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Kormányrendeletek

A Kormány 273/2009. (XII. 3.) Korm. rendelete
a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes nyomástartó berendezések
hatósági felügyeletérõl szóló 23/2006. (II. 3.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés h) és k) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az
Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:
1. §

(1) A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes nyomástartó berendezések hatósági felügyeletérõl szóló 23/2006. (II. 3.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A rendelet hatálya kiterjed:
a) a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó létesítményekbe telepített, ott üzemeltetett, valamint a cseppfolyós
propán-, butángázok és ezek elegyei tartályban vagy palackban történõ forgalmazásának szabályairól és hatósági
felügyeletérõl szóló jogszabály alapján folytatott tevékenység végzésének eszközparkját képezõ azon nyomástartó
berendezésekre, nyomástartó rendszerekre, létesítményekre és egyszerû nyomástartó edényekre (a továbbiakban:
nyomástartó berendezés), amelyekben a legnagyobb megengedhetõ nyomás (PS) a 0,5 bar értéket meghaladja,
b) a bányaüzemekben használt bányamentõ készülékek gázpalackjainak töltésére,
c) az a) és b) pontban meghatározott nyomástartó berendezések, rendszerek és egyszerû nyomástartó edények
tulajdonosaira, illetve az ezeket üzemeltetõ természetes személyekre, jogi személyekre és jogi személyiség nélküli
gazdasági társaságokra.”
(2) Az R1. 1. § (2) bekezdés f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(E rendelet hatálya nem terjed ki:)
„f) arra a nyomástartó edényre – töltetre és nyomásra való tekintet nélkül –, melynek teljes ûrtartalma 25,0 liternél
nem nagyobb, kivéve a bányaüzemekben használt bányamentõ készülékek gázpalackjait,”
(3) Az R1. 1. § (2) bekezdés h) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(E rendelet hatálya nem terjed ki:)
„h) a vízellátó vagy melegvíz-ellátó berendezés legfeljebb 10,0 bar túlnyomáson és legfeljebb 110 °C-on mûködõ
edényére,”
(4) Az R1. 1. § (2) bekezdés m) és n) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(E rendelet hatálya nem terjed ki:)
„m) a vasúti tartálykocsikra, a közúti tartályjármûvekre és a belvízi tartályhajókra,
n) a földgázellátásról szóló törvényben meghatározott elosztóvezetékre, kivéve a propán-bután gáz elosztóvezeték
megtáplálását biztosító tartályt.”

2. §

(1) Az R1. 3. § 5. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Az R. fogalommeghatározásain túlmenõen e rendelet alkalmazásában:)
„5. Vizsgáló szervezet: olyan üzemeltetõi vagy üzemeltetõtõl független külsõ szervezet, amely megfelel e rendelet
4. számú mellékletében meghatározott feltételeknek.”
(2) Az R1. 3. § 29. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Az R. fogalommeghatározásain túlmenõen e rendelet alkalmazásában:)
„29. Mobil nyomástartó berendezés: a kõolaj-, és földgázbányászati létesítményekben, vagy kõolaj és földgázkutatási
területen, változó felállítási helyen üzemelõ, valamely technológiai folyamatot (például szeparálást, kútmérést,
próbatermeltetést) ideiglenesen ellátó nyomástartó berendezés.”
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3. §

Az R1. 5. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A kérelemhez mellékelni kell:
a) a szakmai képesítést igazoló oklevél, bizonyítvány másolatát,
b) a szakmai gyakorlati idõt bizonyító okiratok másolatát, valamint
c) az igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylatot.”

4. §

Az R1. 6. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„6. § (1) Az engedélyét vissza kell vonni annak, és ezzel egyidejûleg törölni kell a nyilvántartásból azt, akinél az
engedélyhez elõírt feltételek bármelyike utóbb megszûnt, továbbá aki
a) elhalálozott,
b) azt kérte,
c) akivel szemben a bányafelügyelet az egészséget vagy köz- és vagyonbiztonságot veszélyeztetõ állapot miatt két
alkalommal szabálysértési eljárást folytatott le,
d) hamis adatot szolgáltatott,
e) a hatóságot egyéb módon megtévesztette,
f) akit e foglalkozástól eltiltottak.
(2) Akinek az (1) bekezdés c) pontjában írtak miatt az engedélyét visszavonták, az engedély visszavonásától számított
5 éven belül nem kaphat engedélyt.”

5. §

Az R1. 7. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„7. § (1) E rendelet hatálya alá tartozó nyomástartó berendezést, nyomástartó rendszert, létesítményt – a 7/A. §-ban
foglaltak kivételével – a bányafelügyelet engedélyével szabad
a) meghatározott helyen létesíteni (felállítani),
b) használatba venni,
c) átalakítani, javítani,
d) elbontani (megszüntetni).
(2) A cseppfolyós propán-, butángázok és ezek elegyei tartályban vagy palackban történõ forgalmazásának
szabályairól és hatósági felügyeletérõl szóló jogszabály szerinti gázforgalmazói engedélyesnek (a továbbiakban:
engedélyes) a cseppfolyós propán-, butángázok és ezek elegyei tárolására szolgáló nyomástartó berendezések
– a nyomástartó és töltõlétesítmények mûszaki-biztonsági hatósági felügyeletérõl szóló jogszabály szerinti biztonsági
szabályzatnak megfelelõ – létesítésének (felállításának) tervezésére, létesítésére, próbaüzemére, használatbavételére,
üzemeltetésére és elbontására minõségbiztosítási (mûszaki-biztonsági irányítási) rendszert kell kidolgoznia.
A minõségbiztosítási (mûszaki-biztonsági irányítási) rendszert a bányafelügyelet hagyja jóvá és felügyeli annak
alkalmazását.”

6. §

Az R1. a 7. §-t követõen a következõ 7/A. §-sal egészül ki:
„7/A. § (1) A bányafelügyelet engedélye nélkül végezhetõ:
a) a változó telephelyen üzemeltetett mobil nyomástartó berendezések létesítése (felállítása), használatbavétele és
elbontása (felhagyása) veszélyességi osztályuktól függetlenül,
b) az engedélyes a 7. § (2) bekezdése szerinti minõségbiztosítási rendszere alapján a fogyasztók gázellátására létesülõ
13 m3 össztérfogat alatti cseppfolyósított propán-bután gázok és elegyeik tartályainak, vagy tartálycsoportjainak
létesítése, használatbavétele és elbontása (felhagyása), abban az esetben, ha a tulajdonos vagy üzemeltetõ a tartály
biztonsági övezetével érintett közmûvek üzemeltetõinek hozzájárulását megszerezte, és a tartály elhelyezésének
módja nem ellentétes a helyi építési szabályzattal,
c) az „A” veszélyességi osztályba sorolt nyomástartó berendezés használatba vétele.
(2) Az (1) bekezdés szerint létesített nyomástartó berendezés használatba vételét a nyomástartó berendezést vizsgáló
szakértõ vagy felügyeleti személy által elvégzett vizsgálatokat követõ 8 napon belül be kell jelenteni
a bányafelügyeletnek.
(3) A bejelentés tartalmazza:
a) az üzemeltetõ megnevezését, székhelyét,
b) a tartály/berendezés létesítési (felállítási) helyét (település, helyrajzi szám),
c) a tartály/berendezés gyártási számát, típusát,
d) a tartály/berendezés besorolását.”
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7. §

(1) Az R1. 8. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Amennyiben az a létesítési eljárás során még nem benyújtható, a (2) bekezdés f) pontja, és a (3) bekezdés a) pont
ab) és ac) alpontja szerinti dokumentumokat a használatbavételi eljárás során kell a bányakapitányságnak átadni.”
(2) Az R1. 8. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) Ha a nyomástartó berendezés nem az Európai Gazdasági Térségrõl szóló megállapodásban részes államból
származik, és az elõírt megfelelõségi jelöléssel nem rendelkezik, akkor a (3) bekezdés elõírásain túl a kérelemhez
mellékelni kell az R. szerinti bejelentett szervezet által kiadott megfelelõségi tanúsítványt.”

8. §

(1) Az R1. 10. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Mobil nyomástartó berendezés elsõ és további felállítási helyén a berendezés használatba vételét meg kell elõznie
a felállítási helyen a nyomástartó berendezést vizsgáló szakértõ vagy felügyeleti személy által elvégzett sikeres külsõ
szerkezeti vizsgálatnak és tömörségi nyomáspróbának.”
(2) Az R1. 10. § (4) bekezdés e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A bányakapitánysághoz benyújtandó használatbavételi engedély kérelemnek tartalmaznia kell:)
„e) a nyomástartó berendezésen (rendszeren) a nyomástartó berendezést vizsgáló szakértõ vagy felügyeleti személy
által elvégzett vizsgálatok felsorolását,”

9. §

Az R1. 11. § (3) bekezdés második mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:
„A nyomástartó berendezés használatbavételi engedélyezés tárgyában hozott határozatnak a közigazgatási hatósági
eljárás általános szabályairól szóló törvényben elõírtakon túl tartalmaznia kell:”

10. §

Az R1. a 13. §-t követõen a következõ alcímmel és 13/A. §-sal egészül ki:

„Nyomástartó berendezés bontása
13/A. § (1) Nyomástartó berendezés bontását bányafelügyeleti engedély nélkül lehet végezni.
(2) Az elvégzett bontást annak befejezésétõl számított nyolc napon belül be kell jelenteni a bányafelügyeletnek.
(3) A bejelentésnek tartalmaznia kell:
a) az üzemeltetõ megnevezését, székhelyét,
b) a tartály/berendezés létesítési (felállítási) helyét (település, helyrajzi szám),
c) a tartály/berendezés gyártási számát, típusát,
d) a tartály/berendezés besorolását.
(4) A megszüntetett nyomástartó berendezés adatait a megszûnést követõen törölni kell a nyilvántartásból.”
11. §

Az R1. 14. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A nyomástartó berendezések használatba vételi engedélyének hatályát nem érintõ munkák felügyelet biztosítása
mellett végezhetõk. A felügyeletet legalább nyomástartóedény-gépész (OKJ szerinti szakképesítés száma:
52 524 01 0100 31 01) szakképesítésû személynek kell ellátnia. Az elvégzett munkát dokumentálni kell, amelynek
tartalmaznia kell
a) az elvégzett munka idõpontját,
b) a munkát végzõ és felügyelõ személy nevét,
c) az elvégzett munka leírását.”

12. §

Az R1. 15. § (2)–(4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az ellenõrzést nyomástartó berendezést vizsgáló szakértõvel, illetve felügyeleti személlyel kell elvégeztetni, 13 m3
össztérfogat alatti cseppfolyósított propán-bután gázok és elegyeik tartályainak, vagy tartálycsoportjainak esetében
az ellenõrzést nyomástartóedény-gépész is végezheti.
(3) Az (1) bekezdés szerinti ellenõrzés elvégzését az ellenõrzõ személy üzemnaplóba vagy az üzemeltetõ által erre
a célra rendszeresített nyilvántartásba köteles bejegyezni. Ha az ellenõrzést végzõ szabálytalanságot,
rendellenességet állapít meg a nyomástartó berendezés üzemével kapcsolatban, amelyet nem tud saját hatáskörében
azonnal megszüntetni, a szükséges óvintézkedések megtétele mellett köteles arról írásban jelentést tenni az
ellenõrzést elrendelõnek.
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(4) Az üzemeltetõ – a cseppfolyós propán-bután gázok tartályban történõ belföldi forgalmazására szolgáló tartály
esetében a gázforgalmazó – minden esetben köteles vizsgáló szervezettel vagy nyomástartó berendezést vizsgáló
szakértõvel, illetve felügyeleti személlyel felülvizsgáltatni a nyomástartó berendezést, ha azon megbontással járó
karbantartást vagy javítást végeznek.”
13. §

Az R1. 16. § (2)–(5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A berendezések elsõ idõszakos felülvizsgálatát a használatbavételi engedélyben rögzített idõpontig kell
elvégezni. A további idõszakos vizsgálatok idõpontját a felülvizsgálat eredménye, az üzemeltetés, a tárolt közeg
tulajdonságai és egyéb, a biztonságot befolyásoló körülmények figyelembevételével kell meghatározni, de a külsõ és
belsõ szerkezeti vizsgálatot legalább 5 évenként, a szilárdsági nyomáspróbával történõ vizsgálatot legalább
10 évenként kell elvégezni. A 10,0 m3-nél kisebb ûrtartalmú légtartályokat, valamint a cseppfolyós propán-bután
gázok és elegyeik tartályait 10 évenként kell belsõ szerkezeti vizsgálat alá vetni. A ciklusidõk az elõzõ vizsgálat
idõpontjától számítanak azzal, hogy a folyamatos üzemben lévõ berendezések belsõ szerkezeti vizsgálatát és
szilárdsági nyomáspróbáját a tervezett karbantartási (nagyjavítási) üzemleállások alkalmával lehet megtartani
a ciklusidõnek megfelelõ naptári évben. A 10,0 m3-nél kisebb ûrtartalmú légtartályok, valamint a cseppfolyós
propán-bután gázok és elegyeik tartályai esetében a belsõ szerkezeti vizsgálat és szilárdsági nyomáspróba
helyettesíthetõ megbontás nélküli, egyéb vizsgálati módszerekkel is.
(3) Az idõszakos felülvizsgálatot vizsgáló szervezet, vagy nyomástartó berendezést vizsgáló szakértõ, illetve felügyeleti
személy végezheti.
(4) Minden harmadik idõszakos, belsõ szerkezeti vizsgálat alkalmával az üzemeltetõtõl független vizsgáló
szervezetnek vagy nyomástartó berendezést vizsgáló szakértõnek kell a vizsgálatot tartani. A vizsgálatról készült
dokumentációban kell rögzíteni a legközelebbi felülvizsgálat idõpontját, illetve hogy a nyomástartó berendezés újabb
vizsgálat nélkül milyen esetlegesen megváltozott jellemzõkkel, milyen egyéb feltételekkel üzemeltethetõ.
(5) Az idõszakos vizsgálat elvégzését a bányakapitányságnak be kell jelenteni. A bejelentésrõl az adott év december
31-éig az üzemeltetõ – a cseppfolyós propán-bután gázok tartályban történõ belföldi forgalmazására szolgáló tartály
esetében a gázforgalmazó – köteles gondoskodni.”

14. §

Az R1. a 16. §-t követõen a következõ alcímmel és 16/A. §-sal egészül ki:

„Bányaüzemi bányamentõ készülékek palackjainak töltése
16/A. § A bányavállalkozó a bányafelügyelet külön engedélye nélkül elvégezheti a bányaüzemben használt,
tulajdonában lévõ bányamentõ készülékek gázpalackjainak töltését, ha
a) a töltõberendezés – létesítményeivel együtt – rendeltetésének és az Országos Tûzvédelmi Szabályzat kiadásáról
szóló jogszabályban foglaltaknak megfelel,
b) a töltõberendezés üzemeltetését irányító felügyeleti személy egyben vizsgáló szakember is,
c) a gázpalack töltésével, kezelésével, szállításával, tárolásával foglalkozó munkavállalókat a Gázpalack Biztonsági
Szabályzatról szóló jogszabályban elõírtakból kiképezte.”
15. §

Az R1. 18. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az üzemeltetõ – a cseppfolyós propán-bután gázok tartályban történõ belföldi forgalmazására szolgáló tartály
esetében a gázforgalmazó – köteles a használatában lévõ nyomástartó berendezésekrõl berendezésfajtánként
(egyszerû nyomástartó edény, nyomástartó edény, biztonsági szerelvény – ezen belül: közvetlen nyomáshatároló,
határoló készülék –, nyomástartó tartozék), valamint az R. hatálya alá tartozó gázpalackokról és a felügyelt rendszerbe
bekötött vagy azzal együttmûködõ (például szagosító anyaggal töltött palackok, beépített tûzoltó berendezés
palackja) gázpalackokról a 3. számú melléklet szerinti adattartalmú naprakész nyilvántartást vezetni.
(2) A bányakapitányság nyilvántartást vezet a nyomástartó berendezésekrõl, az általa kiadott engedélyekrõl és az
idõszakos vizsgálatokról.”

16. §

Az R1. 19. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A bányafelügyelet feladata:)
„a) e rendelet szerinti létesítés (felállítás), átalakítás, javítás, használatbavétel engedélyezése,”
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17. §

Az R1. 20. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Ez a rendelet a belsõ piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv 9–11. cikkeinek való megfelelést szolgálja.”

18. §

Az R1. 3. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

19. §

(1) Az R1. 4. számú mellékletének címe helyébe a következõ cím lép:
„A vizsgáló szervezetekre vonatkozó követelmények”
(2) Az R1. 4. számú melléklet II. pont (Tárgyi feltételek) 1. alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„1. A vizsgáló szervezetek nem lehetnek közvetlenül érintettek a rendelet hatálya alá tartozó és az általuk ellenõrzött
termék tervezésében, gyártásában, forgalmazásában, szerelésében, üzemeltetésében és karbantartásában.”
(3) Az R1. 4. számú melléklet III. pont (Szervezeti követelmények) 5. alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„5. Az üzemeltetõi vizsgáló szervezet más üzemeltetõ szervezetnél nem végezhet idõszakos vizsgálatokat.
A szervezet nem támaszthat indokolatlan pénzügyi vagy egyéb feltételeket, és eljárásait megkülönböztetés nélkül
köteles végezni.”

20. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 30. napon lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévõ eljárásokban is
alkalmazni kell.
(2) Az e rendelettel megállapított R1. 7. § (2) bekezdése szerinti minõségbiztosítási rendszert a gázforgalmazói
engedélyesek a rendelkezés hatálybalépését követõ egy éven belül kötelesek kidolgozni és jóváhagyásra
a bányafelügyelethez benyújtani.
(3) Az R1.
a) 3. § 7. pontjában a „fogyasztó” szövegrész helyébe a „felhasználó” szöveg,
b) 4. § (1) bekezdésében a „nyomástartó berendezés vizsgáló szakember vagy felügyeleti személy” szövegrész
helyébe a „nyomástartó berendezést vizsgáló szakértõ, illetve felügyeleti személy” szöveg,
c) 4. § (8) bekezdés második mondatában a „munkavállaló nyomástartó berendezés vizsgáló szakember vagy
felügyelõ személy” szövegrész helyébe a „kérelmezõ nyomástartó berendezést vizsgáló szakértõ, illetve
felügyeleti személy” szöveg,
d) 8. § (3) bekezdés e) pontjában az „eljárási” szövegrész helyébe az „igazgatási szolgáltatási” szöveg, valamint
(9) bekezdésében az „érvényes” szövegrész helyébe a „hatályos” szöveg,
e) 9. § (4) bekezdésében az „érvényét” szövegrész helyébe a „hatályát” szöveg,
f) 11. § (1) bekezdés elsõ mondatában az „ellenõrzést” szövegrész helyébe a „szemlét” szöveg, második
mondatában az „ellenõrzés” szövegrész helyébe a „szemle” szöveg, valamint (2) bekezdés d) pontjában az
„ellenõrzés” szövegrész helyébe a „szemle” szöveg,
g) 11. § (3) bekezdés h) pontjában a „kézhezvételét” szövegrész helyébe a „közlését” szöveg, az „az illetékes”
szövegrész helyébe az „a” szöveg, l) pontjában az „érvényességének az idõtartamát” szövegrész helyébe az
„idõbeli hatályát” szöveg,
h) 12. § (1) bekezdésében az „érvényes” szövegrész helyébe a „hatályos” szöveg, (2) bekezdésében az
„érvényessége” szövegrész helyébe a „hatálya” szöveg, valamint a (3) bekezdésében az „érvényességét”
szövegrész helyébe a „hatályát” szöveg,
i) 14. § (4) bekezdésében a „fogyasztó” szövegrész helyébe a „felhasználó” szöveg,
j) 20. § (2) bekezdésében az „érvényben” szövegrész helyébe a „hatályban” szöveg,
k) 4. számú melléklet III. pont (Szervezeti követelmények) 3. alpontjában az „ellenõrzõ” szövegrész helyébe
a „vizsgáló” szöveg, 4. alpontjában „az ellenõrzõ” szövegrész helyébe „a vizsgáló” szöveg
lép.
(4) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti az R1.
a) 2. §-a,
b) 3. § 6., 17. pontja és 23. pontjában „ , az MBFH-nál nyilvántartásba vett” szövegrész,
c) 4. § (1), (2) és (9) bekezdése,
d) 5. § (1) bekezdésében a „nyilvántartásba való felvétel iránti” szövegrész, valamint a (3)–(6) bekezdése,
e) 8. § (2) bekezdés a) pontja,
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f)

11. § (2) bekezdés b) pontjában a „ , valamint az MBFH nyilvántartásába vett szervezet vagy szakértõ nyilatkozata”
szövegrész, d) pontjában „a vizsgáló szervezet vagy szakértõ nyilatkozata alapján” szövegrész, a (3) bekezdés
b) pontja,
g) 12. § (2) bekezdés f) pontjában „a vizsgáló szervezet vagy szakértõ” szövegrész,
h) 14. § (2) bekezdése,
i) 17. § (2) bekezdése,
j) 19. § (3) bekezdése,
k) 20. § (5) bekezdése,
l) 4. számú melléklet I. pont (Személyi Feltételek) 3. alpontja.
(5) A Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 4/A. §-a a következõ (6) bekezdéssel
egészül ki:
„(6) A Kormány a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes nyomástartó berendezések létesítésének (felállításának)
és használatbavételének engedélyezésére irányuló eljárásban
a) a létesítésre vonatkozó tûzvédelmi elõírások érvényre juttatása kérdésében elsõ fokú eljárásban a hivatásos
önkormányzati tûzoltóságot, másodfokú eljárásban a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fõváros területén az
Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóságot,
b) a helyi építési szabályzat elõírásainak érvényre juttatása kérdésében elsõ fokú eljárásban az építésügyi és az
építésfelügyeleti hatóságok kijelölésérõl és mûködési feltételeirõl szóló kormányrendelet szerinti építésügyi
hatóságot, másodfokú eljárásban a Kormány általános hatáskörû területi államigazgatási szervét
szakhatóságként jelöli ki.”
(6) E rendelet 1–19. §-a és 20. § (3)–(5) bekezdése a rendelet hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.
(7) E rendelet 2012. január 1-jén hatályát veszti.
21. §

Ez a rendelet a belsõ piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv 9–11. cikkeinek való megfelelést szolgálja.

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

Melléklet a 273/2009. (XII. 3.) Korm. rendelethez
„3. számú melléklet a 23/2006. (II. 3.) Korm. rendelethez

Nyomástartó berendezés nyilvántartásának tartalmi követelményei
Az üzemben tartó adatai:
1. A létesítmény helye:
1.1. név, irányítószám, település, utca, házszám:
1.2. helyrajzi szám:
2. A létesítmény üzemeltetõje:
2.1. név, irányítószám, település, utca, házszám:
3. A létesítmény tulajdonosa:
3.1. név, irányítószám, település, utca, házszám:
4. A nyomástartó berendezés adatai:
4.1. típus:
4.2. megnevezés:
4.3. töltet:
4.4. gyári szám:
4.5. gyártási év:
4.6. gyártó neve:
4.7. tanúsító (engedélyezõ neve):
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4.8. tanúsítvány (gyártási engedély) száma:
4.9. legnagyobb megengedhetõ nyomás (PS, bar):
4.10. megengedhetõ hõmérséklet (TS, °C):
4.11. térfogat (V, liter):
5. Biztonsági szerelvény:
5.1. megnevezés:
5.2. típus:
5.3. gyári szám:
5.4. legutóbbi beállítás idõpontja:
6. Nyomástartó berendezés engedélyezési adatai:
6.1. besorolási ábra száma:
6.2. PS × V (bar × liter):
6.3. veszélyességi osztály:
6.4. létesítési engedély száma:
6.5. létesítést engedélyezõ szerv:
6.6. használatbavételi engedély száma:
6.7. használatot engedélyezõ szerv:
6.8. használaton kívül helyezés idõpontja:
6.9. üzembe helyezés idõpontja:
7. Idõszakos ellenõrzés adatai:
7.1. felülvizsgálati ciklusidõ:
7.2. legutóbbi felülvizsgálat idõpontja:
7.3. felülvizsgálatot végzõ szerv vagy személy megnevezése:
7.3.1. név, irányítószám, település, utca, házszám”

A Kormány 274/2009. (XII. 3.) Korm. rendelete
A fémhigany és egyes higanyvegyületek és -keverékek kiviteli tilalmáról,
valamint a fémhigany biztonságos tárolásáról szóló, 2008. október 22-i 1102/2008/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról
A Kormány az Alkotmány 40. § (3) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotó hatáskörében, valamint a környezet védelmének általános
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdésének 5. és 6. pontjaiban kapott felhatalmazás alapján – az Alkotmány 35. §-a
(1) bekezdésének b) pontjában és (2) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva – a következõket rendeli el:
1. §

A fémhigany és egyes higanyvegyületek és -keverékek kiviteli tilalmáról, valamint a fémhigany biztonságos tárolásáról
szóló 2008. október 22-i 1102/2008/EK európai parlamenti és a tanácsi rendelet (a továbbiakban: R.)
a) 5. cikke (3) bekezdésének a) pontjában meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség tekintetében az Országos
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõség (a továbbiakban: Fõfelügyelõség),
b) 6. cikkében meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség tekintetében a létesítmény helye szerint illetékes
környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelõség (a továbbiakban: felügyelõség)
az illetékes hatóság.

2. §

(1) Az R. 5. cikke (3) bekezdésének a) pontja, valamit 6. cikke szerinti adatszolgáltatási kötelezettség nem vagy nem
megfelelõ teljesítése esetén a környezetvédelmi bírság mértéke megegyezik a hulladékkal kapcsolatos
adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása, illetve nem megfelelõ teljesítése esetén kiszabható
hulladékgazdálkodási bírság mértékével.
(2) Az R. 1. cikkében meghatározott kiviteli és fémhigany-keverési tilalom megsértése esetén a környezetvédelmi bírság
mértéke megegyezik a veszélyes hulladék országhatárt átlépõ jogellenes szállítása esetén kiszabható
hulladékgazdálkodási bírság mértékével.
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(3) Az R. 1. cikkében meghatározott kiviteli és fémhigany-keverési tilalom megsértése, valamint az R. 5. cikke
(3) bekezdésének a) pontja szerinti adatszolgáltatási kötelezettség nem vagy nem megfelelõ teljesítése esetén
a Fõfelügyelõség, az R. 6. cikke szerinti adatszolgáltatási kötelezettség nem vagy nem megfelelõ teljesítése esetén
a felügyelõség jár el a hulladékgazdálkodási bírság mértékérõl, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról
szóló kormányrendeletben meghatározottak szerint.
3. §

Az R. 5. cikkének (1) bekezdése szerinti engedélyt és biztonsági értékelést, valamint az R. 5. cikkének (2) bekezdésében
és 7. cikkében meghatározott tájékoztatást a környezetvédelemért felelõs miniszter által vezetett Minisztérium küldi
meg az Európai Bizottság részére.

4. §

(1) Ez a rendelet – 2. §-ának kivételével – a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.
(2) E rendelet 2. §-a a kihirdetést követõ 45. napon lép hatályba.
(3) Ez a rendelet a fémhigany és egyes higanyvegyületek és -keverékek kiviteli tilalmáról, valamint a fémhigany
biztonságos tárolásáról szóló, 2008. október 22-i 1102/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 5., 6. és
7. cikkeinek végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 275/2009. (XII. 3.) Korm. rendelete
a felszámolók névjegyzékérõl szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a csõdeljárásról és felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 84/A. §-ában foglalt felhatalmazás alapján,
az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:
1. §

A felszámolók névjegyzékérõl szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2. §-a helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„2. § (1) A felszámolók névjegyzékébe – nyilvános pályázat alapján – a Cstv. 27/C. §-ában és az e rendeletben foglalt
feltételeknek megfelelõ
a) magyarországi székhelyû korlátolt felelõsségû társaság vagy kizárólag névre szóló részvényekkel rendelkezõ
részvénytársaság, vagy
b) az Európai Gazdasági Térségrõl szóló megállapodásban részes más államban székhellyel rendelkezõ, a székhelye
szerinti államban – a fizetésképtelenségi eljárásokról szóló 1346/2000/EK tanácsi rendelet szerinti eljárásokban –
felszámolói tevékenység végzésére jogosult vállalkozás magyarországi fióktelepe
[az a) és b) pontban foglaltak a továbbiakban együtt: felszámoló gazdasági társaság]
vehetõ fel.
(2) A Cstv. 27/C. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltakról az állami adóhatóságtól beszerezhetõ adóigazolás helyett
arról is lehet nyilatkozni, hogy a gazdasági társaság szerepel az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény 36/B. §-a
szerinti köztartozás-mentes adatbázisban.
(3) A Cstv. 27/C. § (2) bekezdésének b) pontjában foglaltakra tekintettel a felszámoló gazdasági társaságnak
rendelkeznie kell legalább 70 millió forint biztosítékkal, amely – a felszámoló gazdasági társaság választása szerint –
a) a fõvárosi (megyei) bíróság gazdasági hivatalában letéti számlára befizetett pénzösszeg,
b) magyarországi székhelyû hitelintézetnél vagy az Európai Gazdasági Térségrõl szóló megállapodásban részes más
államban letelepedett hitelintézetnél lekötött és elkülönítetten kezelt pénzösszeg (pénzbeli letét),
c) értékpapír letét (amely magyarországi székhelyû vagy az Európai Gazdasági Térségrõl szóló megállapodásban
részes más államban letelepedett hitelintézet által kibocsátott vagy garantált, azonnal beváltható vagy értékesíthetõ,
hitelviszonyt megtestesítõ olyan értékpapír, amely az említett országokban van letéti számlán, és a letétbe helyezéstõl
számított 180 napnál hosszabb hátralévõ futamidejû értékpapírokat tartalmaz),

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2009. évi 174. szám

43869

d) magyarországi székhelyû vagy az Európai Gazdasági Térségrõl szóló megállapodásban részes más államban
letelepedett hitelintézet által kibocsátott bankgarancia,
e) magyarországi székhelyû vagy az Európai Gazdasági Térségrõl szóló megállapodásban részes más államban
letelepedett biztosító által kibocsátott biztosítói garancia,
f) magyarországi székhelyû vagy az Európai Gazdasági Térségrõl szóló megállapodásban részes más államban
letelepedett biztosító által kiállított, készfizetõ kezességvállalást tartalmazó kötelezvény,
g) magyarországi székhelyû vagy az Európai Gazdasági Térségrõl szóló megállapodásban részes más államban
letelepedett biztosítóval kötött felelõsségbiztosítás
lehet. A felszámoló gazdasági társaságnak a vagyoni biztosíték meglétét évente október 1-jéig, továbbá a hatósági
ellenõrzéskor is igazolnia kell.
(4) A Cstv. 27/C. § (2) bekezdés c)–d) és f) pontjaiban elõírt feltételek fennállásáról nyilatkozatot kell tenni.
(5) A névjegyzékbe való felvétel feltétele annak igazolása is, hogy a felszámoló gazdasági társaság legalább két-két
büntetlen elõéletû közgazdászt, jogi szakvizsgát tett jogászt, valamint a Magyar Könyvvizsgálói Kamaránál bejegyzett
és könyvvizsgálói igazolvánnyal rendelkezõ könyvvizsgálót, továbbá a 2006. évi VI. törvény 20. § (4) bekezdése és
21. §-a szerinti szakképzettségû személyt foglalkoztat. Az említettek közül legalább egy-egy fõnek (kivéve
a könyvvizsgálót) munkaviszonyban vagy személyes közremûködésre is kötelezettséggel is járó tagsági
jogviszonyban kell állnia a felszámoló gazdasági társasággal. E feltételek teljesítését a Cstv.-ben és a Melléklet
b) pontjában meghatározott okiratokkal kell igazolni.”
2. §

A Korm. rendelet 3. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„3. § (1) A felszámolók névjegyzékébe új felszámolók felvételére szolgáló nyilvános pályázatot a Kormány
– a bíróságoknak az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala útján jelzett bírósági ügyforgalmi adatait
mérlegelve, valamint a felszámolók jogszabályi feladatainak változása miatt indokolt esetekben, továbbá
a (6) bekezdés szerinti keretszám feltöltése érdekében – a pénzügyminiszter útján írja ki. Hét évenként új névjegyzék
felállítására kell pályázatot kiírni.
(2) A nyilvános pályázatot a pályázatok benyújtására megállapított kezdõ idõpontot legalább 90 munkanappal
megelõzõen a Pénzügyi Közlönyben kell kiírni és emellett a Cégközlönyben, a Pénzügyminisztérium honlapján,
továbbá a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenõ Hivatalos Értesítõben is közzé kell tenni.
(3) A pályázati kérelmet – az abban feltüntetett határidõben, a Melléklet szerint elõírt tartalommal – kell eljuttatni
a Pénzügyminisztérium részére, nem elektronikus úton történõ benyújtás esetén könyvelt (ajánlott vagy
tértivevényes) küldeményként.
(4) A pályázati kérelmeket háromtagú bizottság értékeli, a benyújtásra adott határidõ lejártát követõ 60 munkanapon
belül. A bizottság egy-egy tagja a pénzügyminiszter és az igazságügyi és rendészeti miniszter által delegált személy,
egy tagja a felszámolók érdekképviseleti szervezete által javasolt személy. Az értékelõ bizottság elnöke
a pénzügyminiszter által jelölt tag. A bizottság által az értékelésnél alkalmazandó pontrendszert és a rangsor
kialakításának egyéb elveit a pályázati kiírásban kell közzétenni. A pályázati kiírásban ki kell mondani, hogy
a rangsornak a (6) bekezdés szerinti keretszám biztosítását kell lehetõvé tennie, ezért a több azonos pontszámmal
rendelkezõk között sorsolással kell a sorrendet kialakítani. A sorsolás közjegyzõ jelenlétében történik. Az értékelõ
bizottság egyebekben a javaslatát szótöbbséggel hozza, és azt (annak indokolásával együtt) jegyzõkönyvbe foglalja,
majd a jegyzõkönyvet eljuttatja a névjegyzékbe való felvételrõl vagy az új névjegyzék felállításával összefüggõ
határozatokat hozó pénzügyminiszter részére.
(5) A pályázati feltételek meghatározása során a következõ követelményeket kell érvényesíteni:
a) a pályázónak rendelkeznie kell vagy csatlakoznia kell olyan internetes elektronikus árverési rendszerhez, amely
a felszámolási eljárások során lebonyolítandó nyilvános értékesítések ingó- és ingatlan árverési hirdetményei
közzétételére és a vételi ajánlatok elektronikus úton történõ megtételére van kifejlesztve, és amelynek mûködési
elveire, a rendszerüzemeltetés feltételeire, valamint az árverési rendszert támogató szoftverre vonatkozó
követelményeket a pályázati kiírásban kell közzétenni,
b) a pályázónak rendelkeznie kell belsõ ellenõrzési rendszerrel és szabályzattal a felszámolói tevékenységre irányadó
feltételek fennállásának vizsgálata érdekében,
c) elõnyben részesíteni azt a pályázót, amely a 2. § (5) bekezdésében foglalt végzettségû, illetve szakképesítésû
személyek közül az ott említett kötelezõ létszámnál többet foglalkoztat,
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d) elõnyben részesíteni azt a pályázót, amely a 2. § (5) bekezdésében említetteken kívül más – a vállalkozások
reorganizációjának elõsegítéséhez, a csõdeljárások és felszámolási eljárások alatt az adós vállalkozások
mûködtetéséhez hasznosítható – felsõfokú végzettséggel rendelkezõ személyeket is foglalkoztat,
e) elõnyben kell részesíteni azt a pályázót, amely ellen nem volt korábban olyan bírósági határozat, amely
jogszabálysértés vagy mulasztás miatt csõdeljárásban vagy felszámolási eljárásban jogerõsen a felmentését rendelte el,
f) elõnyben kell részesíteni azt a pályázót, amely nem követett el a Cstv. 27/C. § (5) bekezdésében meghatározott
jogszabálysértést,
g) elõnyben kell részesíteni azt a pályázót, amely 5 éven belül nem követett el olyan jogsértést, ami miatt a munkaügyi
hatóság jogerõs határozattal munkaügyi bírsággal sújtotta, vagy a Munkaerõpiaci Alapba való befizetésre kötelezte,
h) elõnyben kell részesíteni azt a pályázót, akit 5 éven belül nem követett el munkaviszony létesítésével összefüggõ
bejelentési kötelezettség elmulasztásával kapcsolatos olyan cselekményt, ami miatt az állami adóhatóság jogerõs
határozattal mulasztási bírsággal sújtotta.
(6) A Kormány – a pénzügyminiszter és az igazságügyi és rendészeti miniszter együttes javaslatára – a pályázati kiírást
tartalmazó határozatában meghatározza a névjegyzékbe vehetõk számát (a továbbiakban: keretszám). A keretszámot
a bíróságoknak – az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala útján jelzett – ügyforgalmi adatai alapján, valamint
a felszámolók jogszabályi feladatainak változására figyelemmel kell megállapítani.”
3. §

A Korm. rendelet 4. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„4. § (1) A felszámolók névjegyzékét a pénzügyminiszter vezeti (a továbbiakban: nyilvántartó szerv).
A pénzügyminiszter a névjegyzékbe való felvétellel, az új névjegyzék felállításával és a névjegyzék vezetésével
kapcsolatos eljárás során – az e rendeletben foglaltak figyelembevételével – a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény (a továbbiakban: Ket.) rendelkezései szerint jár el azzal, hogy ahol
a Ket. kérelemrõl rendelkezik, ott az e rendelet szerinti pályázati kérelmet is érteni kell. Újrafelvételi eljárásnak, továbbá
az eljárás ügyfél kérelmére történõ felfüggesztésének nincs helye. A nyilvántartásba vétellel kapcsolatos közigazgatási
hatósági eljárás ügyintézési határideje a pályázati határidõ leteltét követõ 120 munkanap, a névjegyzék vezetésével
kapcsolatos egyéb közigazgatási hatósági eljárás ügyintézési határideje pedig 45 munkanap.
(2) Ha az ügyfél kérelme, nyilatkozata hiányos, vagy az azok alapjául szolgáló okirat nem megfelelõ, az értékelõ
bizottság – az iratok beérkezésétõl számított 15 munkanapon belül, megfelelõ határidõ megjelölésével és a mulasztás
jogkövetkezményeire történõ figyelmeztetés mellett – felhívja a hiányok pótlására.
(3) A pénzügyminiszter a felszámolók jegyzékét az új névjegyzék felállításakor, továbbá évente – a változásokat pedig
a határozat jogerõre emelkedését követõen haladéktalanul – közzéteszi a honlapján, a Pénzügyi Közlönyben,
a Cégközlönyben és a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenõ Hivatalos Értesítõben. A közzétételnek tartalmaznia
kell az új névjegyzék felállításának idõpontját is.”

4. §

A Korm. rendelet 5. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„5. § (1) A nyilvántartó szerv a felszámoló gazdasági társaságot törli a névjegyzékbõl
a) a Cstv. által törlési okként nevesített esetekben,
b) a megyei (fõvárosi) bíróság elnökének vagy a felszámolók érdekképviseleti szervezetének jelzése, hivatalos
tudomásszerzés vagy a hatósági ellenõrzés alapján megállapítja, hogy a felszámoló gazdasági társaság
a névjegyzékbe történõ felvétel feltételeinek nem felel meg,
c) a megyei (fõvárosi) bíróság kezdeményezésére, ha a felszámoló gazdasági társaság ismételten vagy súlyosan
jogszabálysértõ tevékenységet folytat, és ezt jogerõs bírósági határozat állapította meg,
d) ha a felszámoló gazdasági társaság ezt kéri,
e) az új névjegyzék felállítására irányuló eljárások lezárásakor, a (2) bekezdés szerinti módon, amennyiben
a felszámoló társaságnak az új névjegyzékbe való vételére nem kerül sor.
(2) Az új névjegyzék felállítására irányuló eljárásokat lezáró utolsó határozat jogerõre emelkedését követõ 15
munkanapon belül kell határozatot hozni azon felszámoló társaságok névjegyzékbõl való törlésérõl, amelyeknek
a névjegyzékbe vételére nem került sor. A határozatban a törlés idõpontja megegyezik az új névjegyzék felállításának
idõpontjával.
(3) A névjegyzékbõl való törlésrõl szóló jogerõs határozatot a nyilvántartó szerv megküldi minden megyei bíróságnak,
a Fõvárosi Bíróságnak, továbbá az ítélõtábláknak.”
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A Korm. rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet Melléklete lép.

6. §

(1) E rendelet – a (4) és (5) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba. A (4) bekezdés
2010. január 1-jén lép hatályba. Az (5) bekezdés 2010. július 1-jén lép hatályba.
(2) A Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése és 2–4. számú melléklete hatályát veszti.
(3) A Korm. rendelet 1. §-ában a „gazdasági társaság” szövegrész helyébe a „2. § (1) bekezdése szerinti gazdasági társaság”
szöveg lép.
(4) A Korm. rendelet – e rendelettel megállapított – 2. § (5) bekezdésében a „büntetlen elõéletû közgazdászt,” szövegrész
helyébe a „közgazdászt,” szövegrész lép, továbbá – az e rendelettel megállapított – Mellékletének b) pontjában
az „eredeti erkölcsi bizonyítványait,” szövegrész helyébe „hatósági bizonyítványuk eredeti példányát (amely igazolja
a büntetlen elõéletet és azt, hogy nem állnak a felszámolói tevékenységben való közremûködést kizáró foglalkoztatás
hatálya alatt),” szöveg lép.
(5) A Korm. rendelet – e rendelettel megállapított – 2. § (5) bekezdésében a „továbbá a 2006. évi VI. törvény 20. §
(4) bekezdése és 21. §-a” szövegrész helyébe a „továbbá a Cstv. 27/C. § (1) bekezdése” szöveg lép. A Korm. rendelet
– e rendelettel megállapított – Mellékletének j) pontjában „a nyilatkozatokat a Cstv. 27/C. § (2) bekezdésének
e)–f) pontjában és (3) bekezdésében” szövegrész helyébe a „nyilatkozatokat a Cstv. 27/C. § (1) bekezdésében,
(2) bekezdésének e)–f) pontjában és (3) bekezdésében” szöveg lép.
(6) A Korm. rendelet – e rendelet 1. §-ával megállapított – 2. § (3) bekezdése szerinti vagyoni biztosíték teljesítését
legkésõbb 2010. október 1-jéig kell igazolni.
(7) A Korm. rendelet – e rendelet 2. §-ával megállapított – 3. § (1) bekezdése alapján 2011. január 1-jéig új névjegyzék
felállítására kell pályázatot kiírni olyan módon, hogy a pályázat beadásának kezdõ idõpontja nem lehet korábbi mint
2011. október 1-je, és a névjegyzékbe vehetõk keretszámának a korábbinál legalább az egyötödével nagyobbnak kell
lennie.
(8) A Korm. rendelet – e rendelet 2. §-ával megállapított – 3. § (5) bekezdésének a) pontja szerinti, az internetes
elektronikus árverési rendszerre vonatkozó követelményt elõször az e § (7) bekezdése szerinti új névjegyzékre
vonatkozó pályázatoknál kell érvényesíteni.

7. §

(1) E rendelet 1–5. §-a és 6. § (2)–(5) bekezdései a hatálybalépésüket követõ napon a hatályukat vesztik.
(2) E § 2010. július 2-án hatályát veszti.

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

Melléklet a 275/2009. (XII. 3.) Korm. rendelethez
„Melléklet a 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelethez
A pályázati kérelemhez csatolni kell:
a) a Cstv. 27/C. § (4) bekezdése szerinti azon adatokat igazoló okiratokat, amelyek a nyilvántartó szerv által a külön
jogszabályok szerint nem ismerhetõk meg,
b) a 2. § (5) bekezdésben, illetve a 3. § (5) bekezdés d) pontjában említett személyek iskolai végzettségét és
szakképesítését igazoló okiratok másolatait, továbbá eredeti erkölcsi bizonyítványait, nyilatkozatot vagy igazolást
arról, hogy az említetteket milyen jogviszonyban foglalkoztatja,
c) a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a 2. § (5) bekezdésében említett személyeknek van-e és milyen idõtartamú
szakmai gyakorlatuk felszámolóbiztosként, vagyonfelügyelõként vagy reorganizációs, követeléskezelõi,
kockázatkezelési szakterületeken,
d) a 2. § (3) bekezdésében elõírt vagyoni biztosíték teljesítését igazoló okiratok másolatát,
e) a Cstv. 27/C. § (2) bekezdésének a) pontja szerinti feltétel teljesítése tekintetében
ea) nyilatkozatot arról, hogy a pályázó szerepel-e az állami adóhatóság által vezetett köztartozásmentes
adatbázisban,

43872

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2009. évi 174. szám

eb) három hónapnál nem régebbi igazolást arról, hogy a pályázónak nincs köztartozása Magyarországon és azokban
az államokban, ahol székhelye vagy fióktelepe van, azzal, hogy az ea) pont szerint megismerhetõ adatokról nem kell
igazolást csatolni,
f) külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe esetén a külföldi vállalkozás egy hónapnál nem régebbi külföldi
cégkivonatát vagy a nyilvántartásba vételét tanúsító más okiratot és annak magyar nyelvû fordítását,
g) amennyiben a pályázó a 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti fióktelep, igazolást arról, hogy a külföldi vállalkozás
a székhelye szerinti államban fizetésképtelenségi eljárásokban [a fizetésképtelenségi eljárásokról szóló 1346/2000/EK
tanácsi rendelet 2. Cikkének b) pontja és C melléklete szerinti eljárásokban] felszámolói tevékenység végzésére
jogosult,
h) a 3. § (5) bekezdés szerinti követelményeket, illetve körülményeket igazoló okiratokat, illetve nyilatkozatokat,
i) a pályázó szakmai tevékenységének bemutatását,
j) nyilatkozatokat a Cstv. 27/C. § (2) bekezdésének e)–f) pontjában és (3) bekezdésében foglalt követelmények, illetve
körülmények fennállásáról,
k) a Cstv. 27/C. § (2) bekezdésének e) pontjában említett hozzájáruló nyilatkozatokat.
A pályázónak meg kell jelölnie azt is, hogy a székhelyén kívül – a 2. § b) pont szerinti pályázó esetén pedig
a magyarországi cégbejegyzése helyén kívül – melyik legközelebb esõ további három megyei (vagy fõvárosi) bíróság
illetékességi területén kívánja elsõsorban folytatni a Cstv. szerinti tevékenységét.”
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A Kormány tagjainak rendeletei

A honvédelmi miniszter 17/2009. (XII. 3.) HM rendelete
a hivatásos és szerzõdéses katonai szolgálat létesítésérõl, módosításáról, megszüntetésérõl,
tartalmáról, valamint az integrált személyügyi igazgatás és egységes nyilvántartás rendjérõl szóló
10/2002. (III. 5.) HM rendelet módosításáról
A Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény 287. § (2) bekezdés
a) pontjában, valamint a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 78. § (3) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló 2004. évi CV. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 71/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet 32/A. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva
a következõket rendelem el:
1. §

A hivatásos és szerzõdéses katonai szolgálat létesítésérõl, módosításáról, megszüntetésérõl, tartalmáról, valamint
az integrált személyügyi igazgatás és egységes nyilvántartás rendjérõl szóló 10/2002. (III. 5.) HM rendelet
(a továbbiakban: R.) a következõ 30. §-sal egészül ki:
„30. § Áthelyezés, kinevezés és megbízás elrendelésére az a parancsnok jogosult, aki az áthelyezésre, kinevezésre és
megbízásra tervezett beosztásban rendszeresített rendfokozathoz – speciális elõmeneteli rend esetén a beosztásban
elérhetõ legmagasabb rendfokozathoz – meghatározott munkáltatói jogkört gyakorolja.”

2. §

Az R. 44. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A Hjt. 48. § (1) bekezdés b), e), f), g), k) és l) pontja alapján szolgálatot teljesítõk személyi ügyeinek intézését
a vezénylési hely szerinti katonai szervezet végzi.”

3. §

(1) Az R. 45. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az állomány tagjának szolgálati érdekbõl vagy kérelmére azonos beosztásba történõ áthelyezésének
kezdeményezése esetén az állományilletékes parancsnok a személyügyi eljárást lefolytatja, és a személyi javaslatot
– nemleges javaslat esetén is – a betöltendõ beosztáshoz meghatározott munkáltatói jogkör gyakorlója részére
szolgálati úton megküldi.”
(2) Az R. 45. §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül ki, egyidejûleg a (2) bekezdés számozása (3) bekezdésre változik:
„(2) Ha az áthelyezés vonatkozásában az állományilletékes parancsnok, és a betöltendõ beosztás szerinti munkáltatói
jogkört gyakorló elöljáró között nincs egyetértés, az áthelyezésrõl szolgálati alá-fölérendeltség esetén a szolgálati
elöljáró, egyéb esetben a közvetlen közös elöljáró dönt.”

4. §

(1) Az R. 58. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az állomány általános elõmeneteli rendbe tartozó beosztást betöltõ tagját eredeti beosztásának ellátása alól
mentesítve, eggyel magasabb vagy azonos rendfokozattal rendszeresített beosztás ellátásával az (1) bekezdés
figyelembevételével lehet megbízni.”
(2) Az R. 58. §-a a következõ (3) és (4) bekezdésekkel egészül ki:
„(3) Az állomány tagját eredeti, speciális elõmeneteli rendbe tartozó beosztásának ellátása alól mentesítve, a viselt
rendfokozatánál eggyel magasabb vagy azzal azonos rendfokozattal rendszeresített, általános elõmeneteli rendbe
tartozó beosztás ellátásával az (1) bekezdés figyelembevételével lehet megbízni.
(4) A speciális elõmeneteli rendbe tartozó beosztás ellátásával történõ megbízás esetén a (2) bekezdés szerinti
rendszeresített rendfokozaton a beosztásban elérhetõ legmagasabb rendfokozatot kell érteni.”

5. §

Az R. 92. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A speciális beosztást betöltõk esetében a rendszeresített rendfokozaton – kizárólag az elõmenetel szempontjából –
az állomány tagjának viselt rendfokozatát kell érteni, függetlenül a beosztásban elérhetõ legmagasabb rendfokozattól és
az illetménybesorolástól.”
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Az R. a következõ 138/B. §-sal és az azt megelõzõ alcímmel egészül ki:

„A társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe való visszalépéshez szükséges igazolás kibocsátásának
eljárási szabályai
138/B. § (1) A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény 24. § (9) bekezdésében
meghatározott, a 9. számú melléklet szerinti igazolás kiállítása iránt a kérelmezõ a személyügyi alapnyilvántartást
vezetõ személyügyi szervhez, ezt követõen – ha a szolgálati viszony fennállását a személyügyi alapnyilvántartást
vezetõ személyügyi szerv igazolja – a Honvédség központi pénzügyi szervéhez fordulhat.
(2) A Honvédség központi pénzügyi szerve a 9. számú melléklet szerinti, hatáskörébe tartozó igazolást haladéktalanul
kiállítja, és közvetlenül a kérelmezõhöz küldi vissza.”
7. §

Az R. 139/A. §-a és az azt megelõzõ alcím helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„A szolgálati idõk megállapítása
139/A. § (1) A szolgálati idõ tartamát év és nap bontásban kell kiszámítani. A szolgálati viszonynak minõsülõ idõket
egybe kell számítani, és a szolgálati idõk kezdõ napját ennek megfelelõen év, hónap, nap pontos megjelölésével kell
megállapítani. A szolgálati idõk kezdõnapját a szolgálati viszony létesítését követõ 30 napon belül parancsban kell
rögzíteni.
(2) A hivatásos állományba vétel esetén az alábbi szolgálati idõk kezdõnapjai kerülnek meghatározásra:
a) a pótszabadság mértéke szempontjából figyelembe vehetõ szolgálati idõ kezdõnapja,
b) a jubileumi jutalom szempontjából figyelembe vehetõ szolgálati idõ kezdõnapja,
c) a végkielégítés szempontjából figyelembe vehetõ szolgálati idõ kezdõnapja,
d) a szolgálati jelre jogosultság szempontjából figyelembe vehetõ szolgálati idõ kezdõnapja,
e) a felmentési idõ szempontjából figyelembe vehetõ szolgálati idõ kezdõnapja,
f) a szolgálati idõpótlék szempontjából figyelembe vehetõ szolgálati idõ kezdõnapja.
(3) A Honvédelmi Minisztérium illetékes nyugdíjmegállapító szerve a hivatásos állományba vétel esetén
határozatában állapítja meg
a) a szolgálati nyugdíjjogosultság szempontjából figyelembe vehetõ szolgálati idõ kezdõnapját,
b) a szolgálati nyugdíj mértéke szempontjából figyelembe vehetõ szolgálati idõ kezdõnapját.
(4) Szerzõdéses állományba vétel esetén az alábbi szolgálati idõk kezdõnapjai kerülnek meghatározásra:
a) a pótszabadság mértéke szempontjából figyelembe vehetõ szolgálati idõ kezdõnapja,
b) a leszerelési segély szempontjából figyelembe vehetõ szolgálati idõ kezdõnapja,
c) szolgálati jelre jogosultság szempontjából figyelembe vehetõ szolgálati idõ kezdõnapja,
d) a felmentési idõ szempontjából figyelembe vehetõ szolgálati idõ kezdõnapja,
e) a szolgálati idõpótlék szempontjából figyelembe vehetõ szolgálati idõ kezdõnapja.
(5) Önkéntes tartalékos állományba vétel esetén az alábbi szolgálati idõk kezdõnapjai kerülnek meghatározásra:
a) a rendelkezésre állás szempontjából figyelembe vehetõ szolgálati idõ kezdõnapja,
b) a tényleges katonai szolgálat szempontjából figyelembe vehetõ szolgálati idõ kezdõnapja.
(6) A szolgálati viszony idõtartama alatt a személyügyi alapnyilvántartást vezetõ személyügyi szerv folyamatosan
rögzíti a központi elektronikus személyügyi nyilvántartó-rendszerben az állomány tagjának a Hjt. 262. §-ában foglalt
kedvezményes szolgálati idõre jogosító idõtartamait.
(7) A szolgálati viszony megszûnésekor az állomány tagja részére kiállított igazolásban fel kell tüntetni a megszerzett
kedvezményes szolgálati idõre jogosító idõtartamokat.
(8) Az állomány tagjának kérelmére a szolgálati nyugdíjjogosultság szempontjából figyelembe vehetõ szolgálati idõ
kezdõnapját, illetve a szolgálati nyugdíj mértéke szempontjából figyelembe vehetõ szolgálati idõ kezdõnapját
a Honvédelmi Minisztérium illetékes nyugdíjmegállapító szerve határozatában módosítja a benyújtott okmányok
alapján.
(9) Egyéb szolgálati idõk vonatkozásában – az állomány tagjának kérelmére – a munkáltatói jogkör gyakorlója
az illetékes személyügyi szervhez benyújtott okmányok alapján a központi elektronikus személyügyi nyilvántartó
rendszerben rögzített adatoknak megfelelõen parancsban módosítja a szolgálati idõk kezdõnapjait. A parancs alapján
a személyügyi alapnyilvántartást vezetõ személyügyi szerv az állomány tagjának személyi anyaggyûjtõjében elvégzi
a szükséges módosításokat.”
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8. §

Az R. 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

9. §

Az R. a 2. melléklet szerinti 9. számú melléklettel egészül ki.

10. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.
(2) Hatályát veszti az R. 12. § (4) bekezdés e) és g) pontja.
(3) A fontos és bizalmas munkakörökrõl, valamint a biztonsági ellenõrzések szintjérõl szóló 41/2007. (XII. 14.) HM rendelet
mellékletének I.1. pontja a következõ p) ponttal egészül ki:
[„c” típusú nemzetbiztonsági ellenõrzésre kötelezettek az alábbi munkaköröket betöltõ, illetve az arra jelölt személyek]
„p) a HM igazgatási és ügyfélszolgálati, valamint törvényességi felügyeleti szakellenõrzési feladatokat ellátó
osztályvezetõje.”
Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

1. melléklet a 17/2009. (XII. 3.) HM rendelethez
Az R. 1. számú melléklet 6.9. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Fsz.

A hatáskör
területe

A munkáltatói jogkör megnevezése

Szakirányításra
jogosult
személy

HM HVKF

Országos
parancsnok

„6.9. Szolgálati idõ kezdõnapok
megállapítása, módosítása (szolgálati
nyugdíjjogosultságot nem érintõ idõk
esetén)
– tiszt, zászlós, tiszthelyettes, tisztes

Közép-szintû
és más
magasabb
szintû
pk.-ság
vezetõje

Áll. ill. pk.]

X”

2. melléklet a 17/2009. (XII. 3.) HM rendelethez
„9. számú melléklet a 10/2002. (III. 5.) HM rendelethez
HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
KÖZGAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI ÜGYNÖKSÉG
Illetmény, Munkaügyi és Nyugdíjmegállapító Igazgatóság
Nyugdíjmegállapító Osztály
..................................................
részére

Budapest
Tárgy: igazolás a társadalombiztosítási
nyugdíjrendszerbe való visszalépéshez
A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény (a továbbiakban: Mpt.) 24. §
(9) bekezdése alapján a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe történõ visszalépéshez
....................................................... (szül. idõ: .................................................; anyja neve: ............................................................................)
részére az alábbiakat igazolom.
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I. Az alapnyilvántartást vezetõ katonai szervezet személyügyének részérõl:
Fent nevezett személy az Mpt. 123. § (8) bekezdés b) pontjában meghatározott feltételnek megfelel, azaz a Magyar
Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény (a továbbiakban:
Hjt.) hatálya alá tartozik, az igazolás kiadásakor szolgálati jogviszonyban áll.
..................................., 200........ év .................... hó ............-n

aláírás
P. H.

II. Nyugdíjmegállapító Osztály részérõl:
Ön a Hjt. 214/A. §-ában foglaltaknak megfelelt és 2007. december 31-ei hatállyal a szolgálati nyugdíjának összegét
a ............... számú határozatomban rögzítettem, a határozat jogerõre emelkedett.
A fentiek alapján az Mpt. 123. § (8) bekezdés c) pontjában meghatározott feltételnek megfelel, azaz 2007. december
31-én legalább 20 év tényleges szolgálati viszonyban eltöltött idõvel rendelkezett.
Társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe történõ visszalépését ezen igazolás alapján a magánnyugdíjpénztárnál
kezdeményezheti. Jelen igazolás 30 napig használható fel.
Budapest, 200.... év .................... hó ...............-n.

aláírás
P. H.”

A szociális és munkaügyi miniszter 27/2009. (XII. 3.) SZMM rendelete
a segítõ kutya kiképzésének, vizsgáztatásának és alkalmazhatóságának
szabályairól
A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlõségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 30. § (2) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, a szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §
h) pontjában megállapított feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:
1. §

E rendelet alkalmazásában
a) fogyatékossággal élõ személy: a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlõségük biztosításáról szóló 1998. évi
XXVI. törvény (a továbbiakban: Fot.) 4. § a) pontjában és a Fogyatékossággal élõ személyek jogairól szóló
egyezmény és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív Jegyzõkönyv kihirdetésérõl szóló 2007. évi XCII. törvény 1. cikke
szerinti személy,
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segítõ kutya: a fogyatékossággal élõ személyt az egyenlõ esélyû hozzáféréshez fûzõdõ joga gyakorlásában, önálló
életvitelének elõsegítésében, illetve veszélyhelyzet elhárításában segítõ, habilitációs feladatokat ellátó, a külön
jogszabályban meghatározott állat-egészségügyi követelményeknek megfelelõ kutya,
gazda:
ca) az a fogyatékossággal élõ személy, aki segítõ kutyát alkalmaz és a segítõ kutya használatára, gondozására
vonatkozó képzésben részt vett, valamint eredményes vizsgát tett,
cb) a terápiás kutyát irányító személy, aki a segítõ kutya használatára, gondozására vonatkozó képzésben részt
vett és eredményes vizsgát tett,
közterület: az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 13. pontjában
meghatározott fogalom,
bevásárlóközpont: a kereskedelemrõl szóló 2005. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Kertv.) 2. § 3. pontjában
meghatározott fogalom,
piac: a Kertv. 2. § 19. pontjában meghatározott fogalom,
szálláshely: a Kertv. 2. § 22. pontjában meghatározott fogalom,
üzlet: a Kertv. 2. § 27. pontjában meghatározott fogalom,
vásár: a Kertv. 2. § 29. pontjában meghatározott fogalom,
állatkert: az állatok védelmérõl és kíméletérõl szóló 1998. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban: Ávt.) 3. §
3. pontjában meghatározott létesítmény.

2. §

(1) A segítõ kutya kiképzése és alkalmazhatósága szerint
a) vakvezetõ kutya: a látássérült személy vezetésére kiképzett kutya,
b) mozgáskorlátozott személyt segítõ kutya: a mozgáskorlátozott személyt mindennapi tevékenységeinek
ellátásában segítõ feladatokra kiképzett kutya,
c) hangot jelzõ kutya: a hallássérült személy számára veszélyt vagy egyéb fontos információt jelentõ hangok
jelzésére kiképzett kutya,
d) rohamjelzõ kutya: az epilepsziával élõ személy vagy más krónikus, rohamszerû állapotoktól veszélyeztetett
személy számára a roham során segítséget nyújtó feladatokra kiképzett kutya,
e) személyi segítõ kutya: a fogyatékos személyt önálló életvitelében segítõ feladatokra kiképzett kutya,
f) terápiás kutya: a gyógypedagógiai, pszichológiai, pszichiátriai, konduktív pedagógiai habilitációs, illetve
rehabilitációs folyamatban alkalmazott kutya
lehet.
(2) A segítõ kutyát megkülönböztetõ jelzéssel kell ellátni, amelyen a 3. § (1) bekezdés szerinti kutyát kiképzõ szervezet
logójának szerepelnie kell.

3. §

(1) Az a szervezet (a továbbiakban: kutyát kiképzõ szervezet) képezhet ki segítõ kutyát és készíthet fel a segítõ kutya
használatára, gondozására,
a) amelynek létesítõ okiratában a segítõ kutyák kiképzése és a fogyatékossággal élõ személyekhez történõ
eljuttatása feltüntetésre került, és
b) amely biztosítja, hogy a kiképzést olyan személy (a továbbiakban: kiképzõ) végzi, aki az Országos Képzési
Jegyzékben szereplõ habilitációs kutyakiképzõ szakképesítéssel rendelkezik.
(2) Terápiás kutyát az a szervezet alkalmazhat, amelynek létesítõ okiratában a terápiás kutya alkalmazása feltüntetésre
került.

4. §

(1) A társadalmi esélyegyenlõség elõmozdításáért felelõs miniszter pályázat útján a kutyát kiképzõ szervezetek, illetve
a segítõ kutyák alkalmazásának elõsegítésével foglalkozó szervezetek közül közremûködõ szervezetet jelöl ki, amely
a) honlapján közzéteszi
aa) tájékoztató jelleggel a kutyát kiképzõ szervezetek listáját,
ab) az 5. § (4) bekezdés szerinti követelményeket,
b) szakmai tanácsadással segíti a kutyát kiképzõ szervezetek munkáját,
c) biztosítja az 5. § (1) bekezdése szerinti vizsga jogszabályban és a szakmai szabályokban foglaltak szerinti
lefolytatását és kiállítja az eredményes vizsga letételérõl szóló tanúsítványt.
(2) Az (1) bekezdés szerinti tevékenységéért a közremûködõ szervezet díjat nem kérhet.
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(3) A közremûködõ szervezet kijelölése öt évre szól. Ugyanazon szervezet több alkalommal is kijelölhetõ közremûködõ
szervezetnek.
5. §

(1) A segítõ kutya kiképzése és a fogyatékossággal élõ személynek a segítõ kutya használatára, gondozására való
felkészítése a mellékletben meghatározott vizsgarend szerint, vizsgabizottság elõtt lefolytatott vizsgával zárul.
(2) A vizsga megszervezésérõl, a vizsga lebonyolításához szükséges személyi és tárgyi feltételek meglétérõl a kutyát
kiképzõ szervezet gondoskodik.
(3) A vizsgadíj összegét a kutyát kiképzõ szervezet határozza meg azzal, hogy annak összege nem haladhatja meg
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20%-át.
(4) A gazdának és a segítõ kutyának a vizsgán a közremûködõ szervezet által kidolgozott és a társadalmi esélyegyenlõség
elõmozdításáért felelõs miniszter által jóváhagyott szabályzatban meghatározott követelményeknek kell megfelelni.

6. §

(1) A vizsgabizottság
a) a közremûködõ szervezet által delegált két tagból,
b) a kutyát kiképzõ szervezet által delegált tagból,
c) – ha a fogyatékossággal élõ személy vagy törvényes képviselõje kéri – az általuk megjelölt, a fogyatékossággal élõ
személy fogyatékosságának vagy betegségének megfelelõ szakterületen mûködõ érdekvédelmi szervezetet által
delegált tagból
áll.
(2) Az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti vizsgabizottsági tagnak az Országos Képzési Jegyzékben szereplõ habilitációs
kutyakiképzõ szakképesítéssel és legalább 5 éves, a segítõ kutyák kiképzésében, illetve vizsgáztatásában szerzett
szakmai gyakorlattal kell rendelkeznie.
(3) A közremûködõ szervezet, illetve az érdekvédelmi szervezet által delegált tag vagy annak hozzátartozója nem lehet
tagja, illetve alkalmazottja a kutyát kiképzõ szervezetnek.
(4) A kutyát kiképzõ szervezet által delegált tag nem lehet a vizsgáztatandó kutya kiképzõje vagy nevelõje.
(5) A közremûködõ szervezet és az érdekvédelmi szervezet az általa delegált tagokról, illetve tagról a kutyát kiképzõ
szervezet felkérésének átvételét követõ 15 napon belül írásban értesíti a kutyát kiképzõ szervezetet. A közremûködõ
szervezet az értesítésben megjelöli, hogy az általa delegált tagok közül ki a vizsgabizottság elnöke.

7. §

(1) A kutyát kiképzõ szervezet a vizsgabizottsági tagok véleményének kikérésével megállapítja a vizsga idõpontját és
helyszínét, valamint a vizsgáztatás lefolytatása céljából összehívja a vizsgabizottságot.
(2) A vizsga helyszínét az 5. § (4) bekezdés szerinti szabályzatban foglaltak alapján kell meghatározni oly módon, hogy
az megfeleltethetõ legyen a segítõ kutya leendõ alkalmazási körülményeinek.
(3) A vizsgabizottság tagjait a vizsgabizottság összehívásáról legkésõbb a vizsga idõpontját megelõzõ 15 nappal írásban
értesíteni kell.
(4) A vizsga idõpontjáról és helyszínérõl, továbbá a vizsgabizottság tagjairól legkésõbb a vizsga idõpontját megelõzõ
15 nappal írásban értesíteni kell a vizsgázó személyt és annak törvényes képviselõjét. Az értesítésben fel kell hívni
a vizsgázó személy és a törvényes képviselõ figyelmét a vizsga megkezdésének és zavartalan lefolytatásának
feltételeire, valamint tolmács vagy jelnyelvi tolmács igénybevételének lehetõségére.
(5) Az eredményes vizsga letételérõl a közremûködõ szervezet tanúsítványt állít ki a gazda részére.

8. §

(1) A kutyát kiképzõ szervezet és a gazda a segítõ kutya átadásáról írásban szerzõdést köt, amely tartalmazza
a) az átadás jogcímét (pl. adásvétel, használatba adás),
b) a kutyát kiképzõ szervezet nevét, székhelyét, elérhetõségét,
c) a kutyát kiképzõ szervezet felelõsségvállalását arra vonatkozóan, hogy a segítõ kutya az átadáskor megfelel
a külön jogszabályban foglalt állat-egészségügyi követelményeknek,
d) a szerzõdésbõl a kutyát kiképzõ szervezetre és a gazdára háruló jogokat és kötelezettségeket, így különösen
tételesen a gazdát terhelõ valamennyi fizetési kötelezettséget,
e) a segítõ kutyának a kutyát kiképzõ szervezet részére történõ visszaadásának lehetõségét, okait vagy a segítõ kutya
visszaadásának kizárását.
(2) A segítõ kutya átadásakor a kutyát kiképzõ szervezet tájékoztatja a gazdát, hogy szavatossági igényét a Polgári
Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 308. §-ának (2) bekezdése alapján a teljesítéstõl
számított 60 napon belül érvényesítheti.
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9. §

(1) A Fot. 7/A. § (1) bekezdésében meghatározott, a közszolgáltatásokhoz való egyenlõ esélyû hozzáférés biztosítása
érdekében a gazda és a kiképzõ (a továbbiakban együtt: segítõ kutyát alkalmazó személy) jogosult a – (2) bekezdés
szerinti kivétellel – segítõ kutyával tartózkodni és a segítõ kutyát használni a lakosság elõl elzárt területek kivételével
a Fot. 4. § f) pontja szerinti közszolgáltatást nyújtó szerv, intézmény, szolgáltató területén és egyéb, mindenki számára
nyitva álló létesítményben (területen), így különösen
a) közforgalmú tömegközlekedési eszközön,
b) üzletben, ideértve az élelmiszert árusító üzletet és a vendéglátó üzletet is,
c) bevásárlóközpontban,
d) piacon,
e) vásáron,
f) szálláshelyen,
g) játszótéren,
h) közmûvelõdési, oktatási, szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményben,
i) közfürdõ területén,
j) állatkertben,
k) közterületen.
(2) Terápiás kutyával tartózkodni és terápiás kutyát használni a lakosság elõl elzárt területek kivételével az (1) bekezdés
h) pontja szerinti intézményben lehet.
(3) Mozgólépcsõvel felszerelt létesítményben (területen) a segítõ kutyát alkalmazó személy jogosult a segítõ kutyával
az üzemképes, álló mozgólépcsõt használni.
(4) A létesítmény (terület) fenntartója, üzemeltetõje, tulajdonosa, illetve az általa megbízott személy a segítõ kutyát akkor
távolíthatja el a létesítménybõl (területrõl), ha a segítõ kutya a létesítményben (területen) tartózkodók testi épségét
veszélyeztetõ magatartást tanúsít.

10. §

(1) Az alkalmazásban álló és az alkalmazásból kivont segítõ kutyára a helyi önkormányzat ebtartást szabályozó
rendeletében a kutyák számára és méretére vonatkozó elõírásokat nem kell alkalmazni.
(2) A segítõ kutyát alkalmazó személy szájkosár nélkül alkalmazhatja a segítõ kutyát.

11. §

A 9. és 10. §-t alkalmazni kell a Magyarországra már kiképzetten behozott segítõ kutyára és gazdájára is, feltéve, hogy
a segítõ kutya és gazdája olyan egyértelmû azonosításra alkalmas okmánnyal rendelkezik, amelyet az Assistance Dogs
Europe (ADEu) vagy az Assistance Dogs International (ADI) tagszervezete állított ki.

12. §

(1) A segítõ kutya tartására és védelmére az Ávt. rendelkezései az irányadóak azzal, hogy
a) – a gazda és a kutyát kiképzõ szervezet eltérõ megállapodása hiányában – a kutyát kiképzõ szervezet köteles
gondoskodni az alkalmazásból kivont segítõ kutyáról,
b) az állat tartójának a segítõ kutya kiképzésének ideje alatt a kiképzõ, a segítõ kutya átadását követõen a gazda
minõsül.
(2) A segítõ kutya által okozott kárért való felelõsségre a Ptk.-nak az állattartók felelõsségére vonatkozó szabályai
az irányadóak azzal, hogy az állat tartójának a segítõ kutya kiképzésének ideje alatt a kiképzõ, a segítõ kutya átadását
követõen a gazda minõsül.
(3) A segítõ kutyával kapcsolatban elkövetett jogsértés miatt a gazda és a kutyát kiképzõ szervezet is jogosult fellépni.

13. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követõ nyolcadik napon lép hatályba.
(2) E rendelet 6. § (2) bekezdése 2017. január 1-jén lép hatályba.
(3) Az e rendelet hatálybalépésekor segítõ kutyát kiképzõ szervezet tekintetében az e rendelet 3. § (1) bekezdés
b) pontjában foglaltakat 2012. január 1-jétõl kell alkalmazni.
(4) E rendelet 9. és 10. §-át az e rendelet hatálybalépését megelõzõen segítõ kutyává kiképzett kutya és gazdája
tekintetében – az (5) bekezdésben foglalt kivétellel – az 5. § (1) bekezdés szerinti vizsga hiányában is alkalmazni kell.
(5) Az e rendelet hatálybalépését megelõzõen terápiás kutyának kiképzett kutya terápiás kutyaként 2010. december
31-ét követõen az 5. § (1) bekezdése szerinti eredményes vizsga megléte esetén alkalmazható.
Dr. Herczog László s. k.,
szociális és munkaügyi miniszter
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Melléklet a 27/2009. (XII. 3.) SZMM rendelethez
A segítõ kutya kiképzését és a gazdának a segítõ kutya használatára, gondozására való felkészítését
lezáró vizsga rendje
I.

A vizsgabizottság tevékenysége
1. A vizsgabizottság a vizsga megkezdése elõtt kezdõ értekezlet keretében ellenõrzi a vizsgához szükséges tárgyi
feltételek meglétét.
2. Egy vizsgabizottság elõtt a vakvezetõ kutya és gazdája, a mozgáskorlátozott személyt segítõ kutya és gazdája,
a hangot jelzõ kutya és gazdája, a rohamjelzõ kutya és gazdája, a személyi segítõ kutya és gazdája tekintetében
meghatározott vizsgák, valamint a terápiás kutya és gazdája tekintetében meghatározott második részvizsga
esetében egy napon összesen legfeljebb 6 fõ, a terápiás kutya és gazdája tekintetében meghatározott elsõ részvizsga
esetében pedig összesen legfeljebb 15 fõ vizsgázhat. Amennyiben a vizsgázó személyek száma meghaladja a fent
meghatározott létszámot, több vizsgabizottság összeállítása szükséges.
3. A vizsgabizottság a vizsga során biztosítja a vizsga szabályos, zavartalan lefolytatását, szükség esetén megteszi
a II/4–8. pont szerinti intézkedéseket.
4. A vizsgabizottság a vizsga lefolytatását követõen záróértekezlet keretében értékeli a vizsgázó személyek és a vizsgára
bocsátott segítõ kutyák teljesítményét.
5. A vizsgabizottság tagjait útiköltség-térítés illeti meg. A vizsgabizottság tagjai az útiköltség-térítésen felül
tiszteletdíjban részesíthetõk.
6. Ha a vizsgabizottság tagja lemond az útiköltség-térítésrõl, illetve a tiszteletdíjról, ennek tényét
a vizsgajegyzõkönyvben rögzíteni kell.

II.

A vizsga megkezdésének és zavartalan lefolytatásának feltételei
1. A vizsga megkezdése elõtt a vizsgázó személy bemutatja személyazonosítására alkalmas fényképes okmányát.
2. A vizsgára alkalmatlan (pl. alkoholos, láthatólag bódult) állapotban megjelent vizsgázó személy a vizsgát nem
kezdheti meg.
3. A vizsgára bekapcsolt mobiltelefont, magnetofont, CD-lejátszót, kép és/vagy szöveg tárolására is alkalmas eszközt,
egyéb elektronikus vagy nyomtatott segédeszközt (kivéve a vizsgabizottság által ellenõrzött, a vizsgához szükséges
eszközöket) bevinni és azt használni nem szabad.
4. A személyazonosítására alkalmas fényképes okmánnyal nem rendelkezõ, a vizsgára alkalmatlan állapotban lévõ,
illetve a vizsgára a 3. pont szerinti meg nem engedett segédeszközöket bevivõ vagy azokat a vizsgán használó
vizsgázó személyt a vizsgáról ki kell zárni.
5. A vizsga kihirdetett idõpontjában meg nem jelenõ vizsgázó személy vizsgáját sikertelennek kell értékelni, kivéve, ha
a vizsgázó személy 3 napon belül benyújtja a vizsgabizottsághoz a távolmaradását igazoló dokumentumokat (orvosi
igazolás, baleseti jegyzõkönyv stb.).
6. A távolmaradásról szóló igazolás elfogadásáról a vizsgabizottság elnöke dönt. Az igazolás elfogadása esetén
a vizsgázó személy a vizsgadíj ismételten történõ befizetése nélkül tehet vizsgát.
7. A vizsga ideje alatt a vizsgázó személy a vizsgahelyszínt csak kivételesen indokolt esetben (pl. egészségi ok) hagyhatja
el. Ha a vizsgázó személy indokolatlanul elhagyja a vizsga helyszínét, akkor a vizsgabizottság a vizsgát megszakítja és
az addigi teljesítmény alapján értékeli a vizsgázó személy teljesítményét.
8. A vizsgát csak indokolt esetben lehet megszakítani, megosztani vagy részletekben végezni, így különösen alkalmatlan
idõjárási viszonyok, baleset vagy egészségi ok esetén. Ilyen esetben a vizsgalapon a részeredményeket kell feltüntetni,
és ha aznap nem folytatható a vizsga, vagy a vizsgabizottság összetétele változik, akkor a vizsgalapon új rovatot
(oszlopot) kell kitölteni, valamint fel kell tüntetni a megszakított vizsga tényét és eredményét.
9. A vizsgáról való kizárásnak és a vizsga megszakításának tényérõl, valamint körülményeirõl jegyzõkönyvet kell felvenni.

III.

Tolmács, jelnyelvi tolmács igénybevétele
1. A vizsgán a vizsgázó személy tolmács vagy jelnyelvi tolmács közremûködését kérheti.
2. A tolmács és jelnyelvi tolmács nem lehet azonos a kutyát kiképzõ személlyel.
3. A tolmács és jelnyelvi tolmács közremûködését a vizsgajegyzõkönyvben rögzíteni kell és a vizsga megkezdése elõtt fel
kell szólítani a tárgyilagos közremûködésre és a hiteles fordításra.
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4. Ha a tolmács, jelnyelvi tolmács nem a szakmai szabályoknak megfelelõen mûködik közre a vizsga lefolytatásában,
a vizsgabizottság a vizsgát megszakítja, a tolmácsot, jelnyelvi tolmácsot kizárja a vizsgán történõ részvételbõl és
a vizsgázó személyt ismétlõvizsgára utasítja.
IV.

A vizsga dokumentálása
1. A kutyát kiképzõ szervezet a vizsgáról jegyzõkönyvet vezet.
2. A vizsgajegyzõkönyvben a vizsgázó személyek névsorát legkésõbb a vizsgát megelõzõ munkanapon le kell zárni.
A vizsgát a névsor lezárása nélkül megkezdeni nem szabad. A vizsgajegyzõkönyvet 10 évig kell megõrizni.
3. A vizsgajegyzõkönyv tartalmazza
a) a vizsga idõpontját,
b) a vizsga helyszínét,
c) a vizsga fajtáját, a képesítés megnevezését, amelyre a vizsga irányul,
d) a vizsgatárgyak megnevezését,
e) a vizsgázó személyek névsorát, természetes személyazonosító adatait,
f) a vizsgabizottság tagjainak nevét,
g) a kutyát kiképzõ szerv megnevezését,
h) a kezdõ és a záróértekezleten elhangzottakat,
i) a tolmács, jelnyelvi tolmács közremûködésének tényét,
j) a vizsga megszakításának, a vizsgáról való kizárásnak a tényét,
k) a segítõ kutyák és a vizsgázó személyek értékelését, a vizsga eredményét,
l) a vizsga menetét befolyásoló bármely körülményt.
4. A javító- és az ismétlõvizsgáról külön jegyzõkönyvet kell felvenni.
5. A vizsgajegyzõkönyvben azokat a feladatokat, amelyek alól a vizsgázó személy felmentést kapott „(FM)” jelzéssel kell
jelölni.
6. A vizsgajegyzõkönyvet a vizsgabizottság tagjai és a jegyzõkönyvvezetõ írják alá.
7. A kutyát kiképzõ szervezet a vizsga teljes – az értékelés alá tartozó – szakaszát videóra rögzíti, amely tényrõl
tájékoztatja a vizsgázót.
8. A kutyát kiképzõ szervezet a felvételrõl egy vágatlan másolatot lejátszható formátumban a vizsgát követõ 15 napon
belül megküld a közremûködõ szervezetnek.
9. A felvételt a kutyát kiképzõ szervezet és a közremûködõ szervezet a segítõ kutya alkalmazásból történõ kivonását
követõ egy évig megõrzi.
10. A felvételt a vizsgázó személy írásbeli hozzájárulása nélkül a vizsgabizottság tagjain, illetve a 11. pont szerinti
szakértõ(kö)n kívül más nem tekintheti meg.
11. A vizsgázó személy a vizsga lefolytatásával kapcsolatos kifogásait a vizsgát követõ 15 napon belül jelezheti
a közremûködõ szervezetnek. A közremûködõ szervezet – szükség szerint szakértõ(k) bevonásával – közvetít
a probléma megoldásában, a vizsgázó személy és a vizsgabizottság, illetve a vizsgázó személy és a kutyát kiképzõ
szervezet közötti vita rendezésében.
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Határozatok Tára

Az Országgyûlés 2/2009. (XII. 3.) OGY politikai nyilatkozata
a Magyar Köztársaság Országgyûlésének politikai nyilatkozata az Ukrajnában tapasztalható,
a magyar kisebbséget érintõen aggodalomra okot adó kisebbségpolitikai eseményekkel
kapcsolatban*

1.

2.
3.

4.

5.

6.

A Magyar Köztársaság Országgyûlése
– a nemzetek békés egymás mellett élésének szellemében,
– a közös közép-kelet-európai történelem és jövõ szempontjait figyelembe véve,
– abban a meggyõzõdésben, hogy a közép-európai térség stabilitásának egyik legfontosabb fundamentuma
az emberi és kisebbségi jogok biztosítása,
– az Európa Tanács alapértékei és az Európai Unió bõvítése iránti elkötelezettségtõl vezettetve,
– a kétoldalú kapcsolatokban jelentkezõ vitás kérdések párbeszéd útján történõ rendezésének elõsegítése céljával,
– tekintettel arra, hogy a kisebbségi kérdések méltányos rendezése a demokratikus állami mûködés alapvetõ
feltétele,
a következõ nyilatkozatot teszi:
Az Országgyûlés úgy értékeli, hogy Ukrajnában, az etnikailag vegyes lakosságú területeken kisebbségellenes
hangulatot keltõ események, valamint az ukrán médiában – többek között a külszolgálati orgánumokban – egyre
sûrûbben felbukkanó kisebbségellenes megnyilvánulások az országban élõ, különbözõ nemzetiségû – közösségek
kapcsolatainak megromlását idézhetik elõ.
Az Országgyûlés problémának látja, hogy a kisebbségek anyanyelven történõ oktatáshoz való jogát, többek között
a magyar nyelvû kisebbségét is, az ukrán végrehajtó hatalom egyre nagyobb mértékben korlátozza.
A kisebbségi nyelvû érettségi, valamint egyetemi felvételi vizsga magszüntetése, a kisebbségek nyelvén való
tankönyvkiadásnak, illetve az iskolák ilyen tankönyvekkel való ellátásának adminisztratív akadályozása, továbbá
a magyar nyelvû egyházi iskolák állami támogatásának megszüntetése a kisebbségi, így a magyar tannyelvû oktatási
intézményrendszer ellehetetlenülését eredményezi. A kisebbségi jogok ilyen megszorítása annak ellenére történik,
hogy az ukrán Alkotmány, valamint a magyar–ukrán alapszerzõdés egyértelmûen garantálja a nemzeti kisebbségek
identitásának kölcsönös védelmét és az ehhez szükséges feltételek biztosítását.
A kisebbségi jogok alkalmazása és a kisebbségek véleménynyilvánításának figyelembevétele a demokratikus
államberendezkedés elidegeníthetetlen része. Úgy gondoljuk, hogy az ukrán államnak is érdeke, hogy a kisebbségi
jogok érvényesülésének hiányosságai ne kérdõjelezzék meg Ukrajna helyét az európai demokráciák közösségében.
A szomszédos országok, így többek között Ukrajna európai integrációja iránti elkötelezettségtõl vezettetve
az Országgyûlés reményét fejezi ki, hogy a jövõben az ukrán kormány kisebbségpolitikája az elmúlt idõszakban
keletkezett kisebbségjogi problémák megszüntetésére fog irányulni.
Tekintettel arra, hogy az Ukrajnában élõ magyarság képviselõi több ízben is felhívták a figyelmet az õket érõ diszkriminatív
intézkedésekre, valamint Magyarország magas szinten többször sikertelenül figyelmeztetett a kisebbségi jogok
érvényesítése terén jelentkezõ megszorítások kedvezõtlen hatásaira, az Országgyûlés kinyilvánítja, hogy kész intenzív
párbeszéd keretében az ukrán féllel közösen áttekinteni a fent jelzett problémákat és azok megoldási lehetõségeit.
Az Országgyûlés ezúton is biztosítja Ukrajnát Magyarország elkötelezettségérõl Ukrajna szuverenitása, területi
integritása és belsõ stabilitása, valamint a kétoldalú együttmûködés és párbeszéd megerõsítése iránt.
Dr. Katona Béla s. k.,
az Országgyûlés elnöke

Móring József Attila s. k.,

Nyakó István s. k.,

az Országgyûlés jegyzõje

az Országgyûlés jegyzõje

* A politikai nyilatkozatot az Országgyûlés a 2009. november 30-i ülésnapján fogadta el.
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Az Országgyûlés 94/2009. (XII. 3.) OGY határozata
az Országgyûlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselõinek és tagjainak
megválasztásáról szóló 14/2006. (V. 31.) OGY határozat módosításáról*

Az Országgyûlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselõinek és tagjainak megválasztásáról szóló 14/2006. (V. 31.) OGY
határozat a következõk szerint módosul:
Az Országgyûlés
a Foglalkoztatási és munkaügyi bizottságba
V. Németh Zsolt helyett
Gyopáros Alpár Ádámot
a bizottság tagjává
megválasztja.
Dr. Katona Béla s. k.,
az Országgyûlés elnöke

Móring József Attila s. k.,

Nyakó István s. k.,

az Országgyûlés jegyzõje

az Országgyûlés jegyzõje

* A határozatot az Országgyûlés a 2009. november 30-i ülésnapján fogadta el.

A köztársasági elnök 163/2009. (XII. 3.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról
Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdése j) pontja, valamint a Magyar Köztársaság kitüntetéseirõl szóló 1991. évi XXXI. törvény 2. §
(1) bekezdése alapján a miniszterelnök elõterjesztésére
a határon túli magyar kisebbség védelme, valamint a budapesti Lantos Intézet létrehozása érdekében végzett
tevékenysége elismeréseként
Annette Lantos-nak, a Lantos Alapítvány az Emberi Jogokért és Igazságért elnökének,
a közép-kelet európai demokratikus átalakulás elõsegítésében, a magyar–amerikai kapcsolatok fejlesztése érdekében
végzett tevékenysége elismeréseként
Richard G. Lugar-nak, az Amerikai Egyesült Államok szenátorának, a
MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
tisztikeresztje (polgári tagozat)
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a budapesti Lantos Intézet létrehozása érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
dr. Katrina Swett-nek, a Lantos Alapítvány az Emberi Jogokért és Igazságért elnök-vezérigazgatójának, a
MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
lovagkeresztje (polgári tagozat)
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2009. november 27.
Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/04683/2009.

A köztársasági elnök 164/2009. (XII. 3.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról
Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdése j) pontja, valamint a Magyar Köztársaság kitüntetéseirõl szóló 1991. évi XXXI. törvény 2. §
(1) bekezdése alapján a miniszterelnök elõterjesztésére
a francia–magyar katonai kapcsolatok elmélyítése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
Jean-Louis Georgelin hadseregtábornoknak, a francia Egyesített Vezérkar fõnökének, a
MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
tisztikeresztje (katonai tagozat)
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2009. november 27.
Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/04666/2009.
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A köztársasági elnök 165/2009. (XII. 3.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról
Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdése j) pontja, valamint a Magyar Köztársaság kitüntetéseirõl szóló 1991. évi XXXI. törvény 2. §
(1) bekezdése alapján a miniszterelnök elõterjesztésére
a labdarúgás területén végzett kiemelkedõ tevékenysége, valamint szövetségi kapitányként az Egyiptomban
megrendezett U20-as Világbajnokságon csapatával elért harmadik helyezés elismeréseként
Egervári Sándornak, a Magyar Labdarúgó Szövetség edzõjének, a
MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
lovagkeresztje (polgári tagozat)
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2009. november 23.
Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/04560/2009.

A köztársasági elnök 166/2009. (XII. 3.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról
Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdése j) pontja, valamint a Magyar Köztársaság kitüntetéseirõl szóló 1991. évi XXXI. törvény 2. §
(1) bekezdése alapján a miniszterelnök elõterjesztésére
a fogyatékosságügyi jogvédelem területén végzett tevékenysége elismeréseként
Gombos Gábornak, a Központ a Mentális Sérültek Jogaiért Alapítvány fõmunkatársának, a
MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
lovagkeresztje (polgári tagozat)
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2009. november 27.
Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/04664/2009.
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A köztársasági elnök 167/2009. (XII. 3.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról
Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdése j) pontja, valamint a Magyar Köztársaság kitüntetéseirõl szóló 1991. évi XXXI. törvény 2. §
(1) bekezdése alapján a miniszterelnök elõterjesztésére
a vállalkozásfejlesztésben, valamint a magyar és nemzetközi gazdasági kapcsolatok integrációja érdekében végzett
tevékenysége elismeréseként
Lõrincze Péternek, a TriGranit Fejlesztési Zrt. alelnökének, a
MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
lovagkeresztje (polgári tagozat)
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2009. november 27.
Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/04665/2009.

A köztársasági elnök 168/2009. (XII. 3.) KE határozata
egyetemi tanári kinevezésrõl
Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés i) pontjában megállapított jogkörömben, a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény
100. §-ának b) pontja alapján, az oktatási és kulturális miniszter javaslatára
a Debreceni Egyetemen
dr. Münnich Ákos egyetemi docenst
2009. december 15. napjával kinevezem egyetemi tanárrá.
Budapest, 2009. november 19.
Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2009. november 24.
Dr. Hiller István s. k.,
oktatási és kulturális miniszter

KEH ügyszám: IV-3/04541/2009.
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A köztársasági elnök 169/2009. (XII. 3.) KE határozata
dandártábornok szolgálati viszonyának megszüntetésérõl
és nyugállományba helyezésérõl
A polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszter elõterjesztésére, az Alkotmány 30/A. §-a (1) bekezdésének
i) pontjára tekintettel, a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 56. §
(1) bekezdése a) pontja alapján Raáb Mihály dandártábornok szolgálati viszonyát 2009. december 30-án megszüntetem, és 2009.
december 31-ei hatállyal nyugállományba helyezem.
Budapest, 2009. november 23.
Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Juhász Gábor s. k.,
polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító
tárca nélküli miniszter

KEH ügyszám: IV-6/04530/2009.

A miniszterelnök 97/2009. (XII. 3.) ME határozata
a Magyar Köztársaság Kormánya és Hongkongnak, a Kínai Népköztársaság Különleges
Közigazgatási Területének Kormánya között a kettõs adóztatás elkerülésérõl és az adóztatás
kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és vagyonadók területén tárgyú egyezmény
létrehozására adott felhatalmazásról
A nemzetközi szerzõdésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva,
a pénzügyminiszter és a külügyminiszter elõterjesztése alapján
1. egyetértek a Magyar Köztársaság Kormánya és Hongkongnak, a Kínai Népköztársaság Különleges Közigazgatási
Területének Kormánya között a kettõs adóztatás elkerülésérõl és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról
a jövedelem- és vagyonadók területén tárgyú egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) létrehozásával;
2. felhatalmazom a pénzügyminisztert, hogy – az érintett miniszterekkel egyetértésben – a tárgyalásokon részt vevõ
személyeket kijelölje;
3. felhatalmazom a pénzügyminisztert vagy az általa kijelölt személyt, hogy a tárgyalások eredményeként elõálló
szövegtervezetet kézjegyével lássa el;
4. felhívom a külügyminisztert, hogy az Egyezmény létrehozásához szükséges meghatalmazási okiratokat adja ki;
5. felhívom a pénzügyminisztert és a külügyminisztert, hogy az Egyezmény létrehozását követõen az Egyezmény
végleges szövegének megállapítására való felhatalmazásról szóló határozat tervezetet haladéktalanul terjesszék
a Kormány elé.

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök
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A miniszterelnök 98/2009. (XII. 3.) ME határozata
a Magyar Köztársaság és a Mexikói Egyesült Államok között a kettõs adóztatás elkerülésérõl
és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelemadók területén tárgyú egyezmény
létrehozására adott felhatalmazásról
A nemzetközi szerzõdésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva,
a pénzügyminiszter és a külügyminiszter elõterjesztése alapján
1. egyetértek a Magyar Köztársaság és a Mexikói Egyesült Államok között a kettõs adóztatás elkerülésérõl és az adóztatás
kijátszásának megakadályozásáról a jövedelemadók területén tárgyú egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény)
létrehozásával;
2. felhatalmazom a pénzügyminisztert, hogy – az érintett miniszterekkel egyetértésben – a tárgyalásokon részt vevõ
személyeket kijelölje;
3. felhatalmazom a pénzügyminisztert vagy az általa kijelölt személyt, hogy a tárgyalások eredményeként elõálló
szövegtervezetet kézjegyével lássa el;
4. felhívom a külügyminisztert, hogy az Egyezmény létrehozásához szükséges meghatalmazási okiratokat adja ki;
5. felhívom a pénzügyminisztert és a külügyminisztert, hogy az Egyezmény létrehozását követõen az Egyezmény
végleges szövegének megállapítására való felhatalmazásról szóló határozat tervezetet haladéktalanul terjesszék
a Kormány elé.

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

A miniszterelnök 99/2009. (XII. 3.) ME határozata
a Norvég Királyság Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között 2005. június 10-én
létrejött, a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2004–2009 közötti végrehajtásáról szóló
együttmûködési megállapodás, valamint egyrészrõl az Izlandi Köztársaság Kormánya,
a Liechtensteini Nagyhercegség Kormánya, a Norvég Királyság Kormánya,
másrészrõl a Magyar Köztársaság Kormánya között 2005. július 7-én létrejött,
az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2004–2009 közötti végrehajtásáról szóló együttmûködési
megállapodás módosításáról szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott
felhatalmazásról
A nemzetközi szerzõdésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (2) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva,
a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter és a külügyminiszter elõterjesztése alapján
1. felhatalmazom a nemzeti fejlesztési és gazdasági minisztert a Norvég Királyság Kormánya és a Magyar Köztársaság
Kormánya között 2005. június 10-én létrejött, a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2004–2009 közötti
végrehajtásáról szóló együttmûködési megállapodás, valamint egyrészrõl az Izlandi Köztársaság Kormánya,
a Liechtensteini Nagyhercegség Kormánya, a Norvég Királyság Kormánya, másrészrõl a Magyar Köztársaság Kormánya
között 2005. július 7-én létrejött, az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2004–2009 közötti végrehajtásáról szóló
együttmûködési megállapodás módosításáról szóló megállapodás (a továbbiakban együtt: szerzõdések) bemutatott
szövegének – a jóváhagyás fenntartásával történõ – végleges megállapítására;
2. felhívom a külügyminisztert, hogy a szerzõdések végleges szövegének megállapításához szükséges meghatalmazási
okiratot adja ki;
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3. felhívom a nemzeti fejlesztési és gazdasági minisztert és a külügyminisztert, hogy a szerzõdések kihirdetésérõl szóló
kormányrendelet tervezetét a szerzõdések végleges szövegének megállapítását követõen haladéktalanul terjesszék
a Kormány elé.

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

A miniszterelnök 100/2009. (XII. 3.) ME határozata
a Paksi Atomerõmû kiégett fûtõelemeinek Oroszországba történõ visszaszállításával kapcsolatos
szerzõdések létrehozására adott felhatalmazásról szóló 21/2006. (XI. 13.) ME határozat
módosításáról
1. A Paksi Atomerõmû kiégett fûtõelemeinek Oroszországba történõ visszaszállításával kapcsolatos szerzõdések
létrehozására adott felhatalmazásról szóló 21/2006. (XI. 13.) ME határozat 5. pontját hatályon kívül helyezem.
2. A határozat a közzétételével lép hatályba.

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

A miniszterelnök 101/2009. (XII. 3.) ME határozata
a Kutatási és Technológiai Innovációs Tanács tagjai megbízatásának megszûnésérõl
és új tagok megbízásáról
A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény 11. § (2) bekezdésében biztosított hatáskörömben eljárva
dr. Oláh Lajosnak és
dr. Ungár Lászlónak
a Kutatási és Technológiai Innovációs Tanács tagsági teendõinek ellátására vonatkozó megbízását visszavonom,
egyben
Balla Gergelyt,
Dióssy Lászlót és
dr. Mandl Józsefet
a Kutatási és Technológiai Innovációs Tanács tagsági teendõinek ellátásával hároméves idõtartamra megbízom.

Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök
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A pénzügyminiszter 4/2009. (XII. 3.) PM határozata
az Európai Bizottság határozata idõpontjának megállapításáról
A Magyar Közlöny
2009. november 13-i, 160. számában került kihirdetésre a lakáscélú kölcsönökre vonatkozó állami készfizetõ
kezességrõl szóló 2009. évi IV. törvény módosításáról szóló 2009. évi CXIV. törvény (a továbbiakban: Tv.).
A Tv. 6. §-ának (3) bekezdése értelmében az államháztartásért felelõs miniszter az Európai Bizottság határozata
meghozatalának idõpontját – annak ismertté válását követõen haladéktalanul – a Magyar Közlönyben közzétett
egyedi határozattal állapítja meg.
Az Európai Bizottság 2009. november 24-én arról tájékoztatta a Magyar Felet, hogy a hatálybalépéshez szükséges
– a magyar lakáshitel-támogatási program módosítására vonatkozó – jóváhagyó határozat 2009. november 24-én
született meg.
A fentiekre tekintettel megállapítom, hogy az Európai Bizottság – a magyar lakáshitel-támogatási program
módosítására vonatkozó – jóváhagyó határozatának idõpontja 2009. november 24-e.

Dr. Oszkó Péter s. k.,
pénzügyminiszter

A Magyar Közlönyt a Szerkesztõbizottság közremûködésével a Miniszterelnöki Hivatal
szerkeszti.
A Szerkesztõbizottság elnöke: dr. Petrétei József, a szerkesztésért felelõs: dr. Tordai Csaba.
A szerkesztõség címe: Budapest V., Kossuth tér 1–3.
A Határozatok Tára hivatalos lap tartalma a Magyar Közlöny IX. részében jelenik meg.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a
http://kozlony.magyarorszag.hu honlapon érhetõ el. Felelõs kiadó: dr. Tordai Csaba.
A Magyar Közlöny oldalhû másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.

