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

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 9/2010. (II. 26.) KHEM rendelete
a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekrõl  szóló, 1985. december 20-i
3821/85/EGK tanácsi rendelet végrehajtásáról  szóló 124/2005. (XII. 29.) GKM rendelet,
valamint a Központi Nukleáris Pénzügyi Alap mûködésérõl és eljárásrendjérõl  szóló
14/2005. (VII. 25.) IM rendelet módosításáról

A közúti közlekedésben használt menetíró készülékekrõl  szóló, 1985. december 20-i 3821/85/EGK tanácsi rendelet végrehajtásáról
 szóló 124/2005. (XII. 29.) GKM rendelet módosítása tekintetében a közúti közlekedésrõl  szóló 1988. évi I. törvény 48.  § (3) bekezdés
b) pont 19. alpontjában,
a Központi Nukleáris Pénzügyi Alap mûködésérõl és eljárásrendjérõl  szóló 14/2005. (VII. 25.) IM rendelet módosítása tekintetében
az atomenergiáról  szóló 1996. évi CXVI. törvény 68.  § (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a közlekedési,
hírközlési és energiaügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl  szóló 133/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1.  § (1) bekezdés a)–b) pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva, a kormányhivatalokat felügyelõ miniszterek kijelölésérõl  szóló 8/2006. (XII. 23.) ME
rendelet 1.  § e) pontjában foglaltakra figyelemmel
a következõket rendelem el:

1. A közúti közlekedésben használt menetíró készülékekrõl  szóló, 1985. december 20-i
3821/85/EGK tanácsi rendelet végrehajtásáról  szóló 124/2005. (XII. 29.) GKM rendelet módosítása

1.  § A közúti közlekedésben használt menetíró készülékekrõl  szóló, 1985. december 20-i 3821/85/EGK tanácsi rendelet
végrehajtásáról  szóló 124/2005. (XII. 29.) GKM rendelet (a továb biak ban: R1.) 2.  § t) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„t) tevékenységigazoló lap: a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályokkal kapcsolatos forma-
nyomtatványról  szóló 2007/230/EK határozat módosításáról  szóló, 2009. december 14-i 2009/959/EU bizottsági
határozat mellékletében meghatározott okmány, amelyen a munkáltató igazolja, és a gépjármûvezetõ nyilatkozik
arról, hogy betegállományban volt, szabadságát, pihenõidejét, készenléti idejét töltötte, a jármûvezetésen kívüli
egyéb tevékenységet végzett vagy egy meghatározott idõszakban nem végzett az 561/2006/EK európai parlamenti
és tanácsi rendelet vagy a 2001. évi IX. törvénnyel kihirdetett, a nemzetközi közúti fuvarozást végzõ jármûvek
személyzetének munkájáról  szóló Európai Megállapodás (a továb biak ban: AETR Megállapodás) hatálya alá tartozó
tevékenységet.”

2.  § Az R1. 6.  § (9) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(9) A munkáltató a gépjármûvezetõ részére a tevékenységigazoló lapot köteles kiadni azokra a napokra, amelyeken
a gépjármûvezetõ nem végzett az 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet vagy az AETR Megállapodás
hatálya alá tartozó tevékenységet. Az igazoláson a munkáltatónak – a részére a külön jogszabályban meghatározott
nyilvántartás adataival összhangban – meg kell jelölnie
a) a 14. pontot, ha a gépjármûvezetõ keresõképtelenséget okozó betegség  miatt nem végzett munkát,
b) a 15. pontot, ha a gépjármûvezetõ az éves szabadságát (rendes szabadságát) töltötte,
c) a 16. pontot, ha a gépjármûvezetõ a szabadsága vagy pihenõideje  miatt nem végzett munkát,
d) a 17. pontot, ha a gépjármûvezetõ olyan munkát végzett, amely nem tartozik az 561/2006/EK európai parlamenti
és tanácsi rendelet vagy az AETR Megállapodás hatálya alá,
e) a 18. pontot, ha a gépjármûvezetõ a jármûvezetésen kívüli egyéb tevékenységet végzett,
f) a 19. pontot, ha a gépjármûvezetõ rendelkezésre állt, készenléti idejét töltötte.
A 14–19. pont közül csak az egyik jelölhetõ meg.”
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3.  § Az R1. 16.  § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusok végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:)
„d) a Bizottság 2007/230/EK határozata (2007. április 12.) a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályokkal 
kapcsolatos formanyomtatványról, valamint az azt módosító 2009/959/EU bizottsági határozat.”

4.  § (1) Hatályát veszti az R1. 3. számú melléklete.
(2) Az R1. 6.  § (10) bekezdésében a „17–18.” szövegrész helyébe a „21–22.” szöveg lép.

2. A Központi Nukleáris Pénzügyi Alap mûködésérõl és eljárásrendjérõl  szóló 14/2005. (VII. 25.) IM
rendelet módosítása

5.  § A Központi Nukleáris Pénzügyi Alap mûködésérõl és eljárásrendjérõl  szóló 14/2005. (VII. 25.) IM rendelet
(a továb biak ban: R2.) 2.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„2.  § (1) A jóváhagyott éves munkaprogramban szereplõ feladatok lebonyolítására az Országos Atomenergia Hivatal
(a továb biak ban: OAH) fõigazgatója vagy az általa írásban megbízott személy keretszerzõdést köt a Radioaktív
Hulladékokat Kezelõ Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelõsségû Társasággal (a továb biak ban: RHK Kft.).
(2) A radioaktív hulladékok elhelyezésével, a kiégett üzemanyag átmeneti tárolásával és végleges elhelyezésével,
a tárolók mûködtetésével, a beruházások lebonyolításával, valamint a nukleáris létesítmények leszerelésével
(lebontásával) kapcsolatos feladatokat az RHK Kft. végrehajtja, vagy a munkák elvégzésével megbízhat más
személyeket és szervezeteket a közbeszerzésekrõl  szóló jogszabályokban foglalt rendelkezések figye lembe véte lével.
(3) A KNPA-t kezelõ OAH ellenjegyzése szükséges a (2) bekezdés szerinti
a) feladatra vonatkozó pályázatnak a kiírásához,
b) közbeszerzési eljárás megkezdéséhez,
c) szerzõdés megkötéséhez,
ha annak költségeit a KNPA fedezi.”

6.  § Az R2. 4.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„4.  § A radioaktív hulladékok és a kiégett üzemanyag elhelyezésére, valamint a nukleáris létesítmények leszerelésére
kijelölt szerv létrehozásáról és tevékenységének pénzügyi forrásáról  szóló kormányrendelet szerinti KNPA
Szakbizottság tagjai a következõ miniszterek és intézmények által delegált képviselõk:
a) az OAH-t felügyelõ miniszter,
b) az energiapolitikáért felelõs miniszter,
c) a rendészetért felelõs miniszter,
d) a környezetvédelemért felelõs miniszter,
e) az egészségügyért felelõs miniszter,
f) a katasztrófák elleni védekezésért felelõs miniszter,
g) az állami vagyonnal  való gazdálkodás szabályozásáért felelõs miniszter,
h) az OAH,
i) a Paksi Atomerõmû Zrt.,
j) az RHK Kft.”

7. § Az R2. 3. § (2) bekezdésében az „az Áht.-ben” szövegrész helyébe az „az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvényben” szöveg lép.

3. Záró rendelkezések

8.  § Ez a rendelet a kihirdetését követõ 10. napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

9.  § Ez a rendelet a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályokkal kapcsolatos formanyomtatványról  szóló
2007/230/EK határozat módosításáról  szóló, 2009. december 14-i 2009/959/EU bizottsági határozat végrehajtásához
szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Hónig Péter s. k.,
közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter
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