ügy mi nisz ter rel egyet ér tés ben – a kö vet ke zõ ket ren -
de lem el:

1.  §

(1) A ren de let ha tá lya a kö vet ke zõ, a Köz le ke dé si Hír -
köz lé si és Ener gia ügyi Mi nisz té ri um (a továb biak ban: mi -
nisz té ri um) fe je ze té hez tar to zó elõ irány za tok ra ter jed ki:

a) Ener gia fel hasz ná lá si ha té kony ság ja ví tá sa,
b) A köz úti köz le ke dés biz ton ság egyes ál la mi fel ada tai,
c) Aka dály men tes köz le ke dés fej lesz té se,
d) A kö zös sé gi köz le ke dés össze han golt fej lesz té se,
e) Út pénz tár,
f) Ha jó zá si In for má ci ós rend szer meg va ló sí tá sa.

(2) A ren de let ha tá lya ki ter jed a kü lön jog sza bály alap -
ján kép zett kör nye zet vé del mi for rás ra (a to váb bi ak ban:
kör nye zet vé del mi hoz zá já ru lás).

2.  §

(1) Az „Ener gia fel hasz ná lá si ha té kony ság ja ví tá sa” cél -
elõ irány zat ter hé re nyúj tott tá mo ga tá sok te kin te té ben a tá -
mo ga tá si rend szer le bo nyo lí tá sá nak ope ra tív fel ada ta it
köz re mû kö dõ szer ve zet ként az Ener gia Köz pont Ener gia -
ha té kony sá gi, Kör nye zet vé del mi és Ener gia In for má ci ós
Ügy nök ség Köz hasz nú Tár sa ság (a továb biak ban: Ener gia 
Köz pont Kht.) lát ja el ki zá ró la gos jog gal a (2) be kez dés -
ben fog lal tak sze rint.

(2) Az Ener gia Köz pont Kht. az (1) be kez dés ben meg -
ha tá ro zott fel adat kör ében el lát ja az ener ge ti kai pá lyá za ti
rend szer ben a pá lyá zat ke ze lé si és egyéb tá mo ga tá sok kal
össze füg gõ fel ada to kat. En nek ke re té ben vég zi a tá mo ga -
tá si dön té sek elõ ké szí té sé vel, a tá mo ga tá si dön té sek do ku -
men tá ci ó já val, a tá mo ga tá si szer zõ dé sek és az azok hoz
kap cso ló dó biz to sí té ki szer zõ dé sek meg kö té sé vel, mó do -
sí tá sá val, meg szün te té sé vel, jogi ügy in té zé sé vel, a pá lyá -
za tok el len õr zé sé vel, a mo ni tor ing gal, a tá mo ga tá si szer -
zõ dé sek el len õr zé sé vel – be le ért ve a fo lya mat ba épí tett
elõ ze tes és köz ben sõ, va la mint utó la gos és hely szí ni el len -
õr zést – és a tá mo ga tá si prog ram le zá rá sá val kap cso la tos
te en dõ ket. Az Ener gia Köz pont Kht. el lát ja to váb bá az
ügy fél szol gá lat tal, a pa nasz ügy in té zés sel, va la mint az
„Ener gia fel hasz ná lá si ha té kony ság ja ví tá sa” cél elõ irány -
zat tal kap cso la tos pénz ügyi, szám vi te li és el len õr zé si
 teendõket.

3.  §

(1) Az „A köz úti köz le ke dés biz ton ság egyes ál la mi fel -
ada tai” elõ irány zat, va la mint a kör nye zet vé del mi hoz zá já -
ru lás fel hasz ná lá sá val kap cso la tos köz le ke dés biz ton sá gi



és a köz le ke dés okoz ta kör nye ze ti ha tá sok ku ta tás-fej lesz -
té si rész fel ada ta it, azok ko or di ná lá sát a KTI Köz le ke dés -
tu do má nyi In té zet Non pro fit Kft. (a továb biak ban: KTI
Non pro fit Kft.) lát ja el ki zá ró la gos jog gal a (2)–(6) be kez -
dés ben fog lal tak sze rint.

(2) A KTI Non pro fit Kft. a köz le ke dés biz ton ság és a
köz le ke dés kör nye ze ti ha tá sai szakte rü le ten a ha zai és
nem zet kö zi jog sza bá lyok ban elõ írt adat gyûj tést, sza bá lyo -
zást meg ala po zó mé ré se ket és vizs gá la to kat vé gez, ku ta tá -
si ered mé nye i vel hoz zá já rul a mi nisz té ri um köz le ke dés -
biz ton sá gi stra té gia al ko tó mun ká já hoz, a köz le ke dés biz -
ton sá gi ku ta tá si-tech no ló gia fej lesz té si szak te rü le ten mo -
ni tor ing és ko or di ná ló te vé keny sé get vé gez.

(3) A köz úti jár mû vek köz le ke dés biz ton sá gá nak fo ko -
zá sa ér de ké ben a KTI Non pro fit Kft. el lát ja a for ga lom ba
he lye zés re és a for ga lom ban tar tás ra vo nat ko zó sza bá lyo -
zá sok és vizs gá la ti el já rá sok szak mai elõ ké szí té sét.

(4) A KTI Non pro fit Kft. vég zi a köz le ke dés okoz ta lég -
szennye zés, a zaj- és ta laj szennye zés csök ken té se ér de ké ben
szük sé ges mo ni tor ing fel ada to kat, a jog sza bá lyok meg ala po -
zá sát szol gá ló adat gyûj tést, mé ré se ket, a kü lön bö zõ be avat -
ko zá sok kör nye ze ti ha tá sa i nak elõ re becs lé sét, to váb bá el lát ja 
a kör nye ze ti zaj ér té ke lé sé rõl és ke ze lé sé rõl  szóló, 2002. jú -
ni us 25-i 2002/49/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi irány elv
sze rin ti stra té gi ai zaj tér ké pe zés hez kap cso ló dó fel ada to kat az 
ál la mi ke ze lés ben lévõ nagy for gal mú köz utak és vas út vo na -
lak vo nat ko zá sá ban. A KTI Non pro fit Kft. a kör nye zet kí mé -
lõ és ener gia ta ka ré kos köz le ke dés sel össze füg gés ben a jog -
sza bá lyok meg ala po zá sát szol gá ló adat gyûj tést és mé ré se ket
vé gez, va la mint mû köd te ti a Rend sze res Kör nye zet vé del mi
Fe lül vizs gá lat adat bá zist.

(5) Az ok ta tás sal, kép zés sel, vizs gáz ta tás sal, pá lya- és
jár mû mû sza ki biz ton ság gal, sza bá lyo zás sal össze füg gõ
ku ta tá si-fej lesz té si és mé rés-vizs gá la ti köz le ke dés biz ton -
sá gi fel ada to kat a Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság a KTI
Non pro fit Kft. be vo ná sá val lát ja el.

(6) A KTI Non pro fit Kft. mû köd te ti az EU-ENSZ EGB
Jár mû-mû sza ki Ko or di ná ci ós Köz pon tot.

4.  §

Az „Aka dály men tes köz le ke dés fej lesz té se” elõ irány zat 
vo nat ko zá sá ban a KTI Non pro fit Kft. köz re mû kö dõ szer -
ve zet ként ku ta tá si rész fel ada to kat és ko or di ná ci ós fel ada -
to kat lát el.

5.  §

(1) Az „A kö zös sé gi köz le ke dés össze han golt fej lesz té -
se” elõ irány zat vo nat ko zá sá ban a KTI Non pro fit Kft. köz -
re mû kö dõ szer ve zet ként ku ta tá si rész fel ada to kat, ko or di -
ná ci ós fel ada to kat lát el, va la mint re gi o ná lis köz le ke dés -

szer ve zé si te vé keny sé get vé gez a (2)–(3) be kez dés ben
fog lal tak sze rint.

(2) A KTI Non pro fit Kft. vég zi a köz for gal mú köz le ke -
dés te rü le té nek szak mai irá nyí tá sá hoz szük sé ges in for má -
ció bá zis ke ze lé sét. Ku ta tá si ered mé nye i vel, or szá gos ha -
tás kö rû, va la mint sza bá lyo zást meg ala po zó ku ta tá sok, mé -
ré sek és vizs gá la tok vég zé sé vel hoz zá já rul a mi nisz té ri um
köz le ke dés po li ti ká já nak meg va ló sí tá sá hoz, to váb bá mo -
ni tor ing és ko or di ná ló te vé keny sé get vé gez a köz for gal mú 
köz le ke dés fej lesz té sét szol gá ló ku ta tás tech no ló gi ai szak -
te rü le ten.

(3) A KTI Non pro fit Kft. köz re mû kö dik a kö zös sé gi
köz le ke dés szer ve zé sé vel és össze han go lá sá val össze füg -
gõ fel ada tok ban, a szak mai dön té sek elõ ké szí té sé ben.

6.  §

Az „Út pénz tár” elõ irány zat ból fi nan szí ro zott mû sza ki
sza bá lyo zá si fel ada to kat a Köz le ke dés fej lesz té si Ko or di -
ná ci ós Köz pont (a továb biak ban: KKK) a Ma gyar Út ügyi
Tár sa ság (a továb biak ban: MAÚT) be vo ná sá val lát ja el. A
MAÚT a mû sza ki sza bá lyo zá si fel ada tok ke re té ben

a) az út ügy mi nõ sé gi szín vo na lá nak eme lé se ér de ké -
ben a kö ve tel mény rend szer re elõ írásokat dol goz ki, vé le -
ményt nyil vá nít a mi nõ sé get, a biz ton sá got és az út kör nye -
zet vé del mét érin tõ kér dé sek ben, összeg zi az út hasz ná lók
mi nõ ség gel kap cso la tos vé le mé nye it,

b) mû sza ki sza bály za to kat, elõ írásokat, út mu ta tó kat dol -
goz ki, a meg lé võ anya go kat kar ban tart ja, ki dol goz za és ja -
vas la tot tesz az út ügy te rü le tén elõ for du ló szer zõ dé sek mi nõ -
sé gi és mû sza ki tar tal mi kö ve tel mé nye i re, irány el ve i re, az út -
ügyi szer zõ dé sek egy sé ges mû sza ki fel té te le i re,

c) a szak mát érin tõ fon tos és ak tu á lis té mák ban tá jé -
koz ta tást, ok ta tást szer vez sa ját kez de mé nye zés re, a KKK
vagy más szer ve ze tek kel fenn ál ló kap cso la tá ban, elõ se gí ti 
a ter ve zõk, a szak ér tõk, a fe le lõs mû sza ki ve ze tõk és a mû -
sza ki el len õrök kép zé sét, to vább kép zé sét,

d) az út ügyi elõ írások biz ton sá gi fe lül vizs gá la tát el -
vég zi, és ja vas la tot tesz azok rész le tes ki dol go zá sá ra, a
biz ton ság gal el sõ sor ban össze füg gõ út ügyi elõ írásokat át -
ala kít ja és fo lya ma to san kar ban tart ja, ja vas la tot tesz ku ta -
tá si té mák ra és ku ta tá si prog ra mok ra, ezek ki dol go zá sá ban 
részt vesz és az ér de kelt szak mai cso por tok mun ká ját
 koordinálja,

e) kap cso la tot tart az út épí té si anya go kat, fel sze re lé se -
ket, be ren de zé se ket gyár tók kal és for gal ma zók kal, a mi -
nõ ség vizs gá ló la bo ra tó ri u mok kal, az ok ta tá si in téz mé -
nyek kel, a ku ta tó he lyek kel és a kon zul táns szer ve ze tek kel.

7.  §

A „Ha jó zá si In for má ci ós rend szer meg va ló sí tá sa” elõ -
irány zat ese tén a Ma gyar Fo lya mi In for má ci ós Szol gál ta -
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tá sok (Pan non RIS) fej lesz té se te kin te té ben a Rá di ós Se -
gély hí vó és In fo kom mu ni ká ci ós Or szá gos Egye sü let köz -
re mû kö dõ szer ve zet ként el lát ja a köz be szer zé si el já rás le -
bo nyo lí tá sá val, a szer zõ dés elõ ké szí té sé vel, a fej lesz tés
meg va ló sí tá sá nak el len õr zé sé vel – be le ért ve a fo lya mat ba
épí tett elõ ze tes és köz ben sõ, va la mint utó la gos és hely szí -
ni el len õr zést – és a fej lesz té si prog ram le zá rá sá val kap -
cso la tos fel ada to kat.

8.  §

A köz re mû kö dõ szer ve ze tek fel ada ta i ról és a fel ada tok
vég re haj tá sá nak rész le te i rõl a mi nisz té ri um a köz re mû kö -
dõ szer ve ze tek kel meg ál la po dást köt het.

9.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 5. na pon lép ha -
tály ba.

(2) Ha tá lyát vesz ti a Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz -
té ri um egyes elõ irány za tai fel hasz ná lá sá ban, ke ze lé sé ben
rész fel ada to kat el lá tó köz re mû kö dõ szer ve ze tek rõl  szóló
80/2004. (V. 18.) GKM ren de let.

Dr. Mol nár Csa ba s. k.,
köz le ke dé si, hír köz lé si és ener gia ügyi mi nisz ter

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 Ég haj lat vál to zá si Ke ret egyez mé nye és an nak
Ki o tói Jegy zõ köny ve vég re haj tá si ke ret rend sze ré rõl  szóló
2007. évi LX. tör vény 14.  § (6) be kez dés a) pont já ban ka -
pott fel ha tal ma zás alap ján a kör nye zet vé del mi és víz ügyi
mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 165/2006.
(VII. 28.) Korm. ren de let 1.  § a) pont já ban meg ha tá ro zott
fel adat kö röm ben el jár va, a 29.  § te kin te té ben a kör nye zet
vé del mé nek ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 1995. évi
LIII. tör vény 110.  § (13) be kez dés a) pont já ban ka pott fel -
ha tal ma zás alap ján a pénz ügy mi nisz ter fel adat- és ha tás -

kö ré rõl  szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let
1.  §-ának b) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kör ében el já -
ró pénz ügy mi nisz ter rel egyet ér tés ben, a kö vet ke zõ ket ren -
de lem el:

A rendelet hatálya

1.  §

E ren de let ha tá lya
a) az ENSZ Ég haj lat vál to zá si Ke ret egyez mé nye és an -

nak Ki o tói Jegy zõ köny ve vég re haj tá si ke ret rend sze ré rõl
 szóló 2007. évi LX. tör vény vég re haj tá sá nak egyes sza bá -
lya i ról  szóló 323/2007. (XII. 11.) Korm. ren de let (a továb -
biak ban: Vhr.) 11.  § (1) be kez dé se sze rin ti Terv do ku men -
tum és a Vhr. 13.  § (2) be kez dé se sze rin ti éves je len tés hi -
te le sí té sé re, és

b) az ENSZ Ég haj lat vál to zá si Ke ret egyez mé nye és an -
nak Ki o tói Jegy zõ köny ve vég re haj tá si ke ret rend sze ré rõl
 szóló 2007. évi LX. tör vény (a továb biak ban: Éhvt.) 2.  §
9. pont ja sze rin ti együt tes vég re haj tás sal kap cso la tos hi te -
le sí té si te vé keny sé get vég zõ sze mé lyek re
ter jed ki.

Alapfogalmak

2.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban:
a) akk re di tált füg get len hi te le sí tõ: a Ki o tói Jegy zõ -

könyv ben ré szes fe lek ta lál ko zó já ul szol gá ló Fe lek Kon fe -
ren ci á ja elsõ ülés sza kán el fo ga dott, a Ki o tói Jegy zõ könyv
6. cik ké nek vég re haj tá sá ról  szóló 9/CMP.1 ha tá ro zat ban
(a továb biak ban: együt tes vég re haj tás ha tá ro zat) fel ál lí -
tott, az Együt tes Vég re haj tás Fel ügye le ti Bi zott ság ál tal az
együt tes vég re haj tás ha tá ro zat ren del ke zé se i nek meg fele -
lõen akk re di tált füg get len hi te le sí tõ;

b) együt tes vég re haj tás ban részt ve võ tag ál lam: az együt -
tes vég re haj tás ha tá ro zat ban fog lalt meg fe le lõ sé gi kö ve tel -
mé nye ket tel je sí tõ, az Éhvt. 2.  § 3. pont já ban meg ha tá ro zott
fél, amennyi ben az Eu ró pai Kö zös ség tag ál la ma;

c) hi te le sí tõ: az akk re di tált füg get len hi te le sí tõ, a más
ál lam ban fel jo go sí tott hi te le sí tõ és az együt tes vég re haj tás
hi te le sí tõi név jegy zék be be jegy zett, a gaz da sá gi tár sa sá -
gok ról  szóló 2006. évi IV. tör vény 2.  § (2) be kez dé se sze -
rin ti gaz da sá gi tár sa ság (a továb biak ban: gaz da sá gi tár sa -
ság);

d) hi te le sí tõi je len tés: a Vhr. 11.  § (2) be kez dé se sze -
rin ti Terv do ku men tum Hi te le sí tõi Je len tés (a továb biak -
ban: Terv do ku men tum Hi te le sí tõi Je len tés) és a Vhr. 13.  §
(2) be kez dé se sze rin ti Együt tes Vég re haj tá si Pro jekt Hi te -
le sí tõi Je len tés (a továb biak ban: Együt tes Vég re haj tá si
Pro jekt Hi te le sí tõi Je len tés);
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e) hi te le sí tõi név jegy zék: az együt tes vég re haj tás hi te -
le sí tõi név jegy zék és a kül föl di együt tes vég re haj tás hi te -
le sí tõi név jegy zék;

f) hi te le sí té si koc ká zat: an nak koc ká za ta, hogy a hi te le -
sí tõ nem meg fe le lõ szak vé le ményt ala kít ki, így kü lö nö sen 
an nak koc ká za ta, hogy nem fi gyel fel té ve dés re vagy lé -
nye ges té ve dés re;

g) hi te le sí tõ szak ér tõ: az együt tes vég re haj tá si pro jekt
Vhr. 11.  §  (1) be kez dé se sze rin ti Terv do ku men tu má nak
(a továb biak ban: Terv do ku men tum) vagy a Vhr. 13.  §
(1) be kez dé se sze rin ti éves je len té sé nek (a továb biak ban:
éves je len tés) a hi te le sí té sé vel kap cso lat ban a hi te le sí tõ ré -
szé rõl el já ró, a hi te le sí tõ vel mun ka vi szony ban vagy hi te -
le sí té si te vé keny ség vég zé sé re irá nyu ló egyéb jog vi szony -
ban álló sze mély;

h) lé nye ges té ve dés: a Terv do ku men tum ban vagy az
éves je len tés ben sze rep lõ ada tok ra ha tás sal lévõ olyan
egye di vagy hal mo zott hi bák, hi á nyos sá gok és fél re ér tel -
me zé sek, ame lyek a hi te le sí tõ szak mai íté le te sze rint be fo -
lyá sol hat ják az Or szá gos Kör nye zet vé del mi, Víz ügyi és
Ter mé szet vé del mi Fõ fel ügye lõ ség nek (a továb biak ban:
Fõ fel ügye lõ ség) az együt tes vég re haj tá si pro jekt tel kap -
cso la tos dön té se it, így kü lö nö sen, ha azok a lé nyeg es sé gi
szin tet el érõ vagy azt meg ha la dó mér ték ben tor zít ják a
Terv do ku men tum ban vagy az éves je len tés ben sze rep lõ
ada to kat;

i) lé nyeg es sé gi szint: a Terv do ku men tum ban meg ha tá -
ro zott ki bo csá tá si alap szint 5%-a, il let ve a Terv do ku men -
tum ban meg ha tá ro zott ki bo csá tás-csök ken tés mennyi sé -
gé nek (ton na CO2 eq./év) vagy az éves je len tés sze rint a
tárgy idõ szak ban el ért ki bo csá tás-csök ke nés mennyi sé gé -
nek (ton na CO2 eq./év) 2%-a;

j) más ál lam ban fel jo go sí tott hi te le sí tõ: az együt tes
vég re haj tás ban részt ve võ tag ál lam te rü le tén az együt tes
vég re haj tás sal kap cso la tos hi te le sí té si te vé keny ség vég zé -
sé re a tag ál lam ál tal fel jo go sí tott füg get len hi te le sí tõ;

k) szál lí tó: a Vhr. 2.  § 16. pont ja sze rin ti Szál lí tó (a to -
váb bi ak ban: Szál lí tó); ha a fe lek meg ál la po dá sa sze rint a
hi te le sí tés sel kap cso lat ban a Vhr. 2.  § 4. pont ja sze rin ti Át -
ve võ (a to váb bi ak ban: Át ve võ) jár el, vagy az Át ve võ is el -
jár, ak kor e ren de let ben a Szál lí tó alatt az Át ve võt is ér te ni
kell;

l) téve dés: a Terv do ku men tum ban vagy az éves je len -
tés ben sze rep lõ ada tok ra ha tás sal lévõ egye di vagy hal mo -
zott hi bák, hi á nyos sá gok és fél re ér tel me zé sek.

Hitelesítésre jogosult

3.  §

Együt tes vég re haj tás sal kap cso la tos hi te le sí té si te vé -
keny sé get ki zá ró lag az együt tes vég re haj tás hi te le sí tõi
név jegy zék be be jegy zett gaz da sá gi tár sa ság, il let ve a kül -

föl di együt tes vég re haj tás hi te le sí tõi név jegy zék be be je -
gye zett akk re di tált füg get len hi te le sí tõ és más ál lam ban
fel jo go sí tott hi te le sí tõ vé gez het.

Hitelesítõi névjegyzék

4.  §

(1) A Fõ fel ügye lõ ség a hi te le sí tõk nyil ván tar tá sa cél já -
ból együt tes vég re haj tás hi te le sí tõi név jegy zé ket és kül föl -
di együt tes vég re haj tás hi te le sí tõi név jegy zé ket ve zet.

(2) A hi te le sí tõi név jegy zék a kö vet ke zõ ada to kat tar tal -
maz za:

a) a hi te le sí tõ azo no sí tó ada tai (cég név, szék hely, cég -
jegy zék szám, adó azo no sí tó jel);

b) a hi te le sí tõ nyil ván tar tá si szá ma és a be jegy zés dá tu ma;
c) az együt tes vég re haj tás hi te le sí tõi név jegy zék be be -

jegy zett gaz da sá gi tár sa ság ál tal – mun ka vi szony vagy hi -
te le sí té si te vé keny ség vég zé sé re irá nyu ló egyéb jog vi -
szony ke re té ben – fog lal koz ta tott hi te le sí tõ szak ér tõk neve 
és vég zett sé ge;

d) a hi te le sí tõ ága za ti be so ro lá sa;
e) a fel füg gesz tés re és a tör lés re vo nat ko zó be jegy zé sek.

(3) A hi te le sí tõi név jegy zé ket a Fõ fel ügye lõ ség sa ját
hon lap ján fo lya ma to san köz zé te szi.

Bejegyzés az együttes végrehajtás hitelesítõi
névjegyzékbe

5.  §

(1) Az a gaz da sá gi tár sa ság je gyez he tõ be az együt tes
vég re haj tás hi te le sí tõi név jegy zék be, amely a be jegy zés
irán ti ké re lem be nyúj tá sa ide jén:

a) nem áll csõd el já rás, vég el szá mo lás vagy fel szá mo -
lás alatt, és nincs ma gyar or szá gi köz tar to zá sa,

b) leg alább há rom, a 11.  § sze rin ti kö ve tel mé nyek nek
meg fe le lõ szak ér tõ vel mun ka szer zõ dést vagy hi te le sí té si
te vé keny ség vég zé sé re irá nyu ló egyéb szer zõ dést kö tött,
és

c) ren del ke zik a 27.  § sze rin ti biz to sí ték kal.

(2) A be jegy zés irán ti ké rel met az 1. mel lék let ben meg ha -
tá ro zott tar ta lom mal kell a Fõ fel ügye lõ ség hez be nyúj ta ni.

(3) A ké re lem el bí rá lá sa so rán a Fõ fel ügye lõ ség szük -
ség ese tén hely szí ni vizs gá la tot tart hat. A hely szí ni vizs gá -
lat so rán a Fõ fel ügye lõ ség ré szé rõl el len õr zés re ki je lölt
sze mély egye bek kö zött meg gyõ zõ dik a hi te le sí tõ szak ér -
tõk 11.  § sze rin ti szak tu dá sá ról és szak mai gya kor la tá ról,
vizs gál ja a ké rel me zõ szer ve ze ti struk tú rá ját, és a ké rel me -
zõ vel együtt át te kin ti a hi te le sí té si te vé keny ség gel kap cso -
la tos fe le lõs sé gi, adat ke ze lé si, mi nõ ség irá nyí tá si és kép zé -
si ren det meg ha tá ro zó sza bály za to kat.
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Bejegyzés a külföldi együttes végrehajtás hitelesítõi
névjegyzékbe

6.  §

(1) Az az akk re di tált füg get len hi te le sí tõ vagy más ál -
lam ban fel jo go sí tott hi te le sí tõ je gyez he tõ be a kül föl di
együt tes vég re haj tás hi te le sí tõi név jegy zék be, amely a be -
jegy zés irán ti ké re lem be nyúj tá sa ide jén:

a) hi te le sí té si te vé keny ség vég zé sé re az Együt tes Vég -
re haj tás Fel ügye le ti Bi zott ság akk re di tá ci ó ja foly tán vagy
az együt tes vég re haj tás ban részt ve võ tag ál lam ban jo go -
sult;

b) nem áll csõd el já rás nak, vég el szá mo lás nak, fel szá -
mo lás nak meg fe le lõ el já rás alatt;

c) ren del ke zik a 27.  § sze rin ti biz to sí ték kal.

(2) A be jegy zés irán ti ké rel met az 1. mel lék let ben meg -
ha tá ro zott tar ta lom mal kell a Fõ fel ügye lõ ség hez be nyúj ta -
ni.

(3) Nem kell biz to sí té kot ké pez nie an nak az akk re di tált
füg get len hi te le sí tõ nek vagy más ál lam ban fel jo go sí tott
hi te le sí tõ nek, aki a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén vég zett
hi te le sí té si te vé keny ség re is ki ter je dõ ha tá lyú fe le lõs ség -
biz to sí tás sal vagy egyéb meg fe le lõ biz to sí ték kal rendel -
kezik.

(4) Az akk re di tált füg get len hi te le sí tõ vagy a más ál lam -
ban fel jo go sí tott hi te le sí tõ a (3) be kez dés sze rin ti fe le lõs -
ség biz to sí tás vagy egyéb biz to sí ték meg lé tét iga zo ló ok -
irat ma gyar for dí tá sát csa tol ja a be jegy zés irán ti ké re lem -
hez, és írás be li nyi lat ko zat ban elõ ze tesen hoz zá já rul ah -
hoz, hogy a Fõ fel ügye lõ ség meg ke re sé sé re a biz to sí tó a fe -
le lõs ség biz to sí tás vagy egyéb biz to sí ték fenn ál lá sá nak té -
nyé rõl tá jé koz ta tást ad jon ki. A Fõ fel ügye lõ ség az iga zo -
lás is me re té ben ki egé szí tõ biz to sí ték meg kö té sét írja elõ,
ha a biz to sí ték ra vo nat ko zó szer zõ dés a szer zõ dé si fel té te -
lek és a biz to sí ték össze ge te kin te té ben nem fe lel meg az e
ren de let ben elõ írt kö ve tel mé nyek nek.

Nyilvántartásba vétel és törlés a névjegyzékbõl

7.  § 

(1) Azt az akk re di tált füg get len hi te le sí tõt vagy más ál -
lam ban fel jo go sí tott hi te le sí tõt, aki a 6.  §-ban fog lalt fel té -
te lek nek meg fe lel, ké rel mé re be kell je gyez ni a kül föl di
együt tes vég re haj tás hi te le sí tõi név jegy zék be. Azt a gaz -
da sá gi tár sa sá got, amely az 5.  §-ban fog lalt fel té te lek nek
meg fe lel, ké rel mé re be kell je gyez ni az együt tes vég re haj -
tás hi te le sí tõi név jegy zék be.

(2) A be jegy zés fel té te le a kü lön jog sza bály ban meg ál -
la pí tott igaz ga tá si szol gál ta tá si díj meg fi ze té se. A be jegy -

zés leg fel jebb az Éhvt. 2.  § 16. pont já ban meg ha tá ro zott
idõ szak vé gé tõl szá mí tott egy nap tá ri év vé gé ig szól.

(3) A be jegy zés tár gyá ban a Fõ fel ügye lõ ség a ké re lem
be ér ke zé sé tõl szá mí tott har minc na pon be lül dönt, és a ké -
rel me zõt a be jegy zés rõl, il let ve az el uta sí tás ról írás ban ér -
te sí ti.

(4) A be jegy zés so rán a Fõ fel ügye lõ ség a hi te le sí tõ szá -
má ra nyil ván tar tá si szá mot ál la pít meg. Ugyan azon hi te le -
sí tõ szá má ra újabb nyil ván tar tá si szám nem ál la pít ha tó
meg ugyan azon a név jegy zé ken be lül.

(5) A hi te le sí tõ kö te les a be jegy zést meg ala po zó, va la -
mint a név jegy zék ben sze rep lõ ada ta i nak vál to zá sát ti zen -
öt na pon be lül a Fõ fel ügye lõ ség nek be je len te ni, ki vé ve ha
e ren de let a be je len tés re más ha tár idõt ál la pít meg.

8.  §

(1) A Fõ fel ügye lõ ség tör li a hi te le sí tõt a név jegy zék bõl:
a) ha a tör lést a hi te le sí tõ ké rel me zi;
b) ha a hi te le sí tõ gaz da sá gi tár sa ság meg szû nik, el le ne

csõd el já rás, vég el szá mo lás, fel szá mo lá si el já rás, az akk re -
di tált füg get len hi te le sí tõ vagy más ál lam ban fel jo go sí tott
hi te le sí tõ ese tén ezek nek meg fe le lõ el já rás in dul a szék -
hely sze rin ti ál lam ban;

c) a 9.  § (4) be kez dé se sze rin ti eset ben;
d) a 10.  § (8) be kez dé se sze rin ti eset ben;
e) a 26.  § (3) be kez dé se sze rin ti eset ben;
f) a 27.  § (4) be kez dé se sze rin ti eset ben.

(2) A Fõ fel ügye lõ ség a hi te le sí tõi jo go sult ság fel füg -
gesz té sét – a jo go sult egy ide jû írás be li ér te sí té se mel -
lett – a név jegy zé ké be be jegy zi:

a) ha a fel füg gesz tést a hi te le sí tõ ké rel me zi;
b) ha a 10.  § (2) vagy (8) be kez dé se sze rint a fel füg -

gesz tés ha la dék ta lan el ren de lé sé nek van he lye;
c) a 9.  § (5) be kez dé se sze rin ti eset ben.

(3) Az (1) be kez dés a) pont ja alap ján a hi te le sí té si jo go -
sult ság tör lé sét, va la mint a (2) be kez dés a) pont ja alap ján a 
hi te le sí té si jo go sult ság fel füg gesz té sét a Fõ fel ügye lõ ség
ak kor ve szi nyil ván tar tás ba, ha a ké rel me zõ nem áll a
9–10.  § sze rin ti el len õr zés vagy fe lül vizs gá lat alatt, és a
ké re lem ben nyi lat ko zik ar ról, hogy hi te le sí té si te vé keny -
sé gé vel össze füg gés ben el le ne kár té rí tés meg ál la pí tá sá ra
irá nyu ló pe res el já rás nincs fo lya mat ban.

(4) A hi te le sí tõ a tör lés jog erõ re emel ke dé sé tõl, il let ve a
jo go sult ság fel füg gesz té sé rõl  szóló ér te sí tés kéz hez vé te lé -
tõl nem vé gez het hi te le sí té si te vé keny sé get.

(5) A fel füg gesz tés meg szün te té sét – amennyi ben an -
nak fel té te lei fenn áll nak – a hi te le sí tõ a Fõ fel ügye lõ ség hez 
in té zett nyi lat ko za tá val kér he ti. A fel füg gesz tés meg szün -
te té sé nek fel té te le a kü lön jog sza bály ban meg ál la pí tott
igaz ga tá si szol gál ta tá si díj meg fi ze té se, va la mint a 27.  §
sze rin ti biz to sí ték meg lé té nek iga zo lá sa.
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(6) A Fõ fel ügye lõ ség a név jegy zék ben sze rep lõ ada to -
kat a tör lés tõl szá mí tott há rom évig ke ze li.

A hitelesítõi tevékenység ellenõrzése

9.  §

(1) A Fõ fel ügye lõ ség el len õr zi, hogy a hi te le sí tõk e ren -
de let nek, il let ve a vo nat ko zó kü lön jog sza bá lyok nak meg -
fele lõen jár nak-e el, és a név jegy zék be való be jegy zés tar -
ta ma alatt meg fe lel nek-e a be jegy zés hez és a mû kö dés hez
szük sé ges kö ve tel mé nyek nek.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti el len õr zés so rán a Fõ fel -
ügye lõ ség ré szé rõl el len õr zés re ki je lölt sze mély egye bek
kö zött jo go sult a hi te le sí tõ szék he lyén vagy te lep he lyén,
il let ve az el já rás köz ben az együt tes vég re haj tá si pro jekt
hely szí nén hely szí ni el len õr zést le foly tat ni, a hi te le sí tõ ál -
tal kö tött szer zõ dé sek be és az egyéb do ku men tu mok ba be -
te kin te ni, azok ról má so la tot ké szí te ni, va la mint a hi te le sí -
tõ ál tal mun ka vi szony ban vagy hi te le sí té si te vé keny ség
vég zé sé re irá nyu ló egyéb jog vi szony ban álló sze mé lyek -
tõl fel vi lá go sí tást kér ni.

(3) Amennyi ben a Fõ fel ügye lõ ség az (1) be kez dés sze -
rin ti el len õr zés so rán úgy ta lál ja, hogy a hi te le sí tõ már nem 
fe lel meg a be jegy zés hez és mû kö dés hez szük sé ges kö ve -
tel mé nyek nek, leg fel jebb 60 na pos ha tár idõ tû zé sé vel a
 hiányzó kö ve tel mény tel je sí té sé nek iga zo lá sá ra hív ja fel a
hi te le sí tõt.

(4) Amennyi ben a hi te le sí tõ a (3) be kez dés ben meg ha -
tá ro zott ha tár idõ le jár tá ig nem iga zol ja a hi ány zó kö ve tel -
mény tel je sí té sét, a Fõ fel ügye lõ ség a 10.  § (1) be kez dé sé -
ben fog lalt fel té te lek fenn ál lá sa ese tén a 10.  § sze rin ti fe -
lül vizs gá la ti el já rást foly tat le. A 10.  § (1) be kez dé sé ben
fog lalt fel té te lek hi á nyá ban a Fõ fel ügye lõ ség tör li a hi te le -
sí tõt a hi te le sí tõi név jegy zék bõl.

(5) Amennyi ben a hi te le sí tõ ál tal – mun ka szer zõ dés
vagy hi te le sí té si te vé keny ség vég zé sé re irá nyu ló egyéb
szer zõ dés alap ján – fog lal koz ta tott hi te le sí tõ szak ér tõk
nem fe lel nek meg a 11.  §-ban sze rep lõ kö ve tel mé nyek nek, 
a kö ve tel mé nyek nek való meg fe le lés biz to sí tá sá ig a Fõ fel -
ügye lõ ség a hi te le sí tõi jo go sult sá got fel füg gesz ti.

Felülvizsgálati eljárás

10.  §

(1) Ha a Fõ fel ügye lõ ség a 9.  § sze rin ti el len õr zés so rán
úgy ta lál ja, hogy a hi te le sí tõ nem e ren de let nek, il let ve a
vo nat ko zó kü lön jog sza bá lyok nak meg fele lõen járt el, a
hi te le sí tõ ál tal ké szí tett hi te le sí tõi je len tést – szük ség ese -
tén más hi te le sí tõ vagy kül sõ szak ér tõ be vo ná sá val – fe lül -
vizs gál hat ja.

(2) Amennyi ben a fe lül vizs gá lat azt ál la pít ja meg, hogy
a hi te le sí tõi je len tés meg fe lel az e ren de let ben és a vo nat -
ko zó jog sza bá lyok ban fog lalt elõ írásoknak, a fe lül vizs gá -
lat költ sé gét a Fõ fel ügye lõ ség vi se li. El len ke zõ eset ben a
fe lül vizs gá lat költ sé gét a hi te le sí tõ vi se li. A fe lül vizs gá lat
költ sé gét a köz lés tõl szá mí tott 30 na pon be lül kell meg fi -
zet ni. A meg fi ze tés el mu lasz tá sa ese tén – a meg fi ze tés
meg tör tén té ig – a Fõ fel ügye lõ ség a hi te le sí tõi jo go sult sá -
got ha la dék ta la nul fel füg gesz ti.

(3) Amennyi ben a fe lül vizs gá lat azt ál la pít ja meg, hogy
a hi te le sí tõi je len tés e ren de let ben és a vo nat ko zó jog sza -
bá lyok ban fog lalt elõ írásoknak nem fe lel meg, és a hi te le -
sí tõ a hi te le sí tõi je len tés el ké szí té se so rán nem úgy járt el,
aho gyan az tõle el vár ha tó, a Fõ fel ügye lõ ség meg vizs gál ja, 
hogy a hi te le sí tõi je len tés sel össze füg gés ben sor ke rült-e
ki bo csá tás-csök ken té si egy sé gek át adá sá ra.

(4) Ha a (3) be kez dés sze rin ti vizs gá lat so rán a Fõ fel ügye -
lõ ség meg ál la pít ja, hogy a hi te le sí tõi je len tés sel össze füg gés -
ben a Vhr. 15.  §  (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott net tó ki bo -
csá tás-csök ken tés nek meg fe le lõ ki bo csá tás-csök ken té si egy -
ség mennyi sé gen fe lül to váb bi ki bo csá tás-csök ken té si egy sé -
gek át adá sá ra ke rült sor, a hi te le sí tõ kö te les a to váb bi át adott
ki bo csá tás-csök ken té si egy sé gek mennyi sé gét négy szá za -
lék kal meg ha la dó mennyi sé gû ki bo csá tás-csök ken té si egy -
sé get vagy ki bo csát ha tó mennyi sé gi egy sé get át utal ni a Ma -
gyar Ál lam nak az Éhvt. 5.  § (4) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
nem ze ti for gal mi jegy zék ben ve ze tett szám lá já ra. Az át uta -
lás nak a meg ál la pí tás köz lé sé tõl szá mí tott 30 na pon be lül kell 
meg tör tén nie.

(5) Amennyi ben a hi te le sí tõ a meg adott ha tár idõn be lül
nem utal ja a Ma gyar Ál lam szám lá já ra az egy sé ge ket, az
egy sé gek kel meg egye zõ szá mú ki bo csá tá si egy ség ér té két
kell meg té rí te nie. A ki bo csá tá si egy ség ér té ké nek meg ha -
tá ro zá sá nál a (4) be kez dés sze rin ti ha tár idõ le jár tá nak hó -
nap já ban az Eu ró pai Klí ma tõzs dén (Eu ro pe an Cli ma te
 Exchange, ECX) jegy zett ki bo csá tá si egy sé gek kö zé pár fo -
lya mát kell figye lembe ven ni.

(6) Ha a fe lül vizs gá lat a (3) be kez dés sze rin ti meg ál la pí -
tás ra ve zet, de a (4) be kez dés ben meg ha tá ro zott, a net tó ki -
bo csá tás-csök ken tés nek meg fe le lõ ki bo csá tás-csök ken té si 
egy ség mennyi sé gen fe lül to váb bi ki bo csá tás-csök ken té si
egy sé gek át adá sá ra nem ke rült sor, a Fõ fel ügye lõ ség a jog -
sza bály sér tés sú lyát mér le gel ve a hi te le sí tõt tö röl he ti a hi -
te le sí tõi név jegy zék bõl.

(7) Akk re di tált füg get len hi te le sí tõ és más ál lam ban fel -
jo go sí tott hi te le sí tõ tör lé se ese tén a Fõ fel ügye lõ ség ér te sí ti 
az Együt tes Vég re haj tás Fel ügye le ti Bi zott sá got, il let ve a
hi te le sí tõt hi te le sí té si te vé keny ség re fel jo go sí tó, együt tes
vég re haj tás ban részt ve võ tag ál la mot a tör lés té nyé rõl és
in do ka i ról.

(8) Amennyi ben a fe lül vizs gá lat a (4) be kez dés sze rin ti
meg ál la pí tás ra ve zet, a Fõ fel ügye lõ ség a hi te le sí tõi jo go -
sult sá got ha la dék ta la nul fel füg gesz ti, és a (4) be kez dés
sze rin ti meg té rí tés meg tör tén tét köve tõen a hi te le sí tõt tör li 
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a név jegy zék bõl. Akk re di tált füg get len hi te le sí tõ és más
ál lam ban fel jo go sí tott hi te le sí tõ tör lé se ese tén a Fõ fel -
ügye lõ ség az érin tet te ket a (7) be kez dés ben fog lal tak nak
meg fele lõen ér te sí ti.

(9) Amennyi ben a hi te le sí tõ a (6)–(8) be kez dés alap ján
ke rült tör lés re a név jegy zék bõl, is mé telt be jegy zé sét a tör -
lés tõl szá mí tott há rom éven be lül ak kor sem kér he ti, ha a
be jegy zés fel té te le i nek egyéb ként meg fe lel.

A hitelesítõvel munkaviszonyban 
vagy hitelesítési tevékenység végzésére irányuló 
egyéb jogviszonyban álló személyre vonatkozó

 szakmai követelmények

11.  §

(1) Az együt tes vég re haj tás hi te le sí tõi név jegy zék be be -
jegy zett gaz da sá gi tár sa ság hi te le sí té si te vé keny sé get leg -
alább há rom hi te le sí tõ szak ér tõ út ján vé gez het. A hi te le sí tõ
szak ér tõk nek a 2. mel lék let ben meg ha tá ro zott szak tu dás sal és 
meg fe le lõ szak mai gya kor lat tal kell ren del kez ni ük.

(2) Az együt tes vég re haj tás hi te le sí tõi név jegy zék be be -
jegy zett gaz da sá gi tár sa ság gal mun ka vi szony ban vagy hi -
te le sí té si te vé keny ség vég zé sé re irá nyu ló egyéb jog vi -
szony ban álló hi te le sí tõ szak ér tõk vég zett sé gé rõl, szak mai 
gya kor la tá ról, va la mint a bel sõ és egyéb kép zé se ken való
rész vé te lé rõl nyil ván tar tást ve zet, és azt a 9.  § (1) be kez -
dése sze rin ti el len õr zés so rán fel hí vás ra a Fõ fel ügye lõ ség
ren del ke zé sé re bo csát ja. Az el já rást köve tõen a Fõ fel ügye -
lõ ség az adat ke ze lé sét meg szün te ti.

A hitelesítési tevékenységre vonatkozó alapvetõ
szabályok

12.  §

(1) A hi te le sí té si te vé keny ség fõ lé pé sei:
a) hi te le sí té si terv ké szí té se,
b) a hi te le sí té si terv vég re haj tá sa és hi te le sí tõi je len tés

el ké szí té se,
c) az éves je len tés hi te le sí té se ese tén hi te le sí tõi zá ra -

dék ké szí té se.

(2) A hi te le sí tõi je len té sen fel kell tün tet ni a hi te le sí tõ
nyil ván tar tá si szá mát, cég sze rû alá írá sát, a hi te le sí tõ kép -
vi se lõ jé nek ne vét, el ér he tõ sé gét, va la mint a hi te le sí tõ
szak ér tõk ne vét és el ér he tõ sé gét.

(3) A hi te le sí tõ nek figye lembe kell ven nie az együt tes
vég re haj tá si pro jekt Szál lí tó ja ál tal a nyo mon kö ve tés pon -
tos sá gá nak nö ve lé se ér de ké ben al kal ma zott koc ká zat ke -
ze lé si és -elem zé si mód sze re ket, az al kal ma zott kör nye -
zet irá nyí tá si rend szert, va la mint hogy a pro jekt ben érin tett 
lé te sít mény sze re pel-e az Eu ró pai Kö zös ség kör nye zet vé -

del mi ve ze té si és hi te le sí té si rend sze ré nek (EMAS) nyil -
ván tar tá sá ban.

Helyszíni vizsgálat

13.  §

(1) A hi te le sí tõ a Terv do ku men tum ban és az éves je len -
tés ben sze rep lõ ada tok meg bíz ha tó sá gát az együt tes vég -
re haj tá si pro jekt te lep he lyén le foly ta tott hely szí ni vizs gá -
lat ke re té ben is el len õr zi.

(2) A hi te le sí tõ a hi te le sí té si te vé keny ség bár mely sza -
ka szá ban jo go sult a hely szí ni vizs gá lat ke re té ben:

a) be lép ni az együt tes vég re haj tá si pro jekt va la mennyi
érin tett te rü le té re és he lyi sé gé be;

b) a Szál lí tó és az Át ve võ kép vi se lõ jé nek és al kal ma -
zot ta i nak kér dé se ket fel ten ni;

c) meg te kin te ni min den, a hi te le sí té si te vé keny ség
szem pont já ból lé nye ges ada tot tar tal ma zó do ku men tu mot
és adat hor do zót;

d) min tá kat ven ni, tesz te ket vé gez ni és
e) fo tó kat ké szí te ni.

(3) A hely szí ni vizs gá lat ról jegy zõ köny vet kell ké szí te -
ni, ame lyet az el já ró hi te le sí tõ szak ér tõ és a Szál lí tó alá -
írás ra jo go sult kép vi se lõ je alá írá sá val el lát.

Hitelesítési terv készítése

14.  §

(1) A hi te le sí tõ a hi te le sí té si te vé keny ség gel érin tett
együt tes vég re haj tá si pro jekt re hi te le sí té si ter vet ké szít, és
azt tá jé koz ta tá sul ha la dék ta la nul meg kül di a Szál lí tó nak.
A hi te le sí té si ter vet úgy kell meg ha tá roz ni, hogy vég re haj -
tá sá val a le he tõ leg ki sebb re csök ken jen a hi te le sí té si koc -
ká zat, va la mint a le he tõ leg ki sebb le gyen a je len tett ada tok 
bi zony ta lan sá ga.

(2) A hi te le sí té si terv kö te le zõ tar tal mi ele me it a 3. mel -
lék le te tar tal maz za.

(3) A hi te le sí tõ a hi te le sí té si terv ben sze rep lõ vizs gá lan -
dó ada tok és do ku men tu mok kö rét, va la mint az al kal ma -
zan dó adat el len õr zé si mód sze re ket és min ta vé te li el já rá -
so kat elõ re meg ter ve zi és a hi te le sí té si terv ben in do kol ja.
Az adat el len õr zés és min ta vé tel meg ter ve zé sé nél – a pon -
tos ság, a tel jes ség és a kö vet ke ze tes ség alap el ve i re is fi -
gye lem mel – úgy kell el jár ni, hogy a ki bo csá tá si for rá sok,
nye lõk és ada tok rep re zen ta tív min tá ja ke rül jön el len õr -
zés re, ez ál tal biz to sít va, hogy a ki bo csá tás meg ha tá ro zá sa
so rán a koc ká za tok és bi zony ta lan sá gok ne ve zes se nek lé -
nye ges té ve dés re.

(4) A hi te le sí tõ kö te les a hi te le sí té si te vé keny sé ge so rán 
tu do má sá ra ju tott újabb in for má ci ók és ada tok is me re té -
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ben a hi te le sí té si terv fo lya ma tos fe lül vizs gá la tá ra, il let ve
szük ség sze rin ti mó do sí tá sá ra. A hi te le sí tõ a mó do sí tott hi -
te le sí té si ter vet ha la dék ta la nul meg kül di a Szál lí tó nak.

(5) A hi te le sí té si ter vet csa tol ni kell a hi te le sí tõi je len -
tés hez.

A hitelesítési terv végrehajtása Tervdokumentum
hitelesítése esetén

15.  §

(1) A hi te le sí tõ nek a Terv do ku men tum hi te le sí té se ese -
tén a hi te le sí té si terv vég re haj tá sa kor fo lya ma to san figye -
lembe kell ven nie a hi te le sí té si koc ká za to kat és az el já rás
vé gén meg kell bi zo nyo sod nia ar ról, hogy a hi te le sí té si el -
já rás so rán meg fele lõen ke zel te-e azo kat. Ezen el já rás so -
rán a hi te le sí tõ az aláb bi a kat vizs gál ja:

a) nyo mon kö ve té si (mo ni tor ing) ter vet;
b) az adat ke ze lé si rend szer meg fe le lõ sé gét;
c) a Terv do ku men tum ban sze rep lõ ada tok pon tos sá gát

és hi te les sé gét;
d) a Terv do ku men tum ban sze rep lõ szá mí tá sok és fel te -

vé sek meg ala po zott sá gát.

(2) A hi te le sí tõ meg vizs gál ja a Terv do ku men tum ré szét
ké pe zõ nyo mon kö ve té si (mo ni tor ing) ter vet, hogy az
meg fe lel-e a jog sza bá lyi elõ írásoknak, és al kal mas-e a
pro jekt te vé keny ség nyo mon kö ve té sé re, il let ve ve zet het-e
al kal ma zá sa so rán té ve dés re. El já rá sa so rán vizs gál nia kell 
leg alább:

a) az ada tok és in for má ci ók ér vé nyes sé gét, hi te les sé gét 
és meg fe le lõ sé gét;

b) hogy va la mennyi ki bo csá tá si for rás, be ren de zés és
for rás anyag sze re pel-e a nyo mon kö ve té si terv ben.

(3) A hi te le sí tõ a Terv do ku men tum ban sze rep lõ ada tok
pon tos sá gá nak és hi te les sé gé nek vizs gá la ta so rán fel mé ri,
hogy a Terv do ku men tum ban sze rep lõ ada tok mennyi re
tel je sek, pon to sak és tor zí tás men te sek. El já rá sa so rán leg -
alább az aláb bi a kat kö te les vizs gál ni:

a) az ad di ci o na li tás, a ki bo csá tá si alap szint és a ki bo -
csá tás-csök ken tés szá mí tá sa so rán fel hasz nált ada to kat;

b) azt, hogy az a) pont sze rin ti ada tok meg fe lel nek-e az
Éhvt. 4.  § (1) be kez dé se sze rin ti Nem ze ti Nyil ván tar tá si
Rend szer ben al kal ma zott emisszi ós té nye zõk nek;

c) a te vé keny sé gi ada to kat.

(4) A hi te le sí tõ a Terv do ku men tum ban sze rep lõ szá mí -
tá sok és fel te vé sek meg ala po zott sá gá nak vizs gá la ta so rán
fel mé ri, hogy a Terv do ku men tum ban sze rep lõ szá mí tá sok
és fel te vé sek mennyi re meg ala po zot tak és tor zí tás men te -
sek. El já rá sa so rán a hi te le sí tõ leg alább az aláb bi a kat kö te -
les vizs gál ni:

a) az ad di ci o na li tás ra, a ki bo csá tá si alap szint re és a ki -
bo csá tás-csök ken tés re vo nat ko zó szá mí tá sok a Vhr. 11.  §
(8) be kez dés  d) pont já val össz hang ban meg fe lel nek-e a

Nem ze ti Nyil ván tar tá si Rend szer ben al kal ma zott szá mí tá -
si mód sze rek nek,

b) a ki bo csá tá si alap szint meg ha tá ro zá sá nál az ala pul
vett té nye zõ ket és fel te vé se ket,

c) a re le váns ága za ti tren de ket, amennyi ben be fo lyá -
sol hat ják a ki bo csá tá si alap szin tet,

d) a pro jekt ha tá ro kon kí vü li ki bo csá tá sok be fo lyá so lá -
sá nak le he tõ sé gét, az azok ra vo nat ko zó szá mí tá so kat,

e) a Vhr. 10.  § (7) be kez dés k) pont ja sze rin ti pro jek tek
ese té ben a pro jekt élet cik lus-elem zé sé nél al kal ma zott té -
nye zõ ket és fel te vé se ket.

(5) Amennyi ben a hi te le sí tõ meg ál la pít ja, hogy a nyo -
mon kö ve té si és az adat ke ze lé si rend szer fel épí té se és al -
kal ma zá sa té ve dés re ve zet het, ér te sí ti a Szál lí tót, aki a
meg ál la pí tá sok nak meg fele lõen kö te les a nyo mon kö ve té -
si (mo ni tor ing) ter vet mó do sí ta ni.

16.  §

(1) A hi te le sí té si terv vég re haj tá sát köve tõen a hi te le sí tõ 
el ké szí ti a Terv do ku men tum Hi te le sí tõi Je len tést. A Terv -
do ku men tum Hi te le sí tõi Je len tés iga zol ja, hogy a pro jekt a 
Vhr. 11.  § (8) be kez dé sé ben fog lalt fel té te lek nek meg fe lel, 
és a nyo mon kö ve té si rend szer fel épí té se és al kal ma zá sa
nem ve zet het té ve dés re.

(2) A hi te le sí tõ a Terv do ku men tum Hi te le sí tõi Je len tést
a Vhr. 11.  §  (8) be kez dé sé ben fog lalt fel té te lek meg fe le lõ -
sé gét nem iga zo ló tar ta lom mal adja ki, ha

a) a Szál lí tó nem biz to sí tott meg fe le lõ mennyi sé gû és
mi nõ sé gû ada tot és egyéb in for má ci ót a hi te le sí tõi je len tés
el ké szí té sé hez, vagy a hi te le sí tõ mun ká ját egyéb ként aka -
dá lyoz ta,

b) a hi te le sí tõ arra a kö vet kez te tés re jut, hogy a Terv do -
ku men tum ban és az azt alá tá masz tó do ku men tu mok ban
sze rep lõ ada tok ban té ve dés van, és a Szál lí tó a Terv do ku -
men tu mot a hi te le sí tõ fi gyel mez te té se el le né re nem mó do -
sít ja,

c) a hi te le sí tõ arra a kö vet kez te tés re jut, hogy a Terv do -
ku men tum ban és az azt alá tá masz tó do ku men tu mok ban
sze rep lõ ada tok ban lé nye ges té ve dés van, és a Szál lí tó a
Terv do ku men tu mot a hi te le sí tõ fi gyel mez te té se el le né re
nem mó do sít ja, vagy az a mó do sí tás el le né re sem fe lel ne
meg a Vhr. 11.  §  (8) be kez dé sé ben fog lalt kö ve tel mé nyek -
nek,

d) a hi te le sí tõ arra a kö vet kez te tés re jut, hogy a Terv do -
ku men tum egyéb ként nem fe lel meg a Vhr.-ben fog lalt kö -
ve tel mé nyek nek, és a hi bát a Szál lí tó nem or vo sol ja, vagy
a hiba nem or vo sol ha tó.

(3) A Terv do ku men tum Hi te le sí tõi Je len tést az el já ró
hi te le sí tõ szak ér tõk és a hi te le sí tõ kép vi se le té re jo go sult
sze mély írja alá.

(4) A Terv do ku men tum Hi te le sí tõi Je len tést a 4. mel lék -
let sze rin ti tar ta lom mal kell el ké szí te ni, és a Szál lí tó kö te -
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les azt, va la mint a hi te le sí té si ter vet a be nyúj tott Terv do -
ku men tum hoz csa tol ni.

A hitelesítési terv végrehajtása éves jelentés
 hitelesítése esetén

17.  §

(1) A hi te le sí tõ az éves je len tés hi te le sí té se ese tén a hi -
te le sí té si terv vég re haj tá sa so rán az aláb bi a kat vizs gál ja:

a) a nyo mon kö ve té si rend szer fel épí té sét és gya kor la ti
al kal ma zá sát;

b) az adat ke ze lé si rend szer meg fe le lõ sé gét;
c) az éves je len tés ben sze rep lõ ada tok pon tos sá gát és

hi te les sé gét, va la mint a szá mí tá sok és fel ve té sek meg ala -
po zott sá gát.

(2) A hi te le sí tõ az (1) be kez dés a) pont ja sze rin ti vizs gá -
lat so rán meg vizs gál ja, hogy a tárgy év ben a nyo mon kö ve -
té si rend szer tény le ges al kal ma zá sa meg fe lelt-e a vo nat ko -
zó jog sza bá lyok ban elõ ír tak nak, és al kal mas volt-e a pro -
jekt te vé keny ség nyo mon kö ve té sé re, il let ve ve zet he tett-e
al kal ma zá sa so rán té ve dés re. El já rá sa so rán a hi te le sí tõ
leg alább az aláb bi a kat vizs gál ja:

a) hogy va la mennyi ki bo csá tá si for rás, nye lõ, be ren de -
zés és for rás anyag sze re pel-e az éves je len tés ben;

b) a mé rõ be ren de zé sek és mû sze rek mû kö dé sét;
c) a mé rõ mû sze rek met ro ló gi ai ál la po tát (hi te le sí tés,

ka lib rá lás, ezek gya ko ri sá ga);
d) az elõ írt min ta vé te lek és la bo ra tó ri u mi vizs gá la tok

el vég zé sé nek meg fe le lõ sé gét, va la mint hogy a vizs gá la to -
kat vég zõ la bo ra tó ri um ren del ke zik-e az adott ana li ti kai
vizs gá lat ra vo nat ko zó akk re di tá ci ó val;

e) a ko ráb bi hi te le sí té sek so rán ja va solt fej lesz té sek
vég re haj tá sát, és hogy van-e le he tõ ség a rend szer to vább -
fej lesz té sé re;

f) ha az elõ zõ hi te le sí tés so rán az el járt hi te le sí tõ ne ga -
tív hi te le sí tõi zá ra dé kot tett, a fel tárt té ve dé sek ki ja ví tá sá ra 
tett in téz ke dé se ket.

(3) A hi te le sí tõ az (1) be kez dés b) pont ja sze rin ti vizs gá -
lat so rán tesz tek kel és az adat ke ze lé si el já rá sok át ta nul má -
nyo zá sa, elem zé se alap ján fel mé ri az együt tes vég re haj tá si 
pro jekt bel sõ adat gyûj té si és -ke ze lé si rend sze ré nek meg -
fe le lõ sé gét.

(4) A hi te le sí tõ az (1) be kez dés c) pont ja sze rin ti vizs gá -
lat so rán fel mé ri, hogy az éves je len tés ben sze rep lõ ada -
tok, szá mí tá sok és fel ve té sek mennyi re tel je sek, pon to sak,
meg ala po zot tak és tor zí tás men te sek. El já rá sa so rán a hi te -
le sí tõ leg alább az aláb bi a kat vizs gál ja:

a) az ad di ci o na li tás és a ki bo csá tás-csök ken tés szá mí -
tá sa so rán fel hasz nált ada to kat és szá mí tá si mód sze re ket;

b) azt, hogy az a) pont sze rin ti ada tok meg fe lel nek-e az
Éhvt. 4.  § (1) be kez dé se sze rin ti Nem ze ti Nyil ván tar tá si
Rend szer ben al kal ma zott emisszi ós té nye zõk nek és szá -
mí tá si mód sze rek nek; amennyi ben azon ban a Nem ze ti

Nyil ván tar tá si Rend szer ben az adott te vé keny ség re vo nat -
ko zó an nin cse nek emisszi ós té nye zõk a ki bo csá tás-csök -
ken tés meg ha tá ro zá sá ra, ak kor a Terv do ku men tum ban
meg ha tá ro zott mó don tör tén het a ki bo csá tás-csök ken tés
meg ha tá ro zá sa;

c) a te vé keny sé gi ada to kat;

d) a pénz ügyi be szá mo ló ban al kal ma zott szá mí tá si
mód sze re ket és fel te vé se ket;

e) a pro jekt ha tá ro kon kí vü li ki bo csá tá sok be fo lyá so lá -
sá nak le he tõ sé gét, az azok ra vo nat ko zó szá mí tá so kat.

(5) A hi te le sí té si terv vég re haj tá sa so rán a hi te le sí tõ nek fo -
lya ma to san figye lembe kell ven nie a hi te le sí té si koc ká za to -
kat és az el já rás vé gén meg kell bi zo nyo sod nia ar ról, hogy a
hi te le sí té si el já rás so rán meg fele lõen ke zel te-e azo kat.

(6) A hi te le sí tõ a hi te le sí té si terv vég re haj tá sát köve tõen 
az 5. mel lék let sze rin ti tar ta lom mal el ké szí ti az Együt tes
Vég re haj tá si Pro jekt Hi te le sí tõi Je len tést, és azt a 18.  §
sze rin ti hi te le sí tõi zá ra dék kal lát ja el.

(7) Az Együt tes Vég re haj tá si Pro jekt Hi te le sí tõi Je len -
tést az el já ró hi te le sí tõ szak ér tõk ír ják alá.

A hitelesítõi záradék

18.  §

A hi te le sí tõi zá ra dék

a) po zi tív hi te le sí tõi zá ra dék,

b) meg jegy zé sek kel el lá tott po zi tív hi te le sí tõi zá ra dék
vagy

c) ne ga tív hi te le sí tõi zá ra dék

le het.

19.  §

A hi te le sí tõ po zi tív hi te le sí tõi zá ra dé kot ké szít, ha arra a 
kö vet kez te tés re jut, hogy

a) a Szál lí tó a ki bo csá tá sok és a ki bo csá tás-csök ken tés
nyo mon kö ve té sét és az ada tok ke ze lé sét a Terv do ku men -
tum nak és a vo nat ko zó jog sza bá lyok nak meg fele lõen vé -
gez te,

b) az együt tes vég re haj tá si pro jekt a Vhr.-ben fog lalt
kö ve tel mé nyek nek, így kü lö nö sen a kör nye zet vé del mi,
pénz ügyi és jogi ad di ci o na li tás (a továb biak ban együtt:
ad di ci o na li tás) kö ve tel mé nyé nek meg fe lel,

c) a je len tett ki bo csá tá sok ra és ki bo csá tás-csök ken té -
sek re vo nat ko zó ada tok ban, a ki bo csá tá si alap szint meg -
ha tá ro zá sá ban, va la mint a pénz ügyi be szá mo ló ban nincs
té ve dés, és

d) a nyo mon kö ve té si rend szer nek nin cse nek olyan hi -
bái, hi á nyos sá gai, ame lyek té ve dés hez, lé nye ges té ve dés -
hez ve zet het nek,
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így az éves je len tés hi te le sen tar tal maz za az együt tes vég -
re haj tá si pro jekt ál tal a tárgy év ben el ért net tó ki bo csá -
tás-csök ken tést.

20.  §

(1) A hi te le sí tõ meg jegy zé sek kel el lá tott po zi tív hi te le -
sí tõi zá ra dé kot ké szít, ha arra a kö vet kez te tés re jut, hogy

a) a Szál lí tó a ki bo csá tá sok és a ki bo csá tás-csök ken tés
nyo mon kö ve té sét és az ada tok ke ze lé sét a Terv do ku men -
tum nak és a vo nat ko zó jog sza bá lyok nak meg fele lõen vé -
gez te,

b) az együt tes vég re haj tá si pro jekt a Vhr.-ben fog lalt
kö ve tel mé nyek nek, így kü lö nö sen az ad di ci o na li tás kö ve -
tel mé nyé nek meg fe lel,

c) a pénz ügyi be szá mo ló ban nincs té ve dés, vagy a té -
ve dés el le né re meg ál la pít ha tó, hogy a pro jekt meg fe lel a
pénz ügyi ad di ci o na li tás kö ve tel mé nyé nek, és

d) a fel tárt hi bák, hi á nyos sá gok és fél re ér tel me zé sek
el le né re az éves be szá mo ló ban nincs té ve dés, lé nye ges té -
ve dés, vagy a té ve dés, lé nye ges té ve dés el le né re az együt -
tes vég re haj tá si pro jekt ál tal a tárgy év ben el ért net tó ki bo -
csá tás-csök ken tés hi te le sen meg ál la pít ha tó, vagy

e) a nyo mon kö ve té si rend szer hi bái, hi á nyos sá gai
 miatt fenn áll a té ve dés koc ká za ta, de az együt tes vég re haj -
tá si pro jekt ál tal a tárgy év ben el ért net tó ki bo csá tás-csök -
ken tés hi te le sen meg ál la pít ha tó.

(2) Az (1) be kez dés d)–e) pont ja sze rin ti eset ben a hi te -
le sí tõ meg ál la pít ja az együt tes vég re haj tá si pro jekt szak -
mai ál lás pont ja sze rin ti ki bo csá tá si alap szint jét és a tárgy -
év ben el ért net tó ki bo csá tás-csök ken tés mennyi sé gét.

(3) A hi te le sí tõ az Együt tes Vég re haj tá si Pro jekt Hi te le -
sí tõi Je len tés ben a té ve dés ki kü szö bö lé sé re in téz ke dé se ket 
ja va sol.

21.  §

A hi te le sí tõ ne ga tív hi te le sí tõi zá ra dé kot ké szít,
amennyi ben arra a kö vet kez te tés re jut, hogy

a) a Szál lí tó nem biz to sí tott meg fe le lõ mennyi sé gû és
mi nõ sé gû ada tot, min tát és egyéb in for má ci ót a hi te le sí tõi
je len tés el ké szí té sé hez, vagy a hi te le sí tõ mun ká ját egyéb
mó don aka dá lyoz ta,

b) a Szál lí tó a ki bo csá tá sok és a ki bo csá tás-csök ken tés
nyo mon kö ve té sét és az ada tok ke ze lé sét nem a Terv do ku -
men tum nak és a vo nat ko zó jog sza bá lyok nak meg fele lõen
vé gez te,

c) az együt tes vég re haj tá si pro jekt a Vhr.-ben fog lalt
kö ve tel mé nyek nek, így kü lö nö sen az ad di ci o na li tás kö ve -
tel mé nyé nek nem fe lel meg,

d) a pénz ügyi be szá mo ló ban ta lál ha tó té ve dés, lé nye -
ges té ve dés  miatt nem ál la pít ha tó meg, hogy a pro jekt
 pénzügyileg ad di ci o ná lis-e,

e) az éves be szá mo ló ban ta lál ha tó té ve dés, lé nye ges té -
ve dés  miatt az együt tes vég re haj tá si pro jekt ál tal a tárgy -
év ben el ért net tó ki bo csá tás-csök ken tés nem ál la pít ha tó
meg hi te le sen, vagy

f) a nyo mon kö ve té si rend szer hi bái, hi á nyos sá gai
 miatt az együt tes vég re haj tá si pro jekt ál tal a tárgy év ben
 elért net tó ki bo csá tás-csök ken tés nem ál la pít ha tó meg hi -
te le sen.

22.  §

(1) A hi te le sí tõi zá ra dé kot az el já ró hi te le sí tõ szak ér tõk
és a hi te le sí tõ kép vi se le té re jo go sult sze mély írja alá.

(2) Ha a hi te le sí tõ nek a hi te le sí tõi zá ra dék el ké szí té sét
köve tõen jut olyan tény vagy adat tu do má sá ra, amely lé -
nye ges ha tást gya ko rolt vol na a hi te le sí tõi zá ra dék el ké szí -
té se so rán a szak mai kö vet kez te té se i re, a fel me rült tény rõl
vagy adat ról tá jé koz tat ja a Fõ fel ügye lõ sé get.

A hitelesítõ adatkezelése

23.  §

(1) A hi te le sí tõ az egyes együt tes vég re haj tá si pro jek tek 
kap csán vég zett hi te le sí té si te vé keny sé gé vel kap cso la tos
ada tot és do ku men tu mot az adott kö te le zett ség vál la lá si
idõ szak vé gé tõl szá mí tott 5 évig meg õr zi, és fel hí vás ra a
Fõ fel ügye lõ ség ren del ke zé sé re bo csát ja.

(2) A hi te le sí tõ az ál ta la al kal ma zott hi te le sí té si el já rá -
sok, va la mint a hi te le sí té si te vé keny ség gel kap cso la tos fe -
le lõs sé gi, adat ke ze lé si, mi nõ ség irá nyí tá si és kép zé si rend -
jét meg ha tá ro zó sza bály za tot fo lya ma to san fris sí ti, és fel -
hí vás ra a Fõ fel ügye lõ ség ren del ke zé sé re bo csát ja.

Összeférhetetlenség

24.  §

(1) A hi te le sí tõ nem foly tat hat hi te le sí té si te vé keny sé -
get azon együt tes vég re haj tá si pro jekt kap csán, amely
Szál lí tó ja vagy Át ve võ je ré szé re nem zet kö zi ki bo csá tás-
ke res ke de lem mel vagy ki bo csát ási egy ség-ke res ke de lem -
mel kap cso la tos szol gál ta tást vég zett, a szol gál ta tás nyúj -
tá sá nak be fe je zé sét kö ve tõ két évig.

(2) A hi te le sí tõ, il let ve a hi te le sí tõ szak ér tõ és kö ze li
hoz zá tar to zó ja [a Pol gá ri Tör vény könyv rõl szó ló 1959.
évi IV. tör vény (a to váb bi ak ban: Ptk.) 685.  § b) pont] nem
tart hat fenn össze fér he tet len üz le ti kap cso la tot a hi te le sí té -
si te vé keny sé gé vel érin tett együt tes vég re haj tá si pro jekt
Szál lí tó ja vagy Át ve võ je, más hi te le sí tõ, il let ve nem zet kö -
zi ki bo csá tás-ke res ke de lem mel vagy ki bo csát ási egy -
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ség-ke res ke de lem mel kap cso la tos szol gál ta tó te vé keny sé -
get vég zõ más gaz dál ko dó szer ve zet vo nat ko zá sá ban.

25.  §

(1) Össze fér he tet len üz le ti kap cso lat nak mi nõ sül, ha
a) a hi te le sí tõ vagy a hi te le sí tõ szak ér tõ, il let ve kö ze li

hoz zá tar to zó ja [Ptk. 685.  § b) pont] ré sze se dés sel ren del -
ke zik a hi te le sí té si te vé keny sé gé vel érin tett együt tes vég -
re haj tá si pro jekt Szál lí tó já nak vagy Át ve võ jé nek gaz da sá -
gi tár sa sá gá ban vagy egyéb gaz dál ko dó szer ve ze té ben;

b) a Szál lí tó vagy az Át ve võ ré sze se dés sel ren del ke zik
a ré szé re hi te le sí té si te vé keny sé get vég zõ hi te le sí tõ gaz da -
sá gi tár sa ság ban vagy egyéb gaz dál ko dó szer ve zet ben;

c) a hi te le sí tõ ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je vagy a hi te le sí tõ
szak ér tõ, il let ve kö ze li hoz zá tar to zó juk [Ptk. 685.  §
b) pont] a hi te le sí té si te vé keny ség gel érin tett Szál lí tó vagy 
Át ve võ ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je, fel ügye lõ bi zott sá gi tag ja
vagy könyv vizs gá ló ja;

d) a Szál lí tó vagy Át ve võ ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je, fel -
ügye lõ bi zott sá gi tag ja vagy könyv vizs gá ló ja, il let ve kö -
ze li hoz zá tar to zó juk [Ptk. 685.  § b) pont] a ré szé re hi te le sí -
té si te vé keny sé get vég zõ hi te le sí tõ ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je, 
fel ügye lõ bi zott sá gi tag ja, hi te le sí tõ szak ér tõ je vagy
könyv vizs gá ló ja;

e) a hi te le sí tõ gaz da sá gi tár sa ság ban és a hi te le sí té si te -
vé keny sé gé vel érin tett Szál lí tó vagy Át ve võ gaz da sá gi tár -
sa ság ban, il let ve a Szál lí tó vagy Át ve võ gaz da sá gi tár sa -
ság gal, a hi te le sí tés sel érin tett együt tes vég re haj tá si pro -
jekt tel kap cso la tos jog vi szony ban álló gaz da sá gi tár sa ság -
ban ugyan azon sze mély ren del ke zik ré sze se dés sel; vagy

f) a hi te le sí tõ és a hi te le sí té si te vé keny sé gé vel érin tett
Szál lí tó vagy Át ve võ kö zött a hi te le sí té si te vé keny ség füg -
get len sé gé nek be fo lyá so lá sá ra al kal mas egyéb jog vi szony 
áll fenn.

(2) A hi te le sí tõ, il let ve a hi te le sí tõ szak ér tõ és a nem zet -
kö zi ki bo csá tás-ke res ke de lem mel vagy ki bo csát ási egy -
ség-ke res ke de lem mel kap cso la tos szol gál ta tást vég zõ gaz -
dál ko dó szer ve zet kö zött össze fér he tet len üz le ti kap cso -
lat nak mi nõ sül, ha

a) a hi te le sí tõ vagy a hi te le sí tõ szak ér tõ ré sze se dés sel
ren del ke zik bár mely más hi te le sí tõ gaz da sá gi tár sa ság ban
vagy egyéb gaz dál ko dó szer ve zet ben, il let ve nem zet kö zi
ki bo csá tás-ke res ke de lem mel vagy ki bo csát ási egy ség-ke -
res ke de lem mel kap cso la tos szol gál ta tó te vé keny sé get
vég zõ más gaz dál ko dó szer ve zet ben;

b) a hi te le sí tõ ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je, fel ügye lõ bi zott -
sá gi tag ja, könyv vizs gá ló ja vagy hi te le sí tõ szak ér tõ je más
hi te le sí tõ, il let ve nem zet kö zi ki bo csá tás-ke res ke de lem mel 
vagy ki bo csát ási egy ség-ke res ke de lem mel kap cso la tos
szol gál ta tó te vé keny sé get vég zõ gaz dál ko dó szer ve zet ve -
ze tõ tiszt ség vi se lõ je, fel ügye lõ bi zott sá gi tag ja vagy
könyv vizs gá ló ja.

26.  §

(1) A hi te le sí tõ az össze fér he tet len sé gi okot an nak fel -
me rü lé sé tõl szá mí tott öt mun ka na pon be lül be je len ti a Fõ -
fel ügye lõ ség nek.

(2) A hi te le sí tõ kö te les az össze fér he tet len sé get an nak
fel me rü lé sé tõl szá mí tott har minc na pon be lül meg szün tet -
ni és ar ról a Fõ fel ügye lõ sé get ér te sí te ni.

(3) Amennyi ben a hi te le sí tõ az (1), il let ve a (2) be kez -
dés sze rin ti be je len tést el mu laszt ja, a Fõ fel ügye lõ ség tör li
a hi te le sí tõi név jegy zék bõl, ki vé ve, ha az össze fér he tet len -
ség a mu lasz tás nak a Fõ fel ügye lõ ség tu do má sá ra ju tá sá ig
meg szûnt.

Biztosíték

27.  §

(1) A hi te le sí tõ kö te les a hi te le sí té si te vé keny sé gé vel
oko zott ká rok fe de ze té re a be jegy zés tel jes idõ tar ta ma
alatt e ren de let sze rin ti biz to sí té kot fenn tar ta ni.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti cél ra biz to sí té kul szol gál -
hat:

a) hi tel in té zet vagy biz to sí tó ál tal vál lalt ga ran cia, il let -
ve ez zel egyen ér té kû ban ká ri kö te le zett ség vál la lás;

b) biz to sí tá si szer zõ dés alap ján ki ál lí tott – kész fi ze tõ
ke zes ség vál la lást tar tal ma zó – kö te lez vény;

c) hi tel in té zet nél biz to sí ték cél já ból el he lye zett, el kü -
lö ní tet ten ke zelt és zá rolt pénz összeg [a továb biak ban az
a)–c) pon tok együtt: biz to sí ték adá si kö te le zett ség vál la lás] 
vagy

d) biz to sí tá si szer zõ dés.

(3) A biz to sí ték össze ge leg alább hu szon öt mil lió fo rint,
amely az (1) be kez dés sze rin ti cél ra hasz nál ha tó fel.

(4) A biz to sí ték fel hasz ná lá sa, il let ve meg szû né se ese -
tén azt negy ven öt na pon be lül a (3) be kez dés nek meg fele -
lõen hely re kell ál lí ta ni. A biz to sí ték fel hasz ná lá sá ról, il -
let ve a meg szû né sé rõl, to váb bá ezek hely re ál lí tá sá ról a hi -
te le sí tõ a Fõ fel ügye lõ sé get öt mun ka na pon be lül ér te sí ti.
Amennyi ben a hi te le sí tõ a ha tár idõ re tör té nõ ér te sí tést el -
mu laszt ja, a Fõ fel ügye lõ ség tör li a hi te le sí tõt a hi te le sí tõi
név jegy zék bõl, ki vé ve ha a mu lasz tás nak a Fõ fel ügye lõ -
ség tu do má sá ra ju tá sá ig a hi te le sí tõ a biz to sí té kot meg fele -
lõen hely re ál lí tot ta.

(5) Nem kell biz to sí té kot ké pez ni, il let ve fenn tar ta ni
azon idõ szak ra, amely alatt a hi te le sí tõ jo go sult sá ga fel -
füg gesz tés re ke rül, ki vé ve ha a hi te le sí tõ el len hi te le sí té si
te vé keny sé gé vel össze füg gés ben kár té rí tés meg ál la pí tá sá -
ra irá nyu ló per vagy a 9 –10.  § sze rin ti el len õr zé si vagy fe -
lül vizs gá la ti el já rás van fo lya mat ban.
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Záró rendelkezések

28.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha -
tály ba.

(2) Az Együt tes Vég re haj tás Fel ügye le ti Bi zott ság ál tal
meg ho zott akk re di tá ci ó ra vo nat ko zó vég sõ dön té sig át me -
ne ti leg az Együt tes Vég re haj tás Fel ügye le ti Bi zott ság ál tal 
a tisz ta fej lesz té si me cha niz mus pro jek tek hi te le sí té sé re
fel jo go sí tott füg get len hi te le sí tõk is el jár hat nak együt tes
vég re haj tá si pro jekt hi te le sí tõ ként a Ki o tói Jegy zõ könyv -
ben ré szes fe lek ta lál ko zó já ul szol gá ló Fe lek Kon fe ren ci á -
ja elsõ ülés sza kán el fo ga dott, a Ki o tói Jegy zõ könyv 6. cik -
ké nek vég re haj tá sá ról  szóló 10/CMP.1. ha tá ro zat tal és az
Együt tes Vég re haj tás Fel ügye le ti Bi zott ság nak az ide ig le -
ne sen el já ró akk re di tált füg get len hi te le sí tõk re vo nat ko zó
ál lás fog la lá sá val össz hang ban.

(3) A be jegy zés irán ti ké re lem a hi te le sí tõi je len tés be -
nyúj tá sá val pár hu za mo san is be nyújt ha tó a Fõ fel ügye lõ -
ség hez; eb ben az eset ben a Vhr. 11.  § (6) be kez dé sé ben és
15.  § (4)–(5) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ha tár idõk a be -
jegy zés irán ti ké re lem el bí rá lá sá nak idõ tar ta má val meg -
hosszab bít ha tók.

(4) Ez a ren de let az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács
2006/123/EK irány el ve (2006. de cem ber 12.) a bel sõ pi a ci
szol gál ta tá sok ról 5., 9., 15., 16. cik ké nek való meg fe le lést
szol gál ja.

29.  §

(1) Az  üveg ház ha tá sú gá zok ki bo csá tá sá val kap cso la tos 
egyes te vé keny sé gek igaz ga tá si szol gál ta tá si dí ja i ról  szóló 
32/2005. (XII. 27.) KvVM ren de let (a továb biak ban: R.)
1.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„1.  § (1) Igaz ga tá si szol gál ta tá si dí jat kell fi zet ni:

a) az üveg ház ha tá sú gáz ki bo csá tá sok en ge dé lye zé si el -
já rá sá ért;

b) az üveg ház ha tá sú gá zok ki bo csá tá sá val kap cso la tos
Hi te le sí tõi Név jegy zék be, Hi te le sí tõi Szak ér tõi Név jegy -
zék be, va la mint Eu ró pai Kö zös sé gi Hi te le sí tõk Név jegy -
zé ké be való be jegy zé sért, to váb bá a hi te le sí tõi jo go sult ság 
fel füg gesz té sé nek meg szün te té sé ért;

c) az együt tes vég re haj tá si hi te le sí tõi név jegy zék be, il -
let ve a kül föl di együt tes vég re haj tá si hi te le sí tõi név jegy -
zék be tör té nõ be jegy zé sért, to váb bá a hi te le sí tõi jo go sult -
ság fel füg gesz té sé nek meg szün te té sé ért.

(2) Az igaz ga tá si szol gál ta tá si díj az el já ró köz igaz ga tá -
si szerv be vé te le. Az (1)  bekezdés c) pont já ban meg ha tá ro -
zott el já rá sért fi ze ten dõ igaz ga tá si szol gál ta tá si dí jat az el -
já ró köz igaz ga tá si szerv az együt tes vég re haj tá si pro jek tek 
el bí rá lá sá val és nyil ván tar tá sá val kap cso la tos több let fel -
ada ta i nak el vég zé sé re for dít ja.”

(2) Az R. 3.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(1) Az igaz ga tá si szol gál ta tá si dí jat az 1.  § (1) be kez dé -
sé ben meg ha tá ro zott el já rá sért az Or szá gos Kör nye zet vé -
del mi, Ter mé szet vé del mi és Víz ügyi Fõ fel ügye lõ ség
(a továb biak ban: Fõ fel ügye lõ ség) Ma gyar Ál lam kincs tár -
nál ve ze tett 10032000-00287261-00000000 elõ irány zat-
fel hasz ná lá si ke ret szám lá já ra kell be fi zet ni.”

(3) Az R. 3.  §-a a kö vet ke zõ (2) be kez dés sel egé szül ki,
ez zel egy ide jû leg az ere de ti (2) be kez dés szá mo zá sa
(3) be kez dés re vál to zik:

„(2) A jog or vos la ti el já rá sért be fi ze tett igaz ga tá si szol -
gál ta tá si dí jat a Fõ fel ügye lõ ség a jog or vos la ti ké re lem, il -
let ve az ügy összes ira ta i nak a fel ter jesz té sé vel egy ide jû -
leg át utal ja a Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té ri um
(a továb biak ban: Mi nisz té ri um) ré szé re.”

(4) Az R. mel lék le té nek I. pont já ban fog lalt táb lá zat a
kö vet ke zõ 3. sor szá mú sor ral egé szül ki:
”
3. az együt tes vég re haj tá si hi te le sí tõi

név jegy zék be, il let ve a kül föl di együt tes
vég re haj tá si hi te le sí tõi név jegy zék be va ló 
be jegy zés és a hi te le sí tõi jo go sult ság
fel füg gesz té sé nek meg szün te té se 
[a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén ENSZ
Ég haj lat vál to zá si Ke ret egyez mé nye
ke re té ben meg va ló su ló együt tes
vég re haj tás hi te le sí tõ i re vo nat ko zó
szak mai és sze mé lyi követelményekrõl,
valamint a hitelesítés szabályairól  szóló
külön jogszabály]

80 000

„

Sza bó Imre s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

1. melléklet
az 1/2009. (II. 10.) KvVM rendelethez

A hitelesítõi névjegyzékbe való bejegyzés
 iránti kérelem tartalma

I. Be jegy zés a kül föl di együt tes vég re haj tás hi te le sí tõi
név jegy zék be

A) A be jegy zé si ké re lem tar tal ma:
1. a hi te le sí tõ ne ve, szék he lye, te le fon szá ma és elekt ro -

ni kus le vél cí me,
2. a hi te le sí tõ ál tal kap cso lat tar tás ra ki je lölt sze mély

ne ve, cí me, te le fon szá ma és elekt ro ni kus le vél cí me,
3. nyi lat ko zat ar ról, hogy a hi te le sí tõ nem áll csõd el já -

rás, vég el szá mo lás, fel szá mo lás vagy ezek nek meg fe le lõ
el já rás alatt,

4. nyi lat ko zat ar ról, hogy szak mai te vé keny sé gé vel
össze füg gés ben nin csen el le ne sza bály sér té si, bün te tõ jo gi
vagy pol gá ri pe res el já rás fo lya mat ban,
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5. nyi lat ko zat ar ról, hogy a je len mel lék let III. Az együt tes 
vég re haj tá si pro jek tek ága za ti meg osz lá sa cí mû pont já ban
meg je lölt ága za tok kö zül mely ága zat vagy ága za tok vo nat -
ko zá sá ban kí ván hi te le sí tõi te vé keny sé get foly tat ni.

B) A be jegy zé si ké re lem hez csa tol ni kell:
1. iga zo lás az Együt tes Vég re haj tás Fel ügye le ti Bi zott -

ság akk re di tá ci ó já ról vagy az együt tes vég re haj tás ban
részt ve võ tag ál lam ban a hi te le sí tõi te vé keny ség vég zé sé re
va ló jo go sult ság ról (ma gyar vagy an gol nyel ven),

2. iga zo lás a 27.  § sze rin ti biz to sí ték vagy a 6.  § (3) be -
kez dés sze rin ti fe le lõs ség biz to sí tás vagy egyéb biz to sí ték
meg lé té rõl,

3. iga zo lás az igaz ga tá si szol gál ta tá si díj meg fi ze té sé rõl.

II. Be jegy zés az együt tes vég re haj tás hi te le sí tõi név -
jegy zék be

A) A be jegy zé si ké re lem tar tal ma:
1. a hi te le sí tõ ne ve, szék he lye, te le fon szá ma, elekt ro ni -

kus le vél cí me, cég jegy zék szá ma és adó azo no sí tó jele,
2. a hi te le sí tõ ál tal kap cso lat tar tás ra ki je lölt sze mély

ne ve, cí me, te le fon szá ma és elekt ro ni kus le vél cí me,
3. nyi lat ko zat ar ról, hogy a hi te le sí tõ nem áll csõd el já -

rás, vég el szá mo lás vagy fel szá mo lás alatt, és nincs ma -
gyar or szá gi köz tar to zá sa,

4. nyi lat ko zat ar ról, hogy szak mai te vé keny sé gé vel
össze füg gés ben nin csen el le ne sza bály sér té si, bün te tõ jo gi
vagy pol gá ri pe res el já rás fo lya mat ban,

5. nyi lat ko zat ar ról, hogy a je len mel lék let III. Az
együt tes vég re haj tá si pro jek tek ága za ti meg osz lá sa cí mû
pont já ban meg je lölt ága za tok kö zül mely ága zat vagy ága -
za tok vo nat ko zá sá ban kí ván hi te le sí tõi te vé keny sé get
foly tat ni,

6. a hi te le sí tõ ál tal mun ka vi szony ban vagy hi te le sí té si
te vé keny ség vég zé sé re irá nyu ló egyéb jog vi szony ban al -
kal ma zott, a 11.  § (1) be kez dé se sze rint leg alább há rom hi -
te le sí tõ szak ér tõ ne ve, cí me, te le fon szá ma és elekt ro ni kus
le vél cí me,

7. a hi te le sí tõ szak ér tõk vég zett sé ge és szak mai mû kö -
dé sük rész le tes le írá sa (a hi te le sí tõ szak ér tõ mi kor, hol,
mi lyen mun ka kört töl tött be, mi lyen idõ tar ta mú szak mai
gya kor lat tal és ké pe sí tés sel ren del ke zik),

8. a hi te le sí tõ szer ve ze ti és tu laj do no si struk tú rá já nak
be mu ta tá sa (uta sí tás és ve ze tés rend sze re, bel sõ el len õr zé -
si rend szer, ve ze tõ tiszt ség vi se lõk, tu laj do no si struk tú ra);
ha a hi te le sí tõ gaz da sá gi tár sa ság egy má sik gaz da sá gi tár -
sa ság le ány vál la la ta, vagy tu laj do no sa rész ben vagy
egész ben egy má sik gaz da sá gi tár sa ság, a má sik gaz da sá gi
tár sa ság gal való vi szony rend szer be mu ta tá sa,

9. a hi te le sí té si te vé keny ség gel kap cso la tos fe le lõs sé gi, 
adat ke ze lé si, mi nõ ség irá nyí tá si és kép zé si ren det meg ha -
tá ro zó sza bály za tok.

B) A be jegy zé si ké re lem hez csa tol ni kell:
1. iga zo lás a 27.  § sze rin ti biz to sí ték meg lé té rõl,
2. a hi te le sí tõ szak ér tõk kép zett sé gét iga zo ló do ku men -

tu mok má so la ta,

3. a hi te le sí tõ szak ér tõk szak mai ön élet raj za, amely tar -
tal maz za a vo nat ko zó szak mai gya kor lat rész le tes le írá sát
(a hi te le sí tõ szak ér tõ mi kor, hol, mennyi ide ig és mi lyen
mun ka kört töl tött be, a be töl tött mun ka kör ben mi lyen fel -
ada to kat lá tott el),

4. a hi te le sí tõ szak ér tõ szak mai ka ma rai tag sá gá ra vo -
nat ko zó iga zo lás, ha a tag sá got az adott szak te rü le ten jog -
sza bály kö te le zõ vé te szi,

5. a hi te le sí tõ szak ér tõ nyi lat ko za ta ar ról, hogy bün tet -
len elõ éle tû,

6. iga zo lás az igaz ga tá si szol gál ta tá si díj meg fi ze té sé -
rõl.

III. Az együt tes vég re haj tá si pro jek tek ága za ti meg osz -
lá sa

1. Ener ge ti kai ipar ágak (meg úju ló és nem meg úju ló
ener gia)

2. Ipa ri ter me lés
3. Vegy ipar
4. Épí tõ ipar
5. Köz le ke dés
6. Bá nyá szat, bá nyá sza ti ter mék elõ ál lí tá sa
7. Fém gyár tás
8. Tü ze lõ anya gok fu gi tív ki bo csá tá sai (szi lárd, olaj és

gáz)
9. Ha lo gé ne zett szén hid ro gé nek és kén-he xaf lu o rid

gyár tá sá ból és fel hasz ná lá sá ból ere dõ fu gi tív ki bo csá tá sok
10. Ol dó sze rek hasz ná la ta
11. Hul la dék ke ze lés és -le ra kás
12. Föld hasz ná lat, föld hasz ná lat-vál to zás és er dõ gaz -

dál ko dás
13. Me zõ gaz da ság

2. melléklet
az 1/2009. (II. 10.) KvVM rendelethez

A hitelesítõ szakértõre vonatkozó szakmai
követelmények

I. Ál ta lá nos kö ve tel mé nyek

A hi te le sí tõ vel mun ka vi szony ban vagy hi te le sí té si te vé -
keny ség vég zé sé re irá nyu ló egyéb jog vi szony ban ál ló hi -
te le sí tõ szak ér tõk nek ren del kez ni ük kell az adott ága zat -
ban meg va ló su ló pro jek tek hi te le sí té sé hez szük sé ges
szak irá nyú fel sõ fo kú vég zett ség gel és leg alább 3 év szak -
mai gya kor lat tal, va la mint is mer ni ük kell a Ki o tói Jegy zõ -
könyv ben meg ha tá ro zott ru gal mas sá gi me cha niz mu sok
mû kö dé sét, a ré szes fe lek ta lál ko zó já ul szol gá ló Fe lek
Kon fe ren ci á ja ülés sza ka in ez zel kap cso la to san el fo ga dott
ha tá ro za to kat, az Együt tes Vég re haj tás Fel ügye le ti Bi zott -
ság út mu ta tá sa it és a ru gal mas sá gi me cha niz mu sok ra vo -
nat ko zó ma gyar sza bá lyo zást.
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I.1. Leg alább egy hi te le sí tõ szak ér tõ nek mû sza ki szak -
tu dás sal kell ren del kez nie. A meg fe le lõ szak tu dást a II.1.1. 
pont sze rin ti szak irá nyú fel sõ fo kú vég zett ség gel és a szak -
mai gya kor lat meg lé té vel kell iga zol ni.

I.2. Leg alább egy hi te le sí tõ szak ér tõ nek ága zat spe ci fi -
kus szak tu dás sal kell ren del kez nie. A meg fe le lõ szak tu -
dást a II.1.2. pont sze rin ti szak irá nyú fel sõ fo kú vég zett -
ség gel és a szak mai gya kor lat meg lé té vel kell iga zol ni.

I.3. Leg alább egy hi te le sí tõ szak ér tõ nek pénz ügyi vagy 
au dit szak tu dás sal kell ren del kez nie. A szak tu dást a II.1.3.
pont sze rin ti szak irá nyú fel sõ fo kú vég zett ség gel és a szak -
mai gya kor lat meg lé té vel kell iga zol ni.

II. Szak irá nyú fel sõ fo kú vég zett ség

II.1.1. Mû sza ki szak tu dás:
a) ener ge ti kai mér nök vagy szak mér nök;
b) hõ erõ gé pész-mér nök vagy szak mér nök;
c) anyag mér nök vagy szak mér nök;
d) gé pész mér nök vagy szak mér nök;
e) kör nye zet mér nök vagy szak mér nök, kör nye zet vé -

del mi mér nök vagy szak mér nök;
f) egyéb meg fe le lõ egye te mi vagy fõ is ko lai mû sza ki

vég zett ség gel, il let ve alap kép zés ben, mes ter kép zés ben
vagy szak irá nyú to vább kép zés ben (a mû sza ki kép zé si te -
rü let hez tar to zó sza kon) szer zett vég zett ség gel és szak kép -
zett ség gel ren del ke zõ szak ér tõ.

II.1.2. Ága zat spe ci fi kus szak tu dás:
A hi te le sí tõ ál tal meg je lölt ága za tok mind egyi ké hez

kap cso ló dó an szak irá nyú fel sõ fo kú vég zett ség (egye te mi
szin tû alap kép zés ben, egye te mi szak irá nyú to vább kép zés -
ben, va la mint mes ter kép zés ben vagy azt kö ve tõ szak irá -
nyú to vább kép zés ben szer zett vég zett ség és szak kép zett -
ség)

II.1.3. Pénz ügyi vagy au dit szak tu dás:
a) gaz da ság mér nök, ide ért ve a mér nök-köz gaz dász

má sod dip lo mát is;
b) könyv vizs gá ló;
c) köz gaz dász, szám vi te li szak irány;
d) köz gaz dász, pénz ügyi szak irány.

3. melléklet
 az 1/2009. (II. 10.) KvVM rendelethez

A hitelesítési terv kötelezõ tartalmi elemei

1. A hi te le sí tés ha tó kö re: a pro jekt ha tá rok meg ha tá ro -
zá sa (jo gi, szer ve ze ti, pénz ügyi, föld raj zi és mû kö dé si ha -
tá rok); an nak jel zé se és in do ko lá sa, hogy mennyi ben szük -
sé ges a pro jekt ha tá ra in kí vü li ha tá sok vizs gá la ta.

2. A pro jekt te vé keny sé ge i nek és ha tás for rá sa i nak
azo no sí tá sa: inf ra struk tú ra, te vé keny sé gek, tech no ló gi -
ák, fo lya ma tok, üveg ház ha tá sú gáz-for rá sok, nye lõk
azo no sí tá sa.

3. Hi te le sí té si koc ká zat elem zés
A hi te le sí té si koc ká za tok és bi zony ta lan sá gok azo no sí -

tá sa. A hi te le sí té si koc ká za tok ke ze lé sé nek mód ja.

4. Hi te le sí té si fo lya mat terv
A hi te le sí té si fo lya mat terv tar tal maz za
a) a hi te le sí té si terv ben sze rep lõ hi te le sí té si te vé keny sé -

gek jel le gét, he lyét, ide jét, az adott hi te le sí té si rész fel ada tok -
ra for dí tan dó idõt és mun ka erõ becs lé sét, kü lö nö sen:

– a hely szí ni vizs gá la tok,
– a rész le tes do ku men tum vizs gá lat,
– a sze mé lyes meg hall ga tás,
– a min ta vé te le zés és elem zés,
– a tesz tek, va la mint
– az adat el len õr zés

te kin te té ben;
b) a hi te le sí té si te vé keny ség so rán meg hall ga tan dó sze -

mé lyek be osz tá sát;
c) a hi te le sí té si te vé keny ség be be vo nan dó hi te le sí tõ szak -

ér tõk ne vét, szak te rü le tét, a hi te le sí té si el já rás ban be töl tött
sze re pü ket (a hi te le sí té si el já rás mely sza ka szá ban jár tak el);

d) a hi te le sí té si te vé keny ség so rán be vont köz re mû kö -
dõ egyéb szak ér tõk ne vét, szak te rü le tét, a hi te le sí té si el já -
rás ban be töl tött sze re pü ket és

e) a hi te le sí té sért fe le lõs bel sõ szer ve ze ti ve ze tõ sze -
mély ne vét, be osz tá sát.

5. Adat el len õr zé si mód sze rek és min ta vé te li el já rá sok
be mu ta tá sa.

6. A hi te le sí té si terv eset le ges meg is mé telt le foly ta tá -
sá ra vo nat ko zó ada tok és a kap cso ló dó in dok lás.

4. melléklet
 az 1/2009. (II. 10.) KvVM rendelethez

A Tervdokumentum Hitelesítõi Jelentés kötelezõ
tartalmi elemei

1. A hi te le sí tõ re és a pro jekt re vo nat ko zó ada tok:
a) a hi te le sí tés idõ pont já nak meg je lö lé se;
b) az együt tes vég re haj tá si pro jekt azo no sí tó ada tai;
c) a hi te le sí tõ ne ve, szék he lye, a kap cso lat tar tás ra ki je lölt

sze mély ne ve, cí me, te le fon szá ma és elekt ro ni kus le vél cí me;
d) az el já ró hi te le sí tõ szak ér tõk ne ve, vég zett sé ge,

szak mai ta pasz ta la ta;
e) nyi lat ko zat a hely szí ni vizs gá lat meg tör tén té rõl;
f) nyi lat ko zat ar ról, hogy a hi te le sí tõ vel és az el já ró hi -

te le sí tõ szak ér tõk kel szem ben nem áll fenn össze fér he tet -
len sé gi ok.

2. A hi te le sí tõi je len tés meg ál la pí tá sai:
a) az e ren de let 16.  § (1), il let ve (2) be kez dé se sze rin ti

meg ál la pí tá sok;
b) a hi te le sí té si terv;
c) a hely szí ni vizs gá la ton fel vett jegy zõ köny vek má so -

la ta.
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3. A Terv do ku men tum ban be mu ta tott ada tok és szá mí -
tá sok elem zé se:

a) a hi te le sí tés so rán fel tárt lé nye ges té ve dé sek is mer -
te té se és az ez zel kap cso la tos mó do sí tá sok be mu ta tá sa; ha
a mó do sí tá sok ra nem ke rült sor, en nek jel zé se;

b) a hi te le sí tés so rán fel tárt té ve dé sek is mer te té se és az
ez zel kap cso la tos mó do sí tá sok be mu ta tá sa; ha a mó do sí tá -
sok ra nem ke rült sor, en nek jel zé se;

c) egyéb té ve dé sek bõl ere dõ bi zony ta lan sá gi szá mí tá sok;
d) az al kal ma zott vál to zók (pl. ki bo csá tá si té nye zõk) és 

szá mí tá si mó dok vizs gá la ta, össze ha son lí tá sa az adott ága -
zat ban szo ká sos stan dar dok kal, kü lönb ség ese tén a kü lön -
bö zõ ség in do kolt sá gá nak vizs gá la ta;

e) a pro jekt ha tá rok vizs gá la ta, an nak meg ál la pí tá sa,
hogy pon to san és kö rül te kin tõ en let tek-e meg ha tá roz va;

f) az ad di ci o na li tást, a ki bo csá tá si alap szin tet és a ki bo -
csá tás-csök ke nést meg ala po zó ada tok, szá mí tá sok meg fe -
le lõ sé ge;

g) adat for rá sok, ada tok fel dol go zá sá nak vizs gá la ta, az
el já rás meg bíz ha tó sá gá nak meg erõ sí té se ál ta lá ban, egyes
adat for rá sok ese tén bi zony ta lan sá gok be mu ta tá sa.

4. A hi te le sí tés fo lya ma tá ra vo nat ko zó in for má ció:
a) az adat- és in for má ció-el len õr zés, va la mint a min ta -

vé tel so rán le foly ta tott el já rá sok ered mé nyei, be le ért ve an -
nak az in do ko lá sát is, hogy mely ada tok vagy in for má ci ók
ese té ben volt szük ség mély re ha tóbb elem zés re, több szö ri
min ta vé tel re;

b) a hi te le sí té si te vé keny ség so rán gyûj tött bi zo nyí té -
kok lis tá ja és ér té ke lé se.

5. A hi te le sí té si koc ká zat elem zés ered mé nyei
An nak be mu ta tá sa, hogy a hi te le sí tõ az el já rá sa so rán

mi ként ke zel te a hi te le sí té si koc ká za to kat, kü lö nö sen a
ma gas hi ba koc ká za tú for rá so kat, és mi lyen in téz ke dé se ket 
tett, hogy a koc ká za to kat a le he tõ leg ki sebb re csök kent se.

6. Nyo mon kö ve té si terv vizs gá la ta, ja vas la tok az
együt tes vég re haj tá si pro jekt nyo mon kö ve té si rend sze ré -
nek to vább fej lesz té sé re:

a) an nak meg erõ sí té se, hogy a nyo mon kö ve té si terv
meg fe le lõ; a nyo mon kö ve té si terv át dol go zá sa ese tén az
át dol go zás in do kai, be mu ta tá sa;

b) ja vas la tok a pro jekt nyo mon kö ve té si rend sze ré nek
to vább fej lesz té sé re.

5. melléklet
 az 1/2009. (II. 10.) KvVM rendelethez

Az Együttes Végrehajtási Projekt
 Hitelesítõi Jelentés tartalma

1. A hi te le sí tõ re és a pro jekt re vo nat ko zó ada tok:
a) a hi te le sí tés idõ pont já nak és a tárgy év nek a meg je lö -

lé se;

b) az együt tes vég re haj tá si pro jekt azo no sí tó ada tai;
c) a hi te le sí tõ ne ve, szék he lye, a kap cso lat tar tás ra ki je -

lölt sze mély ne ve, cí me, te le fon szá ma és elekt ro ni kus le -
vél cí me;

d) az el já ró hi te le sí tõ szak ér tõk ne ve, vég zett sé ge,
szak mai ta pasz ta la ta;

e) nyi lat ko zat a hely szí ni vizs gá lat meg tör tén té rõl;
f) nyi lat ko zat ar ról, hogy a hi te le sí tõ vel és az el já ró hi -

te le sí tõ szak ér tõk kel szem ben nem áll fenn össze fér he tet -
len sé gi ok.

2. A hi te le sí tõi je len tés meg ál la pí tá sai:
a) az e ren de let 19.  §-a, 20.  §-a vagy 21.  §-a sze rin ti hi -

te le sí tõi zá ra dék;
b) az e ren de let 20.  § (2) be kez dé se sze rin ti meg ál la pí tás;
c) a hi te le sí té si terv;
d) a hely szí ni vizs gá la ton fel vett jegy zõ köny vek má so -

la ta.

3. Az éves je len tés ben be mu ta tott ada tok és szá mí tá sok
elem zé se:

a) a hi te le sí tés so rán fel tárt té ve dé sek és lé nye ges té ve -
dé sek is mer te té se;

b) a té ve dé sek bõl ere dõ bi zony ta lan sá gi szá mí tá sok;
c) az al kal ma zott vál to zók (pl. ki bo csá tá si té nye zõk) és 

szá mí tá si mó dok vizs gá la ta, össze ha son lí tá sa az adott ága -
zat ban szo ká sos stan dar dok kal, kü lönb ség ese tén a kü lön -
bö zõ ség in do kolt sá gá nak vizs gá la ta;

d) a pro jekt ha tá rok vizs gá la ta, an nak meg ál la pí tá sa,
hogy pon to san és kö rül te kin tõ en let tek-e meg ha tá roz va; a
pro jekt ha tá ro kon kí vü li ki bo csá tá sok vizs gá la ta;

e) az ad di ci o na li tást és a ki bo csá tás-csök ke nést meg -
ala po zó ada tok, szá mí tá sok meg fe le lõ sé ge;

f) adat for rá sok, ada tok fel dol go zá sá nak vizs gá la ta, az
el já rás meg bíz ha tó sá gá nak meg erõ sí té se ál ta lá ban, egyes
adat for rá sok ese tén bi zony ta lan sá gok be mu ta tá sa.

4. A hi te le sí tés fo lya ma tá ra vo nat ko zó in for má ció:
a) az adat- és in for má ció-el len õr zés, va la mint a min ta -

vé tel so rán le foly ta tott el já rá sok ered mé nyei, be le ért ve an -
nak az in do ko lá sát is, hogy mely ada tok vagy in for má ci ók
ese té ben volt szük ség mély re ha tóbb elem zés re, több szö ri
min ta vé tel re;

b) a hi te le sí té si te vé keny ség so rán gyûj tött bi zo nyí té -
kok lis tá ja és ér té ke lé se.

5. A hi te le sí té si koc ká zat elem zés ered mé nyei
An nak be mu ta tá sa, hogy a hi te le sí tõ az el já rá sa so rán

mi ként ke zel te a hi te le sí té si koc ká za to kat, kü lö nö sen a
ma gas hi ba koc ká za tú for rá so kat, és mi lyen in téz ke dé se ket 
tett, hogy a koc ká za to kat a le he tõ leg ki sebb re csök kent se.

6. Nyo mon kö ve té si terv vizs gá la ta, fej lesz té si ja vas la tok:
a) an nak meg erõ sí té se, hogy a nyo mon kö ve té si terv

meg fe le lõ; a nyo mon kö ve té si terv át dol go zá sa ese tén az
át dol go zás in do kai, be mu ta tá sa;
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b) ja vas la tok a pro jekt nyo mon kö ve té si rend sze ré nek
to vább fej lesz té sé re;

c) ja vas la tok a fel tárt té ve dé sek ki kü szö bö lé sé re;

d) ha az elõ zõ hi te le sí tés so rán az el járt hi te le sí tõ ne ga -
tív hi te le sí tõi zá ra dé kot tett, a fel tárt té ve dé sek ki ja ví tá sá ra 
tett in téz ke dé sek ér té ke lé se.

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 szak kép zé si hoz zá já ru lás ról és a kép zés fej lesz té sé -
nek tá mo ga tá sá ról  szóló 2003. évi LXXXVI. tör vény 28.  § 
(4) be kez dés d) pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján, a
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl
 szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  § g) pont já -
ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va – a szak ké pe -
sí té sért fe le lõs mi nisz ter, va la mint az is ko lai rend sze rû
szak kép zést érin tõ en az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter fel -
adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 167/2006. (VII. 28.) Korm. ren -
de let 1.  § a) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kör ében el já -
ró ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter vé le mé nyé nek ki ké ré sé -
vel, a pénz ügy mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló
169/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  § a) és b) pont já ban
meg ha tá ro zott fel adat kör ében el já ró pénz ügy mi nisz ter rel
egyet ér tés ben – a kö vet ke zõ ket ren de lem:

1.  §

A Mun ka erõ pi a ci Alap kép zé si alap ré szé bõl fel nõtt kép zé -
si cél ra nyújt ha tó tá mo ga tá sok rész le tes sza bá lya i ról  szóló
15/2007. (IV. 13.) SZMM ren de let (a továb biak ban: R.)
2.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„2.  § E ren de let al kal ma zá sá ban:

a) ál la mi tá mo ga tás: az ál lam ház tar tás al rend sze re i bõl
nyúj tott, il let ve az ál lam ház tar tá si al rend sze rek költ ség ve té -
sei szá má ra ki adást vagy be vé tel ki esést je len tõ tá mo ga tás,
va la mint a 6.  §-ban, a 8–10.  §-ban, a 17.  §-ban és a
19–20.  §-ban meg ha tá ro zott tá mo ga tá sok ese té ben az
 Európai Szer zõ dés 87. cik ké nek (1) be kez dé se sze rin ti tá mo -
ga tás és a Szer zõ dés 87. és 88. cik ké nek a de mi ni mis tá mo -
ga tá sok ra való al kal ma zá sá ról  szóló 1998/2006/EK ren de -
let – HL L so ro zat 379. szám, 2006. 12. 28. – (a továb biak -
ban: 1998/2006/EK bi zott sá gi ren de let) 2. cik ke sze rin ti cse -
kély össze gû (de mi ni mis) tá mo ga tás;

b) fel nõtt kép zés ér de ké ben vég zett fej lesz tõ te vé keny -
ség: olyan te vé keny ség vagy prog ram, amely

ba) az élet hosszig tar tó ta nu lás elõ se gí té sé hez kap cso -
ló dó an is me ret ter jesz tés re, tá jé koz ta tás ra,

bb) a fel nõtt kép zés, a fel nõtt kép zé si szol gál ta tás, va la -
mint a fel nõtt kép zés rend sze ré nek kor sze rû sí té sé re, mi nõ -
sé gi szín vo na lá nak eme lé sé re, il let ve en nek elõ se gí té se ér -
de ké ben fel nõtt kép zé si há ló za tok ki épí té sé re,

bc) a fel nõtt kép zés mi nõ ség biz to sí tá si rend sze ré nek
kor sze rû sí té sé re,

bd) a fog lal koz tat ha tó ság elõ se gí té sé re, az e-ta nu lás és
az ati pi kus fog lal koz ta tá si for mák bõ ví té sé re,

be) a mun ka erõ pi a con hát rá nyos hely ze tû ré te gek
mun ka erõ pi a ci hely ze té nek ja ví tá sá ra,

bf) fel nõtt kép zé si prog ram, tan anyag, kép zé si mo dul,
va la mint adat bá zis kor sze rû sí té sé re és ki dol go zá sá ra,

bg) a fel nõtt kép zés be való be kap cso ló dás elõ se gí té sé re 
irá nyu ló kom mu ni ká ci ós prog ra mok meg va ló sí tá sá ra,

bh) fel nõtt kép zé si fej lesz té si prog ra mok meg va ló sí tá sa 
ér de ké ben vég zett szer ve zé si rész fel ada tok el lá tá sá ra,

bi) a mun ka erõ pi a ci kép zé si szük ség le tek fel tá rá sá ra,
elem zé sé re, vagy

bj) a mes ter kép zés, il let ve mes ter to vább kép zés és
vizs gáz ta tás rend sze ré nek kor sze rû sí té sé re
irá nyul;

c) ál ta lá nos kép zés: a Szer zõ dés 87. és 88. cik ke al kal -
ma zá sá ban a tá mo ga tá sok bi zo nyos faj tá i nak a kö zös pi ac -
cal össze egyez tet he tõ nek nyil vá ní tá sá ról  szóló, 2008.
 augusztus 6-i 800/2008/EK bi zott sá gi ren de let (a továb -
biak ban: 800/2008/EK bi zott sá gi ren de let) 38. cikk
2. pont já ban meg ha tá ro zott kép zés;

d) spe ci á lis kép zés: a 800/2008/EK bi zott sá gi ren de let
38. cikk 1. pont já ban meg ha tá ro zott kép zés;

e) tá mo ga tá si in ten zi tás: az Eu ró pai Kö zös sé get lét re -
ho zó Szer zõ dés 87. cik ké nek (1) be kez dé se sze rin ti ál la mi
tá mo ga tá sok kal kap cso la tos el já rás ról és a re gi o ná lis tá -
mo ga tá si tér kép rõl  szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. ren de -
let [a továb biak ban: 85/2004. (IV. 19.) Korm. ren de let]
1.  § 24. pont já ban meg ha tá ro zott fo ga lom;

f) kis- és kö zép vál lal ko zás: az a vál lal ko zás, amely a tá -
mo ga tá si ké re lem be nyúj tá sá nak idõ pont já ban meg fe lel a
800/2008/EK bi zott sá gi ren de let I. mel lék le té ben meg ha -
tá ro zott vál lal ko zá sok va la me lyi ké nek (a továb biak ban:
KKV);

g) kül sõ kép zés: az a kép zés, ame lyet a mun kál ta tó a sa -
ját mun ka vál la lói ré szé re, tel jes egé szé ben sa ját szer ve ze -
té tõl el kü lö nült, a fel nõtt kép zés rõl  szóló 2001. évi CI. tör -
vény (a továb biak ban: Fktv.) sze rint akk re di tált fel nõtt -
kép zé si in téz mény köz re mû kö dé sé vel – szol gál ta tá si szer -
zõ dés alap ján – va ló sít meg;

h) bel sõ kép zés: az Fktv. 29.  § 13. pont já ban meg ha tá -
ro zott kép zés;

i) hát rá nyos hely ze tû mun ka vál la ló: a 800/2008/EK bi -
zott sá gi ren de let 2. cikk 18. pont já ban meg ha tá ro zott mun -
ka vál la ló;
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j) fo gya té kos ság gal élõ mun ka vál la ló: a 800/2008/EK
bi zott sá gi ren de let 2. cikk 20. pont já ban meg ha tá ro zott
mun ka vál la ló;

k) me zõ gaz da sá gi ter mék: a 800/2008/EK bi zott sá gi
ren de let 2. cikk 22. pont já ban meg ha tá ro zott ter mék;

l) me zõ gaz da sá gi ter mék fel dol go zá sa: a 800/2008/EK
bi zott sá gi ren de let 2. cikk 23. pont já ban meg ha tá ro zott
fel dol go zás;

m) me zõ gaz da sá gi ter mék for ga lom ba ho za ta la: a
800/2008/EK bi zott sá gi ren de let 2. cikk 24. pont já ban
meg ha tá ro zott for ga lom ba ho za tal;

n) ne héz hely zet ben lévõ vál lal ko zás: a 85/2004.
(IV. 19.) Korm. ren de let 8. szá mú mel lék le té ben meg ha tá -
ro zott vál lal ko zás;

o) tá mo ga tás tar ta lom: a 85/2004. (IV. 19.) Korm. ren -
de let 1.  § 31. pont já ban meg ha tá ro zott fo ga lom;

p) tá mo ga tá si prog ram: a 85/2004. (IV. 19.) Korm.
ren de let 1.  § 26. pont ja sze rint ér tel me zen dõ fo ga lom;

q) tá mo ga tás szem pont já ból el szá mol ha tó költ ség: a
tá mo ga tás alap já nak meg ha tá ro zá sa kor figye lembe vett, a
tá mo ga tás tár gyá val össze füg gés ben köz vet le nül fel me rült 
vagy ah hoz köz ve tett mó don hoz zá ren del he tõ költ sé gek,
rá for dí tá sok és be szer zett esz kö zök be ke rü lé si ér té ke,
ame lyek fi nan szí ro zá sá ra a tá mo ga tás fel hasz nál ha tó.”

2.  §

Az R. 20.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(1) Be ru há zá sösz tön zõ kép zé si célú tá mo ga tás ban ré -
sze sít he tõ a leg alább 50 fõ ré szé re mun ka he lyet te rem tõ, a
Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén szék hellyel és/vagy fi ók te -
lep pel ren del ke zõ be fek te tõ jogi sze mély, jogi sze mé lyi -
ség gel nem ren del ke zõ gaz da sá gi tár sa ság (a továb biak ban 
együtt: be fek te tõ), amellyel – a Kor mány tá mo ga tás ra vo -
nat ko zó ha tá ro za ta alap ján – a szo ci á lis és mun ka ügyi mi -
nisz ter (a továb biak ban: mi nisz ter) a tá mo ga tás alap ve tõ
fel té te le i re vo nat ko zó an ke ret meg ál la po dást ír alá.”

3.  §

Az R. 21.  § (2) be kez dé se a kö vet ke zõ h) pont tal egé szül 
ki:

[Az (1) be kez dés sze rin ti ké re lem hez csa tol ni kell]
„h) a be fek te tõ nyi lat ko za tát ar ról, hogy a ren de zett

mun ka ügyi kap cso la tok nak az ál lam ház tar tás ról  szóló
1992. évi XXXVIII. tör vény (a továb biak ban: Áht.)
15.  §-ában meg ha tá ro zott fel té te le it tel je sí tet te.”

4.  §

(1) Az R. 22.  § (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(3) A 6.  §-ban, va la mint a 8–10.  §-ban meg ha tá ro zott,
vál lal ko zá sok ré szé re nyúj tott tá mo ga tás az 1998/2006/EK
bi zott sá gi ren de let 2. cik ke sze rin ti cse kély össze gû (de mi ni -
mis) tá mo ga tás nak mi nõ sül, és ki zá ró lag a 1998/2006/EK bi -
zott sá gi ren de let tel össz hang ban nyújt ha tó.”

(2) Az R. 22.  § (7)–(11) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép, ez zel egy ide jû leg a § a kö vet ke zõ (12) be -
kez dés sel egé szül ki:

„(7) A 17.  §, 19.  §, és 20.  § alap ján a ked vez mé nye zet tel
mun ka vi szony ban álló mun ka vál la lók kép zé sé hez kép zé si 
tá mo ga tás nyújt ha tó a 800/2008/EK bi zott sá gi ren de let
I. fe je zet, il let ve II. fe je zet 8. sza ka szá ban fog lal tak sze -
rint. A ma xi má lis tá mo ga tá si in ten zi tás

a) ál ta lá nos kép zés ese tén az el szá mol ha tó költ sé gek
60%-a;

b) spe ci á lis kép zés ese tén az el szá mol ha tó költ sé gek
25%-a.

(8) A (7) be kez dés ben meg ha tá ro zott ma xi má lis tá mo -
ga tá si in ten zi tás az el szá mol ha tó költ sé gek 80%-ának
meg fe le lõ ma xi má lis tá mo ga tá si in ten zi tá sig nö vel he tõ a
kö vet ke zõk sze rint:

a) 10 szá za lék pont tal a fo gya té kos ság gal élõ vagy hát -
rá nyos hely ze tû mun ka vál la lók nak nyúj tott kép zés ese tén,

b) 10 szá za lék pont tal, ha a tá mo ga tást kö zép vál lal ko -
zá sok nak, és 20 szá za lék pont tal, ha a tá mo ga tást kis vál lal -
ko zás nak nyújt ják.

(9) Ha va la mely tá mo ga tá si pro jekt ben ál ta lá nos és spe -
ci á lis kép zé si össze te võk is sze re pel nek, ame lyek a kép zés 
tá mo ga tá si in ten zi tá sá nak a ki szá mí tá sa vo nat ko zá sá ban
egy más tól nem vá laszt ha tók el, vagy ha a tá mo ga tá si pro -
jekt ben sze rep lõ kép zés ál ta lá nos, il let ve spe ci á lis jel le ge
nem ál la pít ha tó meg, a (7) be kez dés b) pont ja sze rin ti spe -
ci á lis kép zés re vo nat ko zó tá mo ga tá si in ten zi tá so kat kell
al kal maz ni.

(10) A (7) be kez dés ben meg ha tá ro zott tá mo ga tá sok
ese tén a kép zés sel össze füg gõ aláb bi költ sé gek szá mol ha -
tó ak el:

a) az ok ta tók nak a szám vi tel rõl  szóló 2000. évi C. tör -
vény 79.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott sze mé lyi jel le -
gû költ sé gei, és a kép zé si pro jekt tel kap cso la tos el iga zí tás
és ta nács adá si szol gál ta tá sok költ sé gei, együt te sen leg fel -
jebb az össze sen el szá molt költ sé gek 10%-a mér té ké ig,

b) az ok ta tók és kép zés ben részt ve võk uta zá si költ sé -
gei, be le ért ve a szál lás költ sé ge ket is,

c) egyéb fo lyó költ sé gek, úgy mint a pro jekt hez köz vet -
le nül kap cso ló dó anya gok, fo gyó esz kö zök,

d) az esz kö zök és fel sze re lé sek ér ték csök ke né se, olyan
mér ték ben, amennyi re azo kat ki zá ró lag a kép zé si pro jekt
cél ja i ra hasz nál ják,

e) a kép zés ben részt ve võk sze mé lyi jel le gû költ sé gei
és el szá mol ha tó ál ta lá nos köz ve tett költ sé gek (ad mi niszt -
rá ci ós költ sé gek, bér le ti díj, re zsi költ sé gek) az a)–d) pont -
ban fel so rolt el szá mol ha tó költ sé gek össz ér té ké ig. A kép -
zés ben részt ve võk sze mé lyi jel le gû költ sé gei vo nat ko zá -
sá ban csak a kép zés ben tény le ge sen el töl tött idõ ve he tõ
szá mí tás ba, az eb bõl ter me lés ben el töl tött idõ vagy an nak
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meg fe le lõ je le vo ná sa után. Az ok ta tók, ta nács adók, il let ve
a kép zés ben részt ve võk sze mé lyi jel le gû rá for dí tá sai ál la -
mi tá mo ga tá sá nak havi (hu szon két mun ka nap ra ve tí tett)
mér té ke nem ha lad hat ja meg a tárgy évet meg elõ zõ má so -
dik évre vo nat ko zó KSH ada tok sze rint a ver seny szfé rá -
ban fog lal koz ta tot tak havi át lag ke re se té nek két sze re sét.

(11) A (10) be kez dés ben meg ha tá ro zott költ sé gek ki zá -
ró lag té te le sen rész le te zett do ku men tu mok alap ján ter vez -
he tõk és szá mol ha tók el.

(12) Öt ven és öt száz fõ kö zöt ti mun ka hely te rem tést
ered mé nye zõ be ru há zás hoz leg fel jebb 1 mil lió euró
összeg nek meg fe le lõ fo rint össze gû kép zé si célú tá mo ga -
tás, öt száz fõt meg ha la dó mun ka hely te rem tést ered mé nye -
zõ be ru há zás hoz leg fel jebb 2 mil lió euró összeg nek meg -
fe le lõ fo rint össze gû kép zé si célú tá mo ga tás nyújt ha tó. Az
eu ró ban meg ha tá ro zott tá mo ga tá si összeg fo rint ra tör té nõ
át szá mí tá sa kor a 85/2004. (IV. 19.) Korm. ren de let 31.  §
(3) be kez dé sé ben fog lal tak sze rint kell el jár ni.”

5.  §

Az R. a kö vet ke zõ 25/A.  §-sal egé szül ki:
„25/A.  § (1) A cse kély össze gû tá mo ga tás oda íté lé sé nek 

fel té te le a ked vez mé nye zett nyi lat ko za ta, mely sze rint ál -
ta la az elõ zõ há rom pénz ügyi év ben igény be vett cse kély
össze gû tá mo ga tá sok tá mo ga tás tar tal ma nem ha lad ja meg
a 200 000 eu ró nak meg fe le lõ fo rint össze get.

(2) A több rész let ben fi ze ten dõ tá mo ga tást az oda íté lé se 
idõ pont já ban ér vé nyes ér ték re kell disz kon tál ni.

(3) Min den egyes új cse kély össze gû tá mo ga tás oda íté -
lé se kor az adott pénz ügyi év ben, va la mint az elõ zõ két
pénz ügyi év alatt oda ítélt cse kély össze gû tá mo ga tás tel jes
össze gét figye lembe kell ven ni.

(4) A cse kély össze gû tá mo ga tá sok nyúj tá sa ese tén a tá -
mo ga tást nyúj tó nak ele get kell ten nie az 1998/2006/EK bi -
zott sá gi ren de let 3. cikk 1. pont ja sze rin ti tá jé koz ta tá si kö -
te le zett sé gé nek.

(5) Cse kély össze gû (de mi ni mis) tá mo ga tás nem nyújt -
ha tó az 1998/2006/EK ren de let 1. cikk 1. pont já ban meg -
ha tá ro zott te vé keny sé gek hez.”

6.  §

Az R. a kö vet ke zõ 25/B.  §-sal egé szül ki:
„25/B.  § (1) A 22.  § (7) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott tá -

mo ga tás nem nyújt ha tó:
a) a 800/2008/EK ren de let 1. cikk (3) be kez dés c) pont -

já ban fog lalt te vé keny sé gek hez;
b) a 800/2008/EK ren de let 1. cikk (6) be kez dé sé ben

meg ha tá ro zott ese tek ben.
(2) E ren de let alap ján tá mo ga tás csak ak kor ítél he tõ

meg, ha a ked vez mé nye zett még a pro jekt tel kap cso la tos
mun ká la tok vagy te vé keny sé gek meg kez dé se elõtt a tá mo -
ga tás irán ti igé nyét a Mi nisz té ri um nak be je len tet te. Nagy -

vál lal ko zá sok ese té ben a fen ti e ken kí vül a ked vez mé nye -
zet tek kö te le sek bi zo nyí ta ni, hogy a tá mo ga tás se gít sé gé -
vel lé nye ge sen meg nö vek szik a pro jekt mé re te, ki szé le se -
dik a te vé keny ség köre, nö vek szik a ked vez mé nye zett ál -
tal a pro jekt re for dí tan dó összeg, lé nye ge sen fel gyor sult a
pro jekt vég re haj tá si üte me, vagy re gi o ná lis be ru há zá si tá -
mo ga tás ese té ben a pro jekt a tá mo ga tás hi á nyá ban nem az
érin tett tá mo ga tott ré gi ó ban va ló sult vol na meg.

(3) A ren de let ben sze rep lõ, a 800/2008/EK bi zott sá gi ren -
de let ha tá lya alá tar to zó tá mo ga tá si jog cí men nyúj tott tá mo -
ga tás kü lön bö zõ el szá mol ha tó költ sé gek ese tén hal moz ha tó
más, a 800/2008/EK bi zott sá gi ren de let ha tá lya alá tar to zó tá -
mo ga tá si jog cí men nyúj tott tá mo ga tás sal. Azo nos, vagy rész -
ben azo nos el szá mol ha tó költ sé gek ese té ben a 800/2008/EK
bi zott sá gi ren de let ha tá lya alá tar to zó tá mo ga tá si jog cí men
nyúj tott tá mo ga tás ab ban az eset ben hal moz ha tó más, a
800/2008/EK bi zott sá gi ren de let ha tá lya alá tar to zó tá mo ga -
tá si jog cí men nyúj tott tá mo ga tás sal, il let ve cse kély össze gû
tá mo ga tás sal, ha az nem ve zet a 800/2008/EK bi zott sá gi ren -
de let sze rin ti leg ma ga sabb tá mo ga tá si in ten zi tás, il let ve tá -
mo ga tá si összeg túl lé pé sé hez.

(4) A 6.  §-ban, va la mint a 8–10.  §-ban meg ha tá ro zott, vál -
lal ko zá sok ré szé re nyúj tott, va la mint a 17.  §, és a 19–20.  §
alap ján nyúj tott tá mo ga tá sok ese té ben a ked vez mé nye zet tek -
nek és a tá mo ga tást nyúj tó szerv nek a tá mo ga tás igény lé sét,
fel hasz ná lá sát, el len õr zé sét alá tá masz tó bi zony la to kat, do ku -
men tu mo kat és nyil ván tar tá so kat, va la mint min den olyan
nyil ván tar tást, amely az el szá mol ha tó költ sé ge ket és a meg -
en ged he tõ ma xi má lis tá mo ga tá si in ten zi tás be tar tá sá ra vo -
nat ko zó in for má ci ó kat tar tal maz za, a tá mo ga tás oda íté lé sé tõl 
szá mí tott 10 évig meg kell õriz ni ük.”

7.  §

Az R. 27.  § (2) be kez dé sé nek fel ve ze tõ szö ve ge he lyé be 
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Egye di dön tés alap ján nyúj tott tá mo ga tás ese tén – a
(4) be kez dés ben fog lal tak ki vé te lé vel – a 25.  § (2) be kez -
dé se alap ján az NSZFI vagy a Mi nisz té ri um a tá mo ga tá si
szer zõ dés ben meg ha tá ro zot tak sze rint:”

[a)  el lát ja a tá mo ga tá sok nak a tá mo ga tot tak ré szé re
tör té nõ uta lá sá val kap cso la tos fel ada to kat,

b) dönt a tá mo ga tot tak ál tal be nyúj tott be szá mo lók el -
fo ga dá sá ról,

c) in téz ke dik a tá mo ga tot tak kal szem ben a vissza fi ze té -
si kö te le zett sé gek el ren de lé sé rõl, fo gad ja a vissza fi ze té -
sek bõl be folyt be vé te le ket.]

8.  §

Az R. 30.  § (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép, ez zel egy ide jû leg a § a kö vet ke zõ (5) be kez dés -
sel egé szül ki:

„(4) E ren de let alap ján a 800/2008/EK bi zott sá gi ren de -
let ha tá lya alá tar to zó tá mo ga tá sok ra vo nat ko zó an tá mo -
ga tá si dön tést 2013. de cem ber 31-ig le het hoz ni.
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(5) E ren de let
a) a Szer zõ dés 87. és 88 cik ke al kal ma zá sá ban a tá mo -

ga tá sok bi zo nyos faj tá i nak a kö zös pi ac cal össze egyez tet -
he tõ nek nyil vá ní tá sá ról  szóló, 2008. au gusz tus 6-i
800/2008/EK bi zott sá gi ren de let (ál ta lá nos cso port men -
tes sé gi ren de let) (HL L 214., 2008. 08. 09., 3–47. o.); va la -
mint

b) a Szer zõ dés 87. és 88. cik ké nek a de mi ni mis tá mo ga tá -
sok ra való al kal ma zá sá ról  szóló, 2006. de cem ber 15-i
1998/2006/EK bi zott sá gi ren de let (HL L 379., 2006.12.28.,
5.o.) ha tá lya alá tar to zó tá mo ga tást tar tal maz.”

9.  §

Az R. mel lék le té nek he lyé be e ren de let mel lék le te lép.

10.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály -
ba és a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ 30. na pon ha tá lyát vesz ti.

(2) Az R. 25.  § (3) be kez dés d) pont já ban az „ál lam ház -
tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény (a továb biak -
ban: Áht.)” szö veg rész he lyé be az „Áht.” szö veg lép.

(3) E ren de let a Szer zõ dés 87. és 88 cik ke al kal ma zá sá -
ban a tá mo ga tá sok bi zo nyos faj tá i nak a kö zös pi ac cal
össze egyez tet he tõ nek nyil vá ní tá sá ról  szóló, 2008. au gusz -
tus 6-i 800/2008/EK bi zott sá gi ren de let (ál ta lá nos cso port -
men tes sé gi ren de let) (HL L 214., 2008. 08. 09., 3–47. o.
ha tá lya alá tar to zó tá mo ga tást tar tal maz.

(4) A re gi o ná lis kép zõ köz pon tok fel ada ta i ról, irá nyí tá -
sá ról, a Mun ka erõ pi a ci Alap fog lal koz ta tá si alap ré szén
be lül el kü lö ní tett kép zé si ke ret fel hasz ná lá sá ról, va la mint
a re gi o ná lis kép zõ köz pon tok és a me gyei (fõ vá ro si) mun -
ka ügyi köz pon tok együtt mû kö dé sé rõl  szóló 23/2005.
(XII. 26.) FMM ren de let 6.  §-ában a „bíz meg és von ja
vissza a meg bí zást” szö veg rész he lyé be a „ne vez ki, va la -
mint gya ko rol ja vele szem ben a jog vi szony meg szün te té -
sé nek jo gát” szö veg lép.

Szûcs Eri ka s. k.,
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
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Melléklet a 2/2009. (II. 10.) SZMM rendelethez

„Mel lék let a 15/2007. (IV. 13.) SZMM ren de let hez

Támogatási kérelem a beruházásösztönzõ képzési célú támogatás
megállapításához

1. A befektetõ

 neve: 
 .......................................................................................................................................................................................

 szék he lye: 
 .......................................................................................................................................................................................

 te lep he lye/fi ók he lyei: 
 .......................................................................................................................................................................................

 le ve le zé si címe: 
 .......................................................................................................................................................................................

 te le fon szá ma,  fax szá ma, e-ma il címe: 
 .......................................................................................................................................................................................

 adó szá ma: 
 .......................................................................................................................................................................................

 szám la ve ze tõ pénz in té ze té nek neve és a tá mo ga tás fo ga dá sá ra szol gá ló bank szám la szá ma:
 .......................................................................................................................................................................................

 cég bí ró sá gi be jegy zé sé nek szá ma:
 .......................................................................................................................................................................................

 te vé keny sé gi köre: 
 .......................................................................................................................................................................................



 kép vi se le té re jo go sult neve, be osz tá sa, te le fon szá ma és e-ma il címe: 
 .......................................................................................................................................................................................

 meg bí zott kap cso lat tar tó já nak neve te le fon szá ma és e-ma il címe: 
 .......................................................................................................................................................................................

2. A beruházás

 meg va ló sí tá sá nak he lye:
 .......................................................................................................................................................................................

 meg va ló sí tá sá nak kez de té nek és be fe je zé sé nek pon tos (év, hó, nap) idõ pont jai: 
 .......................................................................................................................................................................................

 a be ru há zás sal lét re ho zott új mun ka he lyek szá ma:
 .......................................................................................................................................................................................

3. A be ru há zás hoz kap cso ló dó tá mo ga tás ban ré sze sí ten dõ képzések

A kép zés
meg ne ve zé se

A kép zés
tí pu sa

(ál ta lá nos)
spe ci á lis).
Ál ta lá nos

kép zés ese tén
OKJ-s vagy

akk re di tá ci ós
azonosító

száma

A kép zés
tí pu sa

(bel sõ/kül sõ
kép zés). 

Bel sõ kép zés
ese tén a
be ru há zó

fel nõtt kép zé si
nyil ván tar tá si
szá ma, kül sõ

kép zés ese tén a 
fel nõtt kép zé si

in téz mény
akkreditációs

száma

A kép zés
meg kez dé sé nek
és le zá rá sá nak

pon tos
idõ pont jai 

(év, hó, nap)

A kép zés
összes

óra szá ma

A kép zés ben
részt vevõ
fel nõt tek
lét szá ma

Eb bõl
fo gya té kos -
ság gal élõ 

vagy hát rá nyos 
hely ze tû
fel nõt tek
létszáma

A be ru há zás hoz kap cso ló dó kép zé si prog ram kez de té nek és be fe je zé sé nek pon tos (év, hó, nap) idõ pont jai: 
...........................................................................................................................................................................................

A kép zé sek tel jes költ sé ge:
...........................................................................................................................................................................................

A kép zé sek hez igé nyelt tá mo ga tás össze ge:
...........................................................................................................................................................................................

4. Fog lal koz ta tá si kö te le zett ség

A kép zés ben részt ve võk össz lét szá má ból a fog lal koz ta tá si kö te le zett ség szem pont já ból figye lembe ve he tõ lét szám:
...........................................................................................................................................................................................

A vál lalt fog lal koz ta tot tak szá ma:
...........................................................................................................................................................................................

Dá tum: ...................................................

P. H.
............................................

cég sze rû alá írás”
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IX. Ha tá ro za tok Tára

A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány 
1013/2009. (II. 10.) Korm.

határozata

a költségvetési szervek jogállásáról
és gazdálkodásáról szóló

2008. évi CV. törvény alkalmazásához kapcsolódó
egyes feladatokról

A Kor mány a ha té kony köz fel adat-el lá tás, to váb bá a
tel je sít mény re ala po zó költ ség ve té si ter ve zés, gaz dál ko -
dás fel té te le it biz to sí tó; a szak mai, mû kö dé si fel ada tok és
for rá sok össz hang ja, a pénz ügyi-költ ség ve té si meg ha tá ro -
zott ság kö ve tel mé nye i nek meg fe le lõ ál lam ház tar tá si rend -
szer ki ala kí tá sa, eh hez kap cso ló dó an a költ ség ve té si szer -
vek jog ál lá sá ról és gaz dál ko dá sá ról szó ló 2008. évi
CV. tör vény (a to váb bi ak ban: Kt.) al kal ma zá sá nak elõ se -
gí té se cél já ból a kö vet ke zõ ha tá ro za tot hoz za:

1. A pénz ügy mi nisz ter ál tal ki adott út mu ta tót fel hasz -
nál va – szük ség ese tén a Ma gyar Nem ze ti Va gyon ke ze lõ
Zrt. be vo ná sá val – a ha tár idõ ket és az egyes mun ka fá zi sok
idõ igé nyét szem elõtt tar tó in téz ke dé si ter vet kell ké szí te ni 
a Kt.-ból adó dó – rö vid távú és fo lya ma tos – in téz ke dé si és 
jog al ko tá si fel ada tok ról, ar ról ha la dék ta la nul tá jé koz tat ni
kell a pénz ügy mi nisz tert és meg kell kez de ni a vég re haj -
tást.

Fe le lõs az út mu ta tó ki adá sá ért: pénz ügy mi nisz ter
      az in téz ke dé si ter vek el ké szí té sé ért, a pénz ügy-
       mi nisz ter tá jé koz ta tá sá ért és a vég re haj-
        tá sért: mi nisz te rek

Ha tár idõ az út mu ta tó ki adá sá ra: 2009. feb ru ár 16.
        az in téz ke dé si ter vek el ké szí té sé re:

           az út mu ta tó ki adá sát kö ve tõ 30. nap
        a vég re haj tás ra: az in téz ke dé si terv sze rint

2. A he lyi ön kor mány za tok, a te le pü lé si, te rü le ti és or -
szá gos ki sebb sé gi ön kor mány za tok, va la mint a több cé lú
kis tér sé gi tár su lá sok (a továb biak ban együtt: ön kor mány -
za tok) ré szé re – a Ma gyar Ál lam kincs tár el nö ké nek be vo -
ná sá val – rész le tes út mu ta tót kell ki ad ni a Kt. is mert té té te -
lé re, a hatályba lépésébõl fa ka dó szük sé ges in téz ke dé sek -
re, eset le ges jog al ko tá si te en dõk re, il let ve in téz ke dé si terv
el ké szí té sé re néz ve. Eb ben ki kell tér ni kü lö nö sen az aláb -
bi ak ra:

a) a költ ség ve té si szer vek be so ro lá sa kö te le zett sé gé re
és szem pont ja i ra,

b) az egyes tí pu sú költ ség ve té si szer vek re vo nat ko zó
kü lö nös elõ írásokra,

c) a meg vál to zó jog ál lá si kér dé sek re, ezen be lül az új
szer ve ze ti le he tõ sé gek re (jogi sze mé lyi sé gû szer ve ze ti
egy ség lét re ho zá sa, vissza szer ve zés stb.),

d) a köz ala pít vá nyo kat és a gaz dál ko dó szer ve ze te ket
érin tõ jog sza bály vál to zá sok ra (kü lö nös te kin tet tel azok al -
kal ma zá sá nak az ága za ti jog sza bá lyok ra is fi gye lem mel
levõ ha tár ide jé re),

e) a köz pon ti költ ség ve té si szer vek irá nyí tói jo go sult -
sá gá nak ön kor mány za tok ré szé re tör té nõ – va la mint az el -
len té tes irá nyú – át adás fel ada ta i ra,

f) egyéb je len tõs tar tal mi vál to zá sok ra.

Fe le lõs: pénz ügy mi nisz ter
ön kor mány za ti mi nisz ter
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter

Ha tár idõ: az 1. pont sze rin ti út mu ta tó ki adá sát 
 kö ve tõ 30. nap

3. A Kor mány fel ké ri az ön kor mány za to kat, mint irá -
nyí tó szer ve ket a 2. pont ban fog lalt út mu ta tót is fel hasz -
nál va az in téz ke dé si ter ve ik mi e lõb bi el ké szí té sé re, majd
vég re haj tá sá ra.

4. Az ön kor mány za ti hi va ta lok (az ál lam ház tar tás ról
 szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény 66.  §-a sze rin ti hi va ta -
lok) szá má ra se gít sé gül szol gá ló ala pí tó ok irat min tát kell
ké szí te ni, s meg kell ten ni a szük sé ges szak mai se gí tõ in -
téz ke dé se ket ab ból a cél ból, hogy a Kt. elõ írása sze rint va -
la mennyi ön kor mány za ti hi va tal ren del kez zen ala pí tó ok -
irat tal.

Fe le lõs: ön kor mány za ti mi nisz ter
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
pénz ügy mi nisz ter

Ha tár idõ: az 1. pont sze rin ti út mu ta tó ki adá sát 
 kö ve tõ 30. nap

5. Meg kell vizs gál ni a gaz dál ko dó szer ve zet költ ség -
ve té si szerv ál ta li jog utód lá sa, a mun ka jo gi jog ál lás vál tás
sza bá lyo zá sá nak le he tõ sé gét.

Fe le lõs: igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter 
 (jog utód lás)
pénz ügy mi nisz ter
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter 
 (mun ka jo gi jog ál lás vál tás)
érin tett mi nisz te rek

Ha tár idõ: 2009. áp ri lis 30.

6. Ki kell dol goz ni a vál lal ko zó köz in té zet kü lön tör -
vény ben tör té nõ sza bá lyo zá sa ese tén a helyt ál lá si kö te le -
zett ség kor lá to zá sá ra, va la mint az adós ság ren de zés re vo -
nat ko zó, a Ptk.-val össz hang ban álló spe ci á lis sza bá lyo -
kat.
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Fe le lõs: pénz ügy mi nisz ter
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
egész ség ügyi mi nisz ter
ku ta tás-fej lesz té sért fe le lõs tár ca nél kü li
 mi nisz ter
érin tett mi nisz te rek

Ha tár idõ: 2009. jú ni us 30.

7. Gon dos kod ni kell – a Ma gyar Ál lam kincs tár, szük ség
sze rint a Re gi o ná lis Ál lam igaz ga tá si Hi va ta lok be vo ná sá -
val – ön ál ló, vagy más prog ram hoz kap csolt kép zé si prog ram 
meg szer ve zé sé rõl és cél zott uni ós for rás fel hasz ná lá sá val tör -
té nõ fi nan szí ro zá sá ról, amely nek ke re té ben a Kt. al kal ma zá -
sá hoz szük sé ges is me re tek hez az érin tet tek hoz zá jut nak.

Fe le lõs: pénz ügy mi nisz ter
ön kor mány za ti mi nisz ter
nem ze ti fej lesz té si és gaz da sá gi mi nisz ter

Ha tár idõ: fo lya ma to san

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

A Kormány
1014/2009. (II. 10.) Korm.

határozata

a 2009. évi központi költségvetés
általános tartalékának elõirányzatából történõ

felhasználásról

A Kor mány az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi
XXXVIII. tör vény 38.  § (1) be kez dé sé ben biz to sí tott jog -
kö ré ben 90 mil lió fo rint mel lék let sze rin ti át cso por to sí tást
ren del el a 2009. évi köz pon ti költ ség ve tés ál ta lá nos tar ta -
lé ka ter hé re.

Fe le lõs: pénz ügy mi nisz ter
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
kül ügy mi nisz ter

Ha tár idõ: azon nal

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

Mel lék let az 1014/2009. (II. 10.) Korm. ha tá ro zat hoz

X. Mi nisz ter el nök ség
XVIII. Kül ügy mi nisz té ri um
XX. Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té ri um 
Fe je zet szá ma, meg ne ve zé se

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELÕIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA*
a Kor mány ha tás kö ré ben

Költ ség ve té si év: 2009.

Mil lió fo rint ban, egy ti ze des sel

Ál lam-
ház tar tá si

egye di
azo no sí tó

Fe je zet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõ-
ir.-
cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elõ-
ir.-

szám

Fe je-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.-
név

KIADÁSOK A mó do sí tás
jog cí me

Mó do sí tás
(+/–)

A mó do-
sít ás

kö vet-
ke zõ
év re

át hú zó dó
ha tá sa

A mó do-
sít ást

el ren de lõ
jog-

sza bály/
ha tá-
ro zat
szá ma

Ki emelt elõ irány zat ne ve

XVIII. Kül ügy mi nisz té ri um

5 Fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok

22 Nem zet kö zi fej lesz té si együtt mû kö dés és hu ma ni tá ri us se gé lye zés

277045 4 Hu ma ni tá ri us se gé lye zés 

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si cé lú tá mo ga tá sok, ki adá -
sok

50,0

XX. Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té ri um

227942 2 Egye te mek, fõ is ko lák

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 15,2

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 4,8

3 Do lo gi ki adá sok 20,0

X. Mi nisz ter el nök ség

20 Tar ta lé kok

001414 1 Költ ség ve tés ál ta lá nos tar ta lé ka –90,0

Az elõ irány zat-mó do sí tás ér vé nyes sé ge: a) a költ ség ve té si év ben egy sze ri jel le gû 



Ál lam-
ház tar tá si

egye di
azo no sí tó

Fe je zet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõ-
ir.-
cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elõ-
ir.-

szám

Fe je-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.-
név

TÁMOGATÁSOK A mó do sí tás
jog cí me

Mó do sí tás
(+/–)

A mó do-
sít ás

kö vet-
ke zõ
év re

át hú zó dó
ha tá sa

A mó do-
sít ást

el ren de lõ
jog-

sza bály/
ha tá-
ro zat
szá ma

Ki emelt elõ irány zat ne ve

XVIII. Kül ügy mi nisz té ri um

5 Fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok

22 Nem zet kö zi fej lesz té si együtt mû kö dés és hu ma ni tá ri us se gé lye zés

277045 4 Hu ma ni tá ri us se gé lye zés 50,0

XX. Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té ri um

227942 2 Egye te mek, fõ is ko lák 40,0

Az elõ irány zat-mó do sí tás ér vé nyes sé ge: a) a költ ség ve té si év ben egy sze ri jel le gû 

Fog lal koz ta tot tak lét szá ma (fõ) — idõ szak ra

Fog lal koz ta tot tak lét szá ma (fõ) — idõ szak ra

Az elõ irány zat-mó do sí tás ér vé nyes sé ge: a) a költ ség ve té si év ben egy sze ri jel le gû 

Az adat lap 5 pél dány ban töl ten dõ ki A támogatás folyósítása/zá ro lá sa
(mó do sí tás +/—)

Össze sen I.
ne gyed év

II.
ne gyed év

III.
ne gyed év

IV.
ne gyed év

Fe je zet 1 pél dány   

Ál la mi Szám ve võ szék 1 pél dány   idõ ará nyos

Ma gyar Ál lam kincs tár 1 pél dány   tel je sít mény ará nyos

Pénz ügy mi nisz té ri um 2 pél dány   egyéb: azon nal 90,0 90,0

* Az össze tar to zó elõ irány zat-vál to zá so kat (+/–) egy mást kö ve tõ en kell sze re pel tet ni.

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 Kor mány 

1.  a)  Egyed Gé zát az Eu ró pai Új já épí té si és Fej lesz té si Bank Kor mány zó ta ná csá ban a Ma gyar Köz tár sa sá got kép vi -
se lõ he lyet tes kor mány zói tiszt ség bõl
fel men ti és egy ide jû leg

b) Mes ter Zol tánt az Eu ró pai Új já épí té si és Fej lesz té si Bank Kor mány zó ta ná csá ban a Ma gyar Köz tár sa sá got kép vi -
se lõ he lyet tes kor mány zó vá
2009. feb ru ár 16-i ha tállyal ki ne ve zi;

2. fel hív ja a kül ügy mi nisz tert, hogy az 1. pont ban fog lal tak ról az érin tett nem zet kö zi pénz ügyi in téz ményt tá jé koz -
tas sa.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyvkiadó
ki adá sá ban meg je le nik a

MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (DVD)

Tar ta lom
On li ne adat bá zis és nap i adat fris sí té si szol gál ta tás
A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD ha vi fris sí té sû le me ze kö zel 150 000 jog sza bály szö ve get tar tal maz.
Az alap szövegek mel lett egy sé ges szer ke zet ben köz li azok min den ko ri ha tá lyos vál to za tát, ko ráb bi szö veg vál to za ta it, il let ve a
már ha tá lyon kí vül he lye zett jog sza bá lyo kat is, to váb bá az Or szág gyû lés, a köz tár sa sá gi el nök, a Kor mány, a mi nisz ter el nök,
a mi nisz te rek, az  Alkotmánybíróság, a Leg fel sõbb Bí ró ság, az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság stb. ha tá ro za ta it,  állásfoglalásait,
a kü lön bö zõ irány el ve ket és irány mu ta tá so kat, ne ves szer zõk ál tal ké szí tett kommen tárokat, nem zet kö zi szer zõ dé se ket,
 tájékoztatókat, hir det mé nye ket, pá lyá za ti fel hí vá so kat, tör vény ja vas la to kat és  törvényindokolásokat. A szö ve gek és adat-
bázisok köz vet len for rá sai a hi va ta los la pok, így a Ma gyar Köz löny, az ága za ti köz lö nyök, az Al kot mány bí ró ság Határo zatai,
továbbá a Bí ró sá gi Ha tá ro za tok, a Ver seny fel ügye le ti Ér te sí tõ, az Adó és El len õr zé si Ér te sí tõ és a Verseny bírósági Ha tá ro za tok.

A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR elõ fi ze tõi szá má ra a jog sza bá lyok na pon ta ak tu a li zált on li ne adat bá zi sa in gye ne sen ér he tõ
el, to váb bá le he tõ ség van a ha von ta meg kül dött DVD-adat bá zis nap i rend sze res sé gû ak tu a li zá lá sá ra, in ter net rõl le töl tött adat-
cso mag se gít sé gé vel. E két szol gál ta tás se gít sé gé vel a jogszabály- változások fo lya ma to san nyo mon kö vet he tõk.

Sok ol da lú ság
A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR jog sza bály-szol gál ta tá sát többféle  keresési le he tõ ség te szi tel jes sé. A ké nyel mes el iga zo -
dást tá mo gat ja a szö veg be épí tett hi vat ko zá sok rend szer e ( tartalmilag kap cso ló dó más jog sza bá lyok, jog egy sé gi ha tá ro za tok,
bí ró sá gi és ver seny ta ná csi ha tá ro za tok, APEH- irány mutatások) és a jog anya gok bel sõ fel épí té sé nek és kül sõ kap cso la ta i nak
in ter ak tív áb rá zo lá sa is.
A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR és az EU-Jog sza bály tár kö zött az át jár ha tó ság biz to sí tott, vagy is ha a ma gyar jog sza bály-
ban hi vat ko zás ta lál ha tó uni ós jog sza bály ra, ak kor azt köz vet le nül meg le het nyit ni a HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁRBÓL.
Az alap prog ra mot ki egé szí tõ DVD-JOGSZABÁLYTÁR Asszisz tens a kü lön bö zõ adat ál lo má nyok (Szol gál ta tá sok  Jegyzéke,
ma gyar és an gol nyel vû TEÁOR, Ke res ke del mi Vám tarifa Jegy zék stb.) adat bá zis sze rû ke ze lé sé nek se gí tõ je, új don ság- és
vál to zás fi gye lõ szol gál ta tá sa pe dig le he tõ vé te szi a jog sza bály vál to zá sok ha té kony kö ve té sét. Iratminta tárunkat fo lya ma to san
fris sít jük és bõ vít jük.
(A Jog sza bály tár bár mely szö veg rész le te ki nyom tat ha tó vagy szö veg szer kesz tõ be át emel he tõ.)

Éves elõ fi ze té si dí jak

Ön ál ló vál to zat 97 200 Ft �

5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 171 600 Ft �

10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 216 000 Ft �

25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 351 000 Ft �

50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 459 000 Ft �

100 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 780 000 Ft �

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük a MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD vál to za tát .................  példány ban, 2009. ............................... hó naptól.

A meg ren de lõ ne ve: ....................................................................................................................................................................

A meg ren de lõ cí me: ....................................................................................................................................................................

Ügy in té zõ neve: ..........................................................................................................................................................................

Telefonszá ma: .............................................................................................................................................................................

Kül dé si név, cím: .........................................................................................................................................................................

Kel te zés: ………………………………………
                         ………………………………………

                                        cég szerû aláírás
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A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyvki adó meg je len tet te

a

Mód szer ta ni út mu ta tó a he lyi ön kor mány za ti ren de le tek szer kesz té sé hez
c. ki ad ványt.

Az út mu ta tó cél ja, hogy a he lyi ön kor mány za ti ren de le tek al ko tá sa so rán tör té nõ he lyes al kal ma zá -
sá hoz gya kor la ti se gít sé get nyújt son. Az út mu ta tó sor ra ve szi a jog al ko tás ról szó ló 1987. évi XI. tör-
vény és a kap cso ló dó vég re haj tá si ren de le tek azon ren del ke zé se it, ame lye ket a he lyi ön kor mány -
za ti jog al ko tás nál al kal maz ni kell. Ezen ren del ke zé sek hez fûz gya kor la ti út mu ta tást, ki fe je zet ten
ön kor mány za ti ren de le tek bõl me rí tett he lyes és hely te len példákat.
Je len leg igen nagy az el té rés az egyes me gyék ben, il let ve a me gyé ken be lül az egyes te le pü lé se-
ken hasz nált ön kor mány za ti ren de le tek al ko tá sa so rán al kal ma zott mód sze rek ben, szo ká sok ban.
Er re te kin tet tel né hány köz igaz ga tá si hi va tal min ta ren de le tek kel se gí ti az adott me gyé ben mû kö dõ
te le pü lé sek jegy zõ i nek mun ká ját. Egy sé ges, a he lyi ön kor mány za tok ré szé re ké szü lõ jog sza -
bály-szer kesz té si se géd anya got azon ban még sem az Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz-
té ri um, sem az Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té ri um nem adott ki. Ezt a hi ányt pró bál ja rész ben
pó tol ni ez a ki ad vány. Egy re na gyobb ugyan is az igény ar ra, hogy a he lyi ön kor mány za ti ren de le te -
ket is egy sé ges szer kesz té si mód szer rel, egy sé ges szer ke zet ben, elekt ro ni zál va min den ál lam pol-
gár el ér hes se, meg is mer hes se és kö vet ke ze te sen alkalmazhassa.
A fen ti ek re te kin tet tel ajánl juk a ki ad ványt az or szág va la mennyi jegy zõ jé nek, kör jegy zõ jé nek,
 fõjegyzõjének, a pol gár mes te rek nek, me gyei köz gyû lé si el nö kök nek, a kép vi se lõ-tes tü le tek tag ja i -
nak, va la mint a he lyi jog al ko tás elõ ké szí té sé ben részt ve võ hi va ta li mun ka tár sak nak.

A 104 ol da las ki ad vány ára: 1155 Ft áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Jo gi Köny ves bolt já ban (1085
Budapest, So mogyi B. u. 6. Tel./fax: 318-8411), va lamint a Budapest VII., Rá kóczi út 30. ( bejárat a
Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alat ti Közlöny Cent rumban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il:
koz lony cent rum@mhk.hu), illetve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746,
e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük a Mód szer ta ni út mu ta tó a he lyi ön kor mány za ti ren de le tek szer kesz té sé hez
cí mû ki ad ványt
(ára: 1155 Ft + pos taköltség), ......................  pél dányban, és kérem jut tassák el az alábbi címre:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ........................................................................................................
Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): .....................................................................................................
Ut ca, ház szám: .........................................................................................................................
Ügy in té zõ ne ve, telefonszá ma: ................................................................................................
A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ..................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele
után, 8 na pon be lül a Ma gyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán fel tüntetett pénz forgalmi
jel zõ szá má ra át uta lom.

Kel te zés: ………………………………………

                         ………………………………………
cégszerû aláírás
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Tisz telt Elõ fi ze tõk!

Tá jé koz tat juk Önö ket, hogy 2009. ja nu ár 1-jé tõl
a hi va ta los la pok meg je len te té se az aláb bi ak sze rint vál to zott

A Ma gyar Köz löny és a mel lék le tét ké pe zõ Hi va ta los Ér te sí tõ tar tal ma újabb ro va tok kal bõ vült

Ma gyar Köz löny

I. Az Al kot mány és annak mó do sí tá sai

II. Tör vé nyek

III. Kor mány ren de le tek

IV. A Ma gyar Nem ze ti Bank el nö ké nek
ren de le tei

V. A Kormány tag ja i nak ren de le tei

VI. Az Alkot mány bíró ság ha tá ro za tai és
vég zé sei

VII. Jog egy sé gi ha tá ro za tok

VIII. Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság
ál lás fog la lá sai

IX. Határozatok Tára

Hi va ta los Ér te sí tõ

I. Egy sé ges szer ke ze tû jo gi ak tu sok

II. Sta tisz ti kai köz le mé nyek

III. Uta sí tá sok, jo gi irány mu ta tá sok

IV. Ál lás fog la lá sok

V. Sze mély ügyi hí rek

VI. Ala pí tó ok ira tok

VII. Pá lyá za ti fel hí vá sok

VIII. Köz le mé nyek

IX. Hir det mé nyek (a Cég köz löny, az Euró pai
Unió Hi va ta los Lap ja, a Köz be szer zé si
Ér te sí tõ és a Bírósági Határozatok fi gye lé se, 
illetve a tar ta lom jegy zé kek közzététele)

Ha von ta a ki adó DVD-for má tum ban te ma ti zált jog sza bály gyûj te mé nye ket biz to sí t az elõ fi ze tõk nek.

A jog sza bály gyûj te mé nyek árát az elõ fi ze té si díj tar tal maz za.

2009. ja nu ár 1-jé tõl

– a Bel ügyi Köz löny tar tal maz za a Sport Ér te sí tõt, a Tu risz ti kai Ér te sí tõt és az Ön kor mány zatok Köz lönyét,

– a Szo ciá lis Köz löny és a Mun ka ügyi Köz löny – össze vo nást kö ve tõ en – Szo ciá lis és Mun ka ügyi Köz löny
néven, egy lap ként  jelenik meg,

– az Ok ta tá si Köz löny és a Kul tu rá lis Köz löny ko ráb bi elõ fi ze tõi az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Köz lönyben
 találhatják meg a szá muk ra fon tos in for má ci ó kat,

– az Egész ség biz to sí tá si Köz löny az Egész ség ügyi Köz lönybe in teg rá lódott, az ér dek lõ dõk az Egész ség-
ügyi Köz löny bõl tá jé ko zód hat nak az ez idá ig két lap ban kö zölt in for má ci ók ról.

Magyar Köz löny Lap- és Könyvkiadó Kft.
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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 ügyfélszolgá-
latán (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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Elõfizetési bankszámlaszám: MKB Bank 10300002–20377199–70213285

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 ki-
zárólag 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: Ma-
gyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, 1394 Budapest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668).

A 2009. évi elõfizetési díjak
(Az árak az áfát tartalmazzák.)

Magyar Közlöny 151 452 Ft/év
Az Alkotmánybíróság Határozatai 27 972 Ft/év
Belügyi Közlöny 39 564 Ft/év
Egészségügyi Közlöny 39 564 Ft/év
Földmûvelésügyi

és Vidékfejlesztési Értesítõ 27 468 Ft/év
Közbeszerzési Értesítõ 96 516 Ft/fél év

Szociális és Munkaügyi Közlöny 39 564 Ft/év
Oktatási és Kulturális Közlöny 31 500 Ft/év
Pénzügyi Közlöny 45 108 Ft/év
Ügyészségi Közlöny 9 324 Ft/év
Bûnügyi Szemle 12 600 Ft/év
L'udové noviny 7 308 Ft/év
Neue Zeitung 7 056 Ft/év
Pénzügyi Szemle 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 207 936 Ft
10 munkahelyes hálózati változat 274 176 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 472 890 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 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 97 200 Ft
5 munkahelyes hálózati változat 171 600 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 216 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 351 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 459 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 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 86 400 Ft
5 munkahelyes hálózati változat 156 000 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 192 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 312 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 408 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 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.


