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Tör vény

2007. évi CLX.
tör vény

a szabálysértésekrõl  szóló 1999. évi LXIX. tör vény
módosításáról*

1.  § A sza bály sér té sek rõl  szóló 1999. évi LXIX. tör vény 
(a továb biak ban: Sztv.) 16.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A pénz bír ság leg ala cso nyabb össze ge há rom ezer
fo rint, leg ma ga sabb össze ge száz öt ven ezer fo rint.”

2.  § Az Sztv. 74.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„74.  § (1) A sza bály sér té si ha tó ság, il let ve a bí ró ság hi -
va ta los ira tá nak az érin tett sze mély ré szé re át adá sa (kéz be -
sí té se) tör tén het

a) sze mé lye sen,
b) pos tai szol gál ta tó út ján, a hi va ta los ira tok kéz be sí té -

sé re vo nat ko zó kü lön jog sza bá lyok sze rint,
c) sza bály sér té si jog se gély ke re té ben.
(2) Jog ha tá sok csak a sza bály sze rû kéz be sí tés hez kap -

cso lód hat nak. A kéz be sí tés ak kor sza bály sze rû, ha a hi va -
ta los ira tot a cím zett vagy he lyet te a kü lön jog sza bály sze -
rint át vé tel re jo go sult más sze mély, tér ti ve vénnyel, jegy -
zõ könyv vel vagy ha tá ro zat pél dánnyal iga zol tan át vet te.
A hi va ta los ira tot a kéz be sí tés meg kí sér lé sé nek nap ján
sza bály sze rû en kéz be sí tett nek kell te kin te ni, ha az irat át -
vé te lét, il le tõ leg a tér ti ve vény alá írá sát a cím zett meg -
tagadta.

(3) A tér ti ve vénnyel fel adott hi va ta los ira tot a kéz be sí -
tés má so dik meg kí sér lé sé nek nap ját kö ve tõ ötö dik mun ka -
na pon – az el len ke zõ bi zo nyí tá sá ig – kéz be sí tett nek kell
te kin te ni, ha a kéz be sí tés azért volt ered mény te len, mert a
hi va ta los irat a sza bály sér té si ha tó ság hoz, bí ró ság hoz
„nem ke res te” jel zés sel ér ke zett vissza.

(4) Az elõ ve ze tés ese tén a ha tá ro za tot a fo ga na to sí tás -
kor kell az érin tett nek át ad ni.”

3.  § Az Sztv. a kö vet ke zõ al cím mel és 74/A.  §-sal egé -
szül ki:

„A kézbesítési vélelem megdöntése

74/A.  § (1) A 74.  § (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
kéz be sí té si vé le lem meg dön té se iránt a cím zett ter jeszt het
elõ ké rel met, ha

a) a kéz be sí tés a hi va ta los ira tok kéz be sí té sé re vo nat -
ko zó jog sza bá lyok meg sér té sé vel tör tént, vagy

b) a hi va ta los ira tot nem az a) pont ban meg ha tá ro zott
ok ból, ön hi bá ján kí vül nem vet te át.

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2007. de cem ber 3-i ülés nap ján fo gad ta el.

(2) A kéz be sí té si vé le lem meg dön té se irán ti ké rel met a
cím zett a kéz be sí té si vé le lem be áll tá ról tör té nõ tu do más -
szer zés tõl szá mí tott nyolc na pon be lül, de leg ké sõbb a
kéz be sí té si vé le lem be áll tá tól szá mí tott há rom hó na pos
jog vesz tõ ha tár idõn be lül ter jeszt het elõ an nál a sza bály -
sér té si ha tó ság nál, il let ve bí ró ság nál, amely a kéz be sí tés -
rõl in téz ke dett.

(3) Ha a kéz be sí té si vé le lem kö vet kez té ben jog erõs sé
vált dön tés alap ján vég re haj tá si el já rás in dul, a kéz be sí té si
vé le lem meg dön té se irán ti ké rel met – amely ké re lem ben a
vég re haj tá si el já rás fel füg gesz té se kér he tõ – a vég re haj tá si 
el já rás ról tör té nõ tu do más szer zés tõl szá mí tott nyolc na -
pon be lül ak kor is elõ le het ter jesz te ni, ha a kéz be sí té si vé -
le lem be áll tá tól szá mí tott há rom hó nap el telt.

(4) A kéz be sí té si vé le lem meg dön té sé re irá nyu ló ké re -
lem ben elõ kell adni azo kat a té nye ket, il let ve kö rül mé -
nye ket, ame lyek a kéz be sí tés sza bály ta lan sá gát iga zol ják,
vagy a ké rel me zõ ré szé rõl az ön hi ba hi á nyát valószínû -
sítik.

(5) A kéz be sí té si vé le lem meg dön té sé re irá nyu ló ké re -
lem rõl an nak be ér ke zé sét kö ve tõ nyolc na pon be lül az a
sza bály sér té si ha tó ság, il let ve bí ró ság ha tá roz, amely a
kéz be sí tés rõl in téz ke dett.

(6) Ha a kéz be sí té si vé le lem meg dön té sé re irá nyu ló ké -
re lem nek a sza bály sér té si ha tó ság vagy a bí ró ság helyt ad,
a vé lel me zett kéz be sí tés hez fû zõ dõ jog kö vet kez mé nyek
ha tály ta la nok, és a kéz be sí tést, il let ve a már meg tett in téz -
ke dé se ket, el já rá si cse lek mé nye ket a szük sé ges mér ték ben 
meg kell is mé tel ni.

(7) Ha a kéz be sí té si vé le lem meg dön té sé re irá nyu ló ké -
re lem a ki fo gás sal kap cso la tos, az ira to kat a ki fo gás el bí rá -
lá sá ra ille té kes ha tó ság nak kell meg kül de ni.

(8) A kéz be sí té si vé le lem meg dön té sé re irá nyu ló ké rel -
met el uta sí tó ha tá ro zat el len pa nasz nak van he lye.”

4.  § Az Sztv. 75.  §-a a kö vet ke zõ új (2) be kez dés sel egé -
szül ki, és a je len le gi (2)–(4) be kez dé sek szá mo zá sa
(3)–(5) be kez dé sek re mó do sul:

„(2) A sza bály sér té si ha tó ság a sér tet tel és kép vi se lõ jé -
vel köz li az el já rás alá vont sze mély fe le lõs sé gét meg ál la -
pí tó jog erõs ügy dön tõ ha tá ro za tot, il let ve a bí ró ság ha tály -
ban tar tó vagy meg vál toz ta tó vég zé sét.”

5.  § Az Sztv. 86.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ
mon dat tal egé szül ki:

„A 74/A.  § (8) be kez dé se alap ján ho zott ha tá ro zat tal
szem ben az el já rás alá vont sze mély és jogi kép vi se lõ je,
va la mint a sér tett és jogi kép vi se lõ je pa naszt te het.”

6.  § Az Sztv. a kö vet ke zõ 116/A.  §-sal egé szül ki:
„116/A.  § Ha a kéz be sí té si vé le lem meg dön té sé re irá -

nyu ló ké rel met ter jesz tet tek elõ, és a ké re lem ben elõ adott
té nyek és kö rül mé nyek a ké re lem el fo ga dá sát va ló szí nû sí -
tik, a vég re haj tás ké re lem re vagy hi va tal ból felfüggeszt -
hetõ.”

1. szám KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ 3



7.  § (1) Az Sztv. 135.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A hely szí ni bír ság össze ge há rom ezer fo rint tól
húsz ezer fo rin tig ter jed het.”

(2) Az Sztv. 135.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) A tu do má sul vett hely szí ni bír ság a be fi ze tés el mu -
lasz tá sa ese tén ki zá ró lag adók mód já ra hajt ha tó be.”

8.  § Az Sztv. 147.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Aki
a) a ter mé szet vé del mi ál lam igaz ga tá si szerv en ge dé -

lyé hez vagy szak ha tó sá gi hoz zá já ru lá sá hoz kö tött te vé -
keny sé get en ge dély vagy szak ha tó sá gi hoz zá já ru lás nél -
kül, vagy az en ge dély tõl, szak ha tó sá gi hoz zá já ru lás tól el -
té rõ mó don vé gez vagy vé gez tet, be je len té si kö te le zett sé -
gé nek nem tesz ele get,

b) ter mé sze ti te rü le ten – be le ért ve a vé dett ter mé sze ti
te rü le tet is – a ter mé szet vé del mi cé lok kal össze nem
egyez tet he tõ te vé keny sé get foly tat, sze me tel, a te rü le tet
más mó don szennye zi, til tott he lyen tar tóz ko dik, til tott
mó don köz le ke dik, en ge dély nél kül tü zet rak,

c) vé dett élõ szer ve zet egye dét, szár ma zé kát vagy bar -
lan gi kép zõd ményt jog el le ne sen meg ron gál, el visz vagy
el pusz tít, illetve vé dett vagy fo ko zot tan vé dett ál lat faj
egye dét élet te vé keny sé gé ben je len tõs mér ték ben za var,

d) a ter mé sze t vé del mé re vo nat ko zó ren del ke zé se ket
egyéb ként meg sér ti,
száz öt ven ezer fo rin tig ter je dõ pénz bír ság gal sújt ha tó.”

9.  § Az Sztv. 161.  §-a és az azt meg elõ zõ al cím he lyé be
a kö vet ke zõ al cím és ren del ke zés lép:

„Vámorgazdaság

161.  § (1) Aki vám sza bály sér tés bõl szár ma zó dol got va -
gyo ni ha szon vé gett meg sze rez, el rejt, vagy el ide ge ní té sé -
ben köz re mû kö dik – ér ték re te kin tet nél kül – száz ezer fo -
rin tig ter je dõ pénz bír ság gal sújt ha tó.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott sza bály sér tés
 miatt az el já rás a vám ha tó ság ha tás kö ré be tar to zik.”

10.  § Az Sztv. 162.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Aki a ne mes fém tár gyak áru sí tá sá val és fém jel zé sé -
vel kap cso la tos kö te les sé gét meg sze gi, száz ezer fo rin tig
ter je dõ pénz bír ság gal sújt ha tó.”

11.  § Az adó zás rend jé rõl  szóló 2003. évi XCII. tör vény
161.  §-a (1) be kez dé sé nek elsõ mon da ta he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az adók mód já ra be haj tan dó köz tar to zás nak mi nõ -
sü lõ fi ze té si kö te le zett sé get meg ál la pí tó, nyil ván tar tó
szerv, il le tõ leg a köz tar to zás jo go sult ja ne gyed éven ként, a
ne gye dé vet kö ve tõ hó 15. nap já ig ke re si meg az adó ha tó -
sá got be haj tás vé gett, ha a köz tar to zás össze ge meg ha lad ja 

az 5000 fo rin tot; sza bály sér té si pénz bír ság, illetve hely -
színi bír ság vég re haj tá sá val kap cso lat ban ak kor, ha a köz -
tar to zás össze ge el éri vagy meg ha lad ja a 3000 fo rin tot.”

12.  § Ez a tör vény 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba, ezzel
egy ide jû leg az Sztv. 35.  §-ának f) pont ja, 51.  §-a (2) be kez -
dé se a) pont já nak má so dik mon da ta, 111.  §-ának (4) és
(12) be kez dé sé bõl az „il le tõ leg a hely szí ni bír sá got” szö -
veg rész, 111.  §-a (13) be kez dé sé nek c) pont ja, a 143.  §-a
(2) be kez dé sé nek a) pont ja, a 157.  §-ának (7) és (8) be kez -
dé se a ha tá lyát vesz ti.

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés el nö ke

Kor mány ren de le tek

A Kor mány
347/2007. (XII. 20.) Korm.

ren de le te
az államháztartás mûködési rendjérõl  szóló

217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi
XXXVIII. tör vény 124.  § (2) be kez dé sé nek v) pont já ban
ka pott fel ha tal ma zás alap ján, az Al kot mány 35.  § (1) be -
kez dés b) pont já ban meg ál la pí tott fel adat kör ében a kö vet -
ke zõ ket ren de li el:

1. §

Az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló 217/1998.
(XII. 30.) Korm. ren de let (a továb biak ban: Ámr.) 81.  §-ának
(3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A szük sé ges jog erõs ha tó sá gi en ge dé lyek, a pá lyá -
za ti fel hí vás ban fel so rolt ha tás vizs gá lat hoz kö tött te vé -
keny ség ese tén a kör nye zet vé del mi en ge dély hi á nyá ban
tá mo ga tá si szer zõ dés nem köt he tõ, ál lam i pénz esz kö zök -
bõl tá mo ga tás nem fo lyó sít ha tó, ki vé ve, ha jog sza bály el -
té rõ en ren del ke zik.”

2.  §

(1) Az Ámr. 82.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(6) Az Euró pai Unió struk tu rá lis alap ja i ból, illetve
 Kohéziós Alap já ból fi nan szí ro zott pro jek tek ese té ben
– a Kormány egye di dön té se alap ján – már meg kez dett be -
ru há zás hoz is nyújt ha tó tá mo ga tás, ki vé ve, ha jog sza bály
vagy kö zös sé gi jo gi ak tus el té rõ en ren del ke zik.”
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(2) Az Ámr. 82.  §-a a kö vet ke zõ (7) be kez dés sel egé szül ki:
„(7) Az Euró pai Unió struk tu rá lis alap ja i ból, illetve Ko -

hé zi ós Alap já ból fi nan szí ro zott pro jek tek ese té ben, ha a
ked vez mé nye zett költ ség ve té si szerv, he lyi ön kor mány -
zat, ki sebb sé gi ön kor mány zat, jo gi sze mé lyi sé gû ön kor -
mány za ti tár su lás, me gyei te rü let fej lesz té si ta nács, re gi o -
ná lis fej lesz té si ta nács vagy több cé lú kis tér sé gi tár su lás, az 
ope ra tív prog ram nak az Euró pai Bi zott ság ál ta li be fo ga dá -
sát meg elõ zõ en már tá mo ga tá si dön tés sel ren del ke zõ be ru -
há zás hoz is nyújt ha tó tá mo ga tás, ki vé ve, ha jog sza bály el -
té rõ en ren del ke zik.”

3.  §

(1) Az Ámr. 83.  § (1) be kez dés b) pont já nak 3. al pont ja
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A pá lyá zat ban meg kell je löl ni: ... a pá lyá zat ban sze -
rep lõ prog ram, pro jekt]

„3. ki adá sá ból vissza igé nyel he tõ ál ta lá nos for gal mi
adó össze gét,”

(2) Az Ámr. 83.  § (1) be kez dés b) pont já nak 4. al pont ja
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A pá lyá zat ban meg kell je löl ni: ... a pá lyá zat ban sze -
rep lõ prog ram, pro jekt]

„4. meg va ló sí tá sá hoz szük sé ges sa ját for rás össze gét,”

(3) Az Ámr. 83.  § (1) be kez dés b) pont já nak 5. al pont ja
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A pá lyá zat ban meg kell je löl ni: ... a pá lyá zat ban sze -
rep lõ prog ram, pro jekt]

„5. meg va ló sí tá sá hoz igé nyelt tá mo ga tás össze gét,”

(4) Az Ámr. 83.  § (4) be kez dés a) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:]
„a) a szám la ve ze tõ vagy hi tel in té zet ál tal iga zolt sa ját

for rás össze gét, va la mint azt, hogy a sa ját for rás mi lyen
for má ban áll ren del ke zés re, vagy a he lyi ön kor mány za tok, 
ön kor mány za ti tár su lá sok tá mo ga tá si igé nye, pá lyá za ta
ese té ben a kép vi se lõ-tes tü le ti, tár su lá si ta ná csi ha tá ro za -
tot, vagy a kép vi se lõ-tes tü let költ ség ve té si ren de let be fog -
lalt – a tar ta lék fe let ti ren del ke zé si jo got át ru há zó – fel ha -
tal ma zá sa alap ján a pol gár mes ter nyi lat ko za tát a sa ját for -
rás biz to sí tá sá ról,”

4.  §

(1) Az Ámr. 91.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) Az Euró pai Unió struk tu rá lis  alap ja i nak és  Kohé -
ziós Alap já nak tá mo ga tá sá val meg va ló su ló prog ra mok
ese té ben a (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott fel té te lek mel -
lett az ope ra tív prog ram vagy a kö zös sé gi kez de mé nye zés
irá nyí tó ha tó ság ve ze tõ je in do kolt eset ben dönt het úgy,
hogy a fel hí vás ban és a tá mo ga tá si szer zõ dés ben elõ leg fi -

ze tést biz to sí t a ked vez mé nye zett ré szé re. Az in do kolt ság
ese te it a fel hí vás ban is mer tet ni kell, a pénz ügy mi nisz ter rel 
egyet ér tés ben. Az elõ le get ha zai és kö zös sé gi for rás ból, az 
Euró pai Unió struk tu rá lis alap ja i ból, illetve Ko hé zi ós
Alap já ból tá mo ga tott adott in téz ke dés, illetve pro jekt sze -
rin ti fi nan szí ro zá si arány ban kell nyúj ta ni. Az elõ leg nagy -
sá gá nak leg ma ga sabb össze gé re vo nat ko zó, a (3) be kez -
dés ben sze rep lõ összeg ha tár tól az irá nyí tó ha tó ság ve ze tõ -
je a pénz ügy mi nisz ter egyet ér té sé vel

a) az Euró pai Unió struk tu rá lis alap ja i ból és Ko hé zi ós
Alap já ból szár ma zó tá mo ga tá sok ha zai fel hasz ná lá sá ért
fe le lõs in téz mé nyek rõl  szóló 1/2004. (I. 5.) Korm. ren de let 
2.  §-a (1) be kez dés k) pont ja sze rin ti köz pon ti prog ram;

b) az Euró pai Szo ciá lis Alap ból tá mo ga tott, a
2007–2013 prog ra mo zá si idõ szak ban az Euró pai Re gi o ná -
lis Fej lesz té si Alap ból, az Euró pai Szo ciá lis Alap ból és a
Ko hé zi ós Alap ból szár ma zó tá mo ga tá sok fel hasz ná lá sá -
nak alap ve tõ sza bá lya i ról és fe le lõs in téz mé nye i rõl  szóló
255/2006. (XII. 8.) Korm. ren de let 2.  §-a (1) be kez dés
h) pont ja sze rin ti ki emelt pro jekt; és

c) a (11) be kez dés sze rin ti pro jekt ese té ben el tér het.”

(2) Az Ámr. 91.  §-a (5) be kez dé sé nek c) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Az Euró pai Unió struk tu rá lis alap ja i nak és Ko hé zi ós
Alap já nak tá mo ga tá sá val meg va ló su ló prog ra mok ese té -
ben az elõ leg nyúj tás, illetve a tá mo ga tás ki fi ze té se so rán a 
kö vet ke zõk sze rint kell el jár ni:]

„c) idõ kö zi fi ze tést a tá mo ga tást nyúj tó szer ve zet a
tény le ge sen fel me rült, el szá mol ha tó költ sé gek hez iga zod -
va tel je sít. A ked vez mé nye zett idõ kö zi fi ze té si ké rel mé hez 
mel lé kel ni kell a tény le ge sen fel me rült költ sé ge ket iga -
zoló szám lát és/vagy egyéb, a gaz da sá gi ese ményt hi te le -
sen iga zo ló do ku men tu mot, va la mint a kö ve te lés ki egyen -
lí tés rõl  szóló bi zony lat má so la tát, szál lí tói ki uta lás ese tén
pe dig a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott do ku men tu -
mot. Az ope ra tív prog ram vagy a kö zös sé gi kez de mé nye -
zés irá nyí tó ha tó ság ál tal meg ha tá ro zott összeg ha tár alatt
szám la össze sí tõ is be nyújt ha tó. Az elõ leg és az idõ kö zi fi -
ze té sek össze ge nem ha lad hat ja meg a meg ítélt tá mo ga tás
80%-á t, non pro fit ked vez mé nye zett ese té ben a 90%-á t.
Et tõl el tér ni csak köz pon ti költ ség ve té si szerv ked vez mé -
nye zett ese té ben, illetve a (11) be kez dés ben meg ha tá ro -
zott eset ben le het, ahol az elõ leg és az idõ kö zi fi ze té sek
össze ge el ér he ti a meg ítélt tá mo ga tás 100%-á t. Az el té rés
mér té ké rõl az ope ra tív prog ram vagy a kö zös sé gi kez de -
mé nye zés irá nyí tó ha tó ság ve ze tõ je dönt,”

(3) Az Ámr. 91.  §-a (5) be kez dé sé nek e) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Az Euró pai Unió struk tu rá lis alap ja i nak és Ko hé zi ós
Alap já nak tá mo ga tá sá val meg va ló su ló prog ra mok ese té -
ben az elõ leg nyúj tás, illetve a tá mo ga tás ki fi ze té se so rán a 
kö vet ke zõk sze rint kell el jár ni:]

„e) zá ró e gyen leg-fi ze tést a tá mo ga tást nyúj tó szer ve zet
a tény le ge sen fel me rült, el szá mol ha tó költ sé gek hez iga -
zod va tel je sít. A ked vez mé nye zett a tá mo ga tá si szer zõ dés -
ben meg ha tá ro zott ha tár idõ ig kö te les be nyúj ta ni ké rel met
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a zá ró e gyen leg-fi ze tés re. A ké re lem hez mel lé kel ni kell a
pro jekt meg va ló sí tá sá nak elõ re ha la dá sá ról  szóló zá ró je -
len tést és a tény le ge sen fel me rült költ sé ge ket iga zo ló
szám lák má so la tát vagy egyéb, a gaz da sá gi ese ményt hi te -
le sen iga zo ló do ku men tu mot, az elõ leg gel va ló el szá mo lás 
kö te le zett sé gét is be le ért ve.”

(4) Az Ámr. 91.  §-a má so dik (9) be kez dé sé nek szá mo -
zá sa (10) be kez dés re vál to zik és az így át szá mo zott
(10) be kez dés he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(10) Az Euró pai Unió struk tu rá lis alap ja i ból, és köz pon -
ti költ ség ve tés bõl és/vagy Ön kor mány za ti Ön erõ Alap ból
együt te sen el nyert tá mo ga tás sal meg va ló sí tott pro jek tek tá -
mo ga tás uta lá sa elõt ti el len õr zé sét a Kincs tár a kü lön jog -
sza bály ban fog lal tak figye lembe véte lével  végzi.”

(5) Az Ámr. 91.  §-a a kö vet ke zõ új (11) be kez dés sel
egé szül ki:

„(11) Amennyi ben egy ha tá lyos tá mo ga tá si, fi nan szí ro -
zá si szer zõ dés alap ján költ ség ve té si tá mo ga tás sal, ere de ti -
leg euró pai uni ós for rás nél kül fi nan szí ro zan dó pro jekt
rész ben euró pai uni ós for rás be vo ná sá val ke rül meg va ló sí -
tás ra, úgy a (3) és (5) be kez dés ben sze rep lõ fel té te lek tõl a
szer zõ dõ fe lek oly mér ték ben tér het nek el, hogy a meg va -
ló sí tan dó pro jekt új fi nan szí ro zá si fel té te lei a ha tá lyos tá -
mo ga tá si, fi nan szí ro zá si szer zõ dés ben meg ha tá ro zott fel -
té te lek hez ké pest a ked vez mé nye zett pénz ügyi hely ze tét
il le tõ en meg egyez ze nek.”

5.  §

E ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 3. na pon lép ha tály ba.

6.  §

E ren de let a hatályba lépését kö ve tõ na pon ha tá lyát
vesz ti.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kis s Pé ter s. k.,
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter

A Kor mány
377/2007. (XII. 23.) Korm.

ren de le te
egyes környezetvédelmi és vízügyi tárgyú

jogszabályok módosításáról*

A Kor mány a csõd el já rás ról és a fel szá mo lá si el já rás ról
 szóló 1991. évi XLIX. tör vény 48.  §-ának (4) be kez dé sé -
ben, a kör nye zet vé del mé nek ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló

1995. évi LIII. tör vény 110.  §-ának (7) be kez dé sé nek c) és
q) pont já ban, a víz gaz dál ko dás ról  szóló 1995. évi LVII.
tör vény 45.  § (7) be kez dé sé nek b) és e) pont já ban, va la -
mint a 14.  §-ának (2) be kez dé sé ben fog lal tak ra fi gye lem -
mel a 45.  § (7) be kez dé sé nek a) pont já ban, a hul la dék gaz -
dál ko dás ról  szóló 2000. évi XLIII. tör vény 59.  § (1) be kez -
dé sé nek b), c), d), f) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap -
ján a kö vet ke zõ ket ren de li el:

I. A felszámolási eljárás és végelszámolás
környezetvédelmi és természetvédelmi

követelményekrõl  szóló
106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet

módosításáról

1.  §

A fel szá mo lá si el já rás és a vég el szá mo lás kör nye zet- és
ter mé szet vé del mi kö ve tel mé nye i rõl  szóló 106/1995.
(IX. 8.) Kor m. ren de let (a továb biak ban: R.) 3.  §
(1)–(2) be kez dé sé nek he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„(1) A fel szá mo lás alatt ál ló gaz dál ko dó szer ve zet ve ze -
tõ je (a továb biak ban: nyi lat ko zó) a gaz dál ko dó szer ve zet
te lep he lyé re, va la mint szék he lyé re vo nat ko zó, a Cstv.
31.  § (1) be kez dés c) pont ja sze rin ti nyi lat ko za tát (a továb -
biak ban: nyi lat ko zat) a te lep hely és a szék hely (a továb -
biak ban együtt: te lep hely) sze rint ille té kes kör nye zet vé -
del mi, ter mé szet vé del mi és víz ügyi fel ügye lõ ség (a továb -
biak ban: fel ügye lõ ség) szá má ra ad ja meg. A nyi lat ko zat
for mai és tar tal mai kö ve tel mé nye it az 1. szá mú mel lék let
tar tal maz za.

(2) A nyi lat ko zó az (1) be kez dés sze rin ti nyi lat ko zat té -
tel lel együtt tá jé koz tat ja a fel ügye lõ sé get, hogy mely to -
váb bi fel ügye lõ sé gek nek tet t nyi lat ko za tot az (1) be kez dés 
alap ján.”

2.  §

(1) Az R. 4.  § (1) be kez dé sé nek he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A fel ügye lõ ség a nyi lat ko zat alap ján vizs gál ja,
hogy mennyi ben áll nak fenn, il let ve mennyi ben ál la pít ha -
tók meg kör nye zet hasz ná lat tal já ró olyan kör nye ze ti ha tá -
sok, kör nye ze ti ter hek, ame lyek meg szün te té sé hez, ren de -
zé sé hez a fel szá mo lás so rán jo gok és kö te le zett sé gek kap -
cso lód nak.”

(2) Az R. 4.  § (2) be kez dé sé nek he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) A nyi lat ko za tot el bí rá ló fel ügye lõ ség a gaz dál ko dó
szer ve ze tet kör nye ze ti ál la pot vizs gá lat ra kö te lez he ti, ha

a) a te lep he lyén leg alább 20 év re vissza me nõ leg olyan
te vé keny ség folyt, amely hez a fel szá mo lás kez dõ idõ pont -
já ban ha tá lyos jog sza bá lyok sze rint kör nye zet vé del mi en -
ge dély, egy sé ges kör nye zet hasz ná la ti en ge dély, vagy hul -
la dék ke ze lé si en ge dély szük sé ges,
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b) a nyi lat ko zat ból, il let ve egyéb irat ból je len tõs kör -
nye zet ká ro so dás vagy kör nye zet ve szé lyez te tés ál la pít ha tó 
meg.”

(3) Az R. 4.  §-a a kö vet ke zõ (7) be kez dés sel egé szül ki:
„(7) Amennyi ben a fel ügye lõ ség a nyi lat ko zat alap ján

60 na pon be lül in téz ke dést nem tesz, ille tõ leg nem kez de -
mé nyez, a fel szá mo ló men te sül a 8.  § (6) be kez dé se, va la -
mint 10.  § sze rin ti kö te le zett sé ge alól.”

3.  §

Az R. 7.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„7.  § A fel ügye lõ ség az ál la pot vizs gá lat ered mé nyé nek

el bí rá lá sá ról 45 na pon be lül dönt.”

4.  §

Az R. 14.  §-a he lyé be az aláb bi ren del ke zés lép:
„14.  § Amennyi ben a vég el szá mo ló a cég nyil vá nos ság -

ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és vég el szá mo lás ról  szóló
2006. évi V. tör vény 102.  § (3) be kez dés e) pont ja sze rint
ér te sí ti a fel ügye lõ sé get, az ér te sí tést az 1. szá mú mel lék let 
sze rint kell el ké szí te ni. A vég el szá mo lás so rán a 3–9.  §,
va la mint a 12.  § ren del ke zé se it kell meg fele lõen alkal -
mazni.”

5.  §

(1) Az R. 1. szá mú mel lék let ben az 1/A. pont elõt ti fel -
ve ze tõ szö veg rész he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Nyilatkozat

„a fel szá mo lá si el já rás, il let ve vég el szá mo lás alatt ál ló
gaz dál ko dó szer ve zet te lep he lyén fenn ál ló vagy te lep he -
lyé rõl, szár ma zott (szár ma zó) kör nye ze ti ká ro so dá sok ról,
kör nye ze ti ter hek rõl, ame lyek bõl bír ság fi ze té si vagy
egyéb fi ze té si kö te le zett ség, ká ro so dá sok, ter hek ren de zé -
sé hez szük sé ges ki adás szár maz hat.”

II. A vízgazdálkodási hatósági
 jogkör gyakorlásáról  szóló

 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet
módosításáról

6.  §

A víz gaz dál ko dá si ha tó sá gi jog kör gya kor lá sá ról  szóló
72/1996. (V. 22.) Kor m. ren de let (a továb biak ban: HR.)
3.  § (12) be kez dé sé nek he lyé be az aláb bi ren del ke zés lép:

„(12) A fel ügye lõ ség en ge dé lye szük sé ges – a kü lön
jog sza bály sze rin ti épí tõ ipa ri mû sza ki en ge déllyel, vagy
CE meg fe le lõ sé gi je lö lés sel ren del ke zõ szenny víz ke ze lõ
be ren de zé sek ki vé te lé vel – a szenny víz és a csa pa dék víz

tisz tí tá sá hoz, elõ tisz tí tá sá hoz és el he lye zé sé hez szük sé ges 
be ren de zés lé te sí té sé hez, a hasz ná lat ba vé te lé hez, üze mel -
te té sé hez. A fel ügye lõ ség tõl el vi víz jo gi en ge dély kér he tõ
a lé te sít mény ter ve zé sét meg elõ zõ en.”

7.  §

A HR. 4.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„4.  § (1) Ví zi mun ka vég zé sé hez, ví zi lé te sít mény épí té -
sé hez az épít te tõ (tu laj do nos) be je len té se és a fel ügye lõ ség 
hoz zá já ru lá sa szük sé ges, ha az a kü lön jog sza bá lyok ban
meg ha tá ro zott ví zi köz mû vek el osz tó há ló za tá nak olyan
bõ ví té sé re irá nyul, amely nem érin ti a ví zi köz mû víz jo gi
en ge dély ben meg ha tá ro zott mér ték adó ka pa ci tá sát.

(2) Me zõ gaz da sá gi víz szol gál ta tást biz to sí tó és víz jo gi
en ge dély alap ján üze me lõ ví zi lé te sít mény bõl tör té nõ víz -
hasz ná lat gya kor lá sá hoz a ví zi lé te sít ményt víz jo gi en ge -
dély alap ján üze mel te tõ en ge dé lyes hoz zá já ru lá sa szük sé -
ges.

(3) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott eset ben a be je -
len tés hez, a víz jo gi lé te sí té si en ge dély irán ti ké re lem hez
egyéb ként szük sé ges és kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro -
zott mel lék le te ket kell csa tol ni.

(4) Ha a be je len tés re a fel ügye lõ ség az ér de mi ha tá ro zat
(víz jo gi en ge dély) meg ho za ta lá ra egyéb ként irány adó és a
jog sza bály ban meg ál la pí tott ha tár idõ alatt nem nyi lat ko -
zik, a be je len tés alap ját ké pe zõ te vé keny ség hez a ha tó sá gi
hoz zá já ru lást meg adott nak kell te kin te ni. Az épít te tõ ké -
rel mé re er rõl a fel ügye lõ ség kü lön iga zo lást vagy víz jo gi
lé te sí té si en ge délyt ad.

(5) Amennyi ben a be je len tés alap ját ké pe zõ, az (1) be -
kez dés ben meg ha tá ro zott te vé keny ség foly ta tá sa – a ké re -
lem el bí rá lá sá ra egyéb ként irány adó jog sza bá lyok sze -
rint – nem en ge dé lyez he tõ, vagy a szak ha tó ság kü lön elõ -
írásokat, fel té te le ket ál la pí tott meg, a fel ügye lõ ség a ha tá -
ro zat ho za tal ra vo nat ko zó ál ta lá nos ren del ke zé sek sze rint
ér dem ben ha tá roz.”

8.  §

A HR. 5.  § (9) be kez dé sé nek he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(9) Az üze mel te tés re jo go sí tó ér vé nyes víz jo gi en ge dé -
lye ket – ha kü lön jog sza bály más képp nem ren del ke zik –
az e ren de let sze rin ti el len õr zés so rán fe lül kell vizs gál ni.
A fe lül vizs gá lat ered mé nyé tõl füg gõ en az en ge dély hi va -
tal ból vissza von ha tó vagy a 12.  §-ban meg ha tá ro zott eset -
ben mó do sít ha tó.”
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III. A veszélyes hulladékokkal kapcsolatos
tevékenységek végzésének feltételérõl  szóló

98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet
módosításáról

9.  §

A ve szé lyes hul la dé kok kal kap cso la tos te vé keny sé gek
vég zé sé nek fel té te lé rõl  szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm.
ren de let (a továb biak ban: VR.) 29.  §-a he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„29.  § Az e ren de let elõ írásai alap ján en ge dé lye zett te -
vé keny sé gek vég zé sét a kör nye zet vé del mi, ter mé szet vé -
del mi és víz ügyi fel ügye lõ ség nek 5 éven ként fe lül kell
vizs gál ni. A fe lül vizs gá la tot az en ge dé lyes a 26.  §-ban
meg ha tá ro zot tak be nyúj tá sá val kér he ti.”

10.  §

(1) A VR. 3. szá mú mel lék le té ben az 1. pon tot meg elõ -
zõ fel ve ze tõ szö veg rész az e ren de let 1. szá mú mel lék le te
sze rint mó do sul.

(2) A VR. 5. szá mú mel lék let 3. pont ja he lyé be az e ren -
de let 2. szá mú mel lék le te lép.

IV. A települési hulladékkal
 kapcsolatos tevékenységek végzésének

feltételeirõl  szóló
213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet

módosításáról

11.  §

A te le pü lé si hul la dék kal kap cso la tos te vé keny sé gek
vég zé sé nek fel té te le i rõl  szóló 213/2001. (XI. 14.) Korm.
ren de let (a továb biak ban: TR.) 8.  § (3) be kez dé sé nek he -
lyé be az aláb bi ren del ke zés lép:

„(3) A hul la dék ke res ke dõ te lep he lyé re és tevé -
kenységére vo nat ko zó an a be gyûj tõ hely re, il let ve a be -
gyûj tést vég zõ re vo nat ko zó sza bá lyo kat kell al kal maz ni,
ki vé ve, ha a hul la dék nem ke rül a hul la dék ke res ke dõ bir -
to ká ba.”

12.  §

A TR. 22.  § (3) be kez dé sé nek he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(3) A te le pü lé si hul la dék ke ze lé sé vel kap cso la tos, a
20.  § (1) be kez dés a)–e) pont ja i ban meg ha tá ro zott te vé -
keny sé gek re hul la dék ke ze lé si en ge dély ha tá ro zott idõ re,
de leg fel jebb 5 évre ad ha tó (ér vé nyes sé gi idõ tar tam), a
(4) be kez dés ben fog lal tak ki vé te lé vel. Az ár tal mat la ní tás -
sal kap cso la tos te vé keny sé gek re  szóló en ge dély ha tá ro zott 
idõ re, de leg alább 10 évre ad ha tó”.

13.  §

A TR. 23/A.  § (1) be kez dé sé nek he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A hul la dék ke ze lé si en ge dély ér vé nyes sé gi idõ tar ta -
mát a kör nye zet vé del mi ha tó ság az en ge dé lyes ké rel mé re
a 22.  § (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott idõ tar tam ra meg -
hosszab bít hat ja. A ké re lem hez a 21.  §-ban elõ ír ta kat kell
csa tol ni. A kör nye zet vé del mi ha tó ság a hul la dék ke ze lé si
en ge dély ér vé nyes sé gi idõ tar ta má nak meg hosszab bí tá sát
fel té te lek hez köt he ti.”

V. A hulladékgazdálkodási tervek
részletes tartalmi követelményeirõl  szóló

126/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet
módosításáról

14.  §

A hul la dék gaz dál ko dá si ter vek rész le tes tar tal mi kö ve -
tel mé nye i rõl  szóló 126/2003. (VIII. 15.) Korm. ren de let
(a továb biak ban: HgR.) 12.  § (3)–(5) be kez dé se i nek he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép, egy ide jû leg a § az aláb bi
(6) be kez dés sel egé szül ki:

„(3) A te lep hely re el ké szí tett egye di hul la dék gaz dál ko -
dá si ter vet a te lep hely sze rint ille té kes kör nye zet vé del mi,
ter mé szet vé del mi és víz ügyi fel ügye lõ ség ré szé re
(a továb biak ban: fel ügye lõ ség) jó vá ha gyás ra kell meg kül -
de ni. Több fel ügye lõ ség ille té kességi te rü le tén fek võ te -
lep he lyek re együt te sen el ké szí tett egye di hul la dék gaz dál -
ko dá si ter vet azon fel ügye lõ ség ré szé re kell meg kül de ni,
amely nek ille té kességi te rü le tén a leg több te lep hely ta lál -
ha tó, amennyi ben ez nem ál la pít ha tó meg, a gaz dál ko dó
szer ve zet a terv vel érin tett te lep he lyek alap ján ille té kes
fel ügye lõ ség va la me lyi ké nek kül di meg a ter vet.

(4) A meg kül dött hul la dék gaz dál ko dá si ter vet a fel -
ügye lõ ség ha tá ro zat ban hagy ja jóvá. A jó vá ha gyott ter vet
a gaz dál ko dó szer ve zet nek meg kell kül de nie a te lep hely
sze rint ille té kes he lyi ön kor mány zat jegy zõ jé nek, il let ve
több te lep hely re együt te sen ké szí tett terv ese tén, amennyi -
ben azok több fel ügye lõ ség ille té kességi te rü le tén fek sze -
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nek, a te lep he lyek sze rint ille té kes fel ügye lõ sé gek nek, va -
la mint he lyi ön kor mány za ti jegy zõk nek.

(5) Amennyi ben a gaz dál ko dó szer ve zet tárgy évi gaz -
dál ko dá sa so rán a hul la dék mennyi sé ge meg ha lad ja az
(1) be kez dés sze rin ti terv ben meg ha tá ro zott éves mennyi -
sé get, úgy a tárgy évet kö ve tõ 6 hó na pon be lül egye di hul -
la dék gaz dál ko dá si ter vet kell ké szí te nie és azt meg kell
kül de nie a te lep hely sze rint ille té kes fel ügye lõ ség nek,
amely a (4) be kez dés sze rint jár el.

(6) A fel ügye lõ ség az egye di hul la dék gaz dál ko dá si ter -
vek ér vé nye sü lé sét, vég re haj tá sát ha tó sá gi el len õr zés ke -
re té ben vizs gál ja.”

VI. Az elemek és akkumulátorok
hulladékainak visszavételérõl  szóló
109/2005. (VI. 23.) Korm. rendelet

módosításáról

15.  §

Az ele mek és ak ku mu lá to rok hul la dé ka i nak vissza vé te -
lé rõl  szóló 109/2005. (VI. 23.) Korm. ren de let (a továb -
biak ban: ER.) 7.  § (3) be kez dé sé nek he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) A Fõ fel ügye lõ ség a gyár tót ha tá ro zat lan idõ tar tam -
ra, a ko or di ná ló szer ve ze tet 5 évre ve szi nyil ván tar tás ba. A 
nyil ván tar tás ba vé tel to váb bi 5 év idõ tar tam ra több al ka -
lom mal is meg hosszab bít ha tó, amennyi ben a ko or di ná ló
szer ve zet meg fe lel e ren de let ben fog lalt kö ve tel mé nyek -
nek.”

VII. A betétdíj alkalmazásáról  szóló
209/2005. (X. 5.) Korm. rendelet

módosításáról

16.  §

A be tét díj al kal ma zá sá ról  szóló 209/2005. (X. 5.) Korm. 
ren de let (a továb biak ban: BR.) 6.  § (2) be kez dé sé nek he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A Fõ fel ügye lõ ség a gyár tót, va la mint a ko or di ná ló
szer ve ze tet ké re lem re öt éves idõ tar ta lom ra nyil ván tar tás -
ba ve szi. A nyil ván tar tás ba vé tel ké re lem re öt éven ként
meg hosszab bít ha tó, amennyi ben a gyár tó, va la mint a
 koordináló szer ve zet meg fe lel az e ren de let ben fog lalt kö -
ve tel mé nyek nek.”

17.  §

A BR. 8.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„8.  § (1) A gyár tó, va la mint a ko or di ná ló szer ve zet be je -

len té si kö te le zett sé gé nek tel je sí té sét a Fõ fel ügye lõ ség a
gyár tó vagy a ko or di ná ló szer ve zet szék he lye sze rint ille -
té kes fel ügye lõ ség be vo ná sá val el len õr zi. A gyár tó, va la -
mint a ko or di ná ló szer ve zet kö te les az el len õr zés hez szük -
sé ges ada to kat ren del ke zés re bo csá ta ni.

(2) A fo gyasz tó kat érin tõ kö te le zett sé gek tel je sí té sét a
Nem ze ti Fo gyasz tó vé del mi Ha tó ság, to váb bá a jegy zõ kü -
lön jog sza bá lyok alap ján el len õr zi, il let ve az el len õr zés
ered mé nyé tõl füg gõ en az ott meg ha tá ro zott jog kö vet kez -
mé nye ket al kal maz za.”

VIII. A vízbázisok, a távlati vízbázisok,
valamint az ivóvízellátást szolgáló
vízilétesítmények védelmérõl  szóló
123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet

módosításáról

18.  §

A víz bá zi sok, a táv la ti víz bá zi sok, va la mint az ivó víz el -
lá tást szol gá ló ví zi lé te sít mé nyek vé del mé rõl  szóló
123/1997. (VII. 18.) Korm. ren de let (a továb biak ban:
VBR.) 9.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„9.  § A ha tá ro za tot meg ala po zó do ku men tá ci ót a lé te sí -
tés so rán szer zett in for má ci ók, ada tok, to váb bá az üze mel -
te té si en ge dély ben fog lal tak alap ján, de leg ké sõbb az üze -
mel te té si en ge dély ki adá sát kö ve tõ 10 éven be lül az en ge -
dé lyes nek fe lül kell vizs gál ni, és a fe lül vizs gá lat ered mé -
nyét a ha tá ro za tot ki adó fel ügye lõ ség nek meg kell kül de -
ni. A fe lül vizs gá lat ered mé nyé tõl füg gõ en hi va tal ból vagy
ké re lem re in téz ked ni kell a ki je lölt vé dõ te rü let, vé dõ idom, 
vé dõ sáv mó do sí tá sá ról.”

IX. Az egyes tervek,
 illetve programok 

környezeti vizsgálatáról  szóló
 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet

 módosításáról

19.  §

Az egyes ter vek, il let ve prog ra mok kör nye ze ti vizs gá la -
tá ról  szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. ren de let (a továb biak -
ban: TPR.) 9.  § (4) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:
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[Ha a má sik or szág ér te sí té se alap ján vagy egyéb mó -
don fel me rül, hogy egy má sik or szág ki dol go zás alatt álló,
a 2001/42/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi irány elv ha -
tá lya alá tar to zó – nem EU-tag ál lam ese tén an nak meg fe -
le lõ – ter vek, il let ve prog ram ja meg valósítása kö vet kez té -
ben Ma gyar or szá gon je len tõs ká ros kör nye ze ti ha tás vár -
ha tó, a nem zet kö zi el já rás sal kap cso la tos ko or di ná ci ós
fel ada to kat]

„a) az or szág egé szét vagy több kör nye zet vé del mi, ter mé -
szet vé del mi és víz ügyi fel ügye lõ ség (a továb biak ban: fel -
ügye lõ ség) ille té kességi te rü le tét érin tõ terv nél, il let ve prog -
ram nál az Or szá gos Kör nye zet vé del mi, Ter mé szet vé del mi és 
Víz ügyi Fõ fel ügye lõ ség (a továb biak ban: el já ró szerv)”
[lát ja el.]

20.  §

A TPR. 3. szá mú mel lék le te I.1. a) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

[I.1. Min dig részt vesz:]
„a) a kör nye zet, a ter mé szet és a táj vé del mé re ki ter je -

dõ en:
az Or szá gos Kör nye zet vé del mi, Ter mé szet vé del mi és

Víz ügyi Fõ fel ügye lõ ség;”

X. A környezeti hatásvizsgálati
és az egységes környezethasználati

engedélyezési eljárásról  szóló
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet

módosításáról

21.  §

A kör nye ze ti ha tás vizs gá la ti és az egy sé ges kör nye zet -
hasz ná la ti en ge dé lye zé si el já rás ról  szóló 314/2005.
(XII. 25.) Korm. ren de let (a továb biak ban: KHR.) 4.  §
(1) be kez dé sé nek he lyé be az aláb bi ren del ke zés lép:

„4.  § (1) A fel ügye lõ ség az elõ ze tes vizs gá lat ba a
12. szá mú mel lék let ben meg je lölt szak te rü le tek re ki ter je -
dõ en

a) az 1. pont ban meg je lölt szak ha tó sá go kat min den
eset ben be von ja;

b) a 2. pont ban fel so rolt szak ha tó sá go kat ak kor von ja
be, ha a te vé keny ség kö vet kez té ben az a kör nye ze ti elem
vagy rend szer ha tás vi se lõ le het, amely nek vé del me ha tás -
kö rük be tar to zik, azt érin ti vagy olyan kör nye zet ve szé -
lyez te tés for dul hat elõ, amely el le ni vé del met jog sza bály
fel adat- és ha tás kö ré be utal ja;

c) a 3. pont ban meg je lölt szak ha tó sá go kat ak kor von ja
be, ha az elõ ze tes vizs gá lat ra vo nat ko zó ké re lem a 3. pont -

ban meg ha tá ro zott te vé keny sé gek, épít mé nyek meg -
valósítására, va la mint azok je len tõs mó do sí tá sa i ra, vál toz -
ta tá sa i ra irá nyul.”

22.  §

A KHR. 8.  § (4) be kez dé sé nek he lyé be az aláb bi ren del -
ke zés lép:

„(4) A fel ügye lõ ség a kör nye ze ti ha tás vizs gá la ti el já rás -
ba a 12. szá mú mel lék let ben meg je lölt szak te rü le tek re ki -
ter je dõ en

a) az 1. a) pont ban meg je lölt szak ha tó sá got min den
eset ben be von ja;

b) az 1. b) és a 2. pont ban fel so rolt szak ha tó sá go kat ak -
kor von ja be, ha a te vé keny ség kö vet kez té ben az a kör nye -
ze ti elem vagy rend szer ha tás vi se lõ le het, amely nek vé del -
me ha tás kö rük be tar to zik, azt érin ti vagy olyan kör nye zet -
ve szé lyez te tés for dul hat elõ, amely el le ni vé del met jog -
sza bály fel adat- és ha tás kö ré be utal ja;

c) a 3. pont ban meg je lölt szak ha tó sá go kat ak kor von ja
be, ha a kör nye ze ti ha tás vizs gá lat ra vo nat ko zó ké re lem a
3. pont ban meg ha tá ro zott te vé keny sé gek, épít mé nyek
meg valósítására, va la mint azok je len tõs mó do sí tá sa i ra,
vál toz ta tá sa i ra irá nyul.”

23.  §

A KHR. 12. szá mú mel lék le te he lyé be az e ren de let
3. szá mú mel lék le te lép.

XI. A közmûves ivóvízellátásról
és a közmûves szennyvízelvezetésrõl  szóló

38/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet
módosításáról

24.  §

A köz mû ves ivó víz el lá tás ról és a köz mû ves szenny víz -
el ve ze tés rõl  szóló 38/1995. (IV. 5.) Korm. ren de let
(a továb biak ban: KR.) 5.  § (1) be kez dé sé nek a) pont ja he -
lyé be az aláb bi ren del ke zés lép:

[5.  § (1) Ha a be kö tés nem a ví zi köz mû törzs há ló za ti be -
ru há zás ré sze ként, az zal egy idõ ben  valósul meg]

„a) a be kö tõ ve ze ték meg épí té sé hez, át ala kí tá sá hoz és
meg szün te té sé hez a szol gál ta tó hoz zá já ru lá sa szük séges;”
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XII. Záró rendelkezések

25.  §

(1) E ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 15. na pon lép
 hatályba, és a hatályba lépését kö ve tõ na pon ha tá lyát vesz -
ti.

(2) E ren de let hatályba lépésével egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti:

a) az R. 15.  §-a,
b) a HR. 27.  §-ának (7) be kez dé se,
c) a VR. 35.  §-ának (3)–(7) be kez dé se,
d) a TR. 30.  §-ának (3) be kez dé se és 31.  §-a,
e) a BR. 6.  §-ának (3) be kez dé se,
f) a VBR. 22.  §-ának (2)–(3) és (5) be kez dé se, 6. és

7. szá mú mel lék le te, va la mint
g) a KR. 20.  §-ának (3)–(4) be kez dé se.

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

1. számú melléklet
a 377/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez

[3. számú melléklet
a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelethez]

Szabályzat
 a veszélyes hulladékok gyûjtésérõl

 és tárolásáról

E sza bály zat elõ írásait kell al kal maz ni a ve szé lyes hul la -
dé kok kal kap cso lat ban üze mi gyûj tõ he lye ken, va la mint
hul la dék gyûj tõ ud va ro kon, a tá ro ló te le pe ken vég zen dõ te -
vé keny sé gek re és lé te sít mé nyek re (e lé te sít mé nyek be ren -
de zé se i nek ter ve zé sé re, meg valósítására és üze mel te té sé re).

A ve szé lyes hul la dé kok gyûj té se és tá ro lá sa, to váb bá a
tá ro ló hely ki ala kí tá sa so rán be kell tar ta ni a kü lön jog sza -
bá lyok ban elõ ír ta kat.

A ve szé lyes hul la dé kok gyûj té se tör tén het mun ka he lyi
gyûj tõ he lyen, üze mi gyûj tõ he lyen és hul la dék gyûj tõ ud -
va ro kon, egyes ese tek ben spe ci á lis gyûj tõ he lye ken is.

A ve szé lyes hul la dé kot a hul la dék ké mi ai ha tá sa i nak el -
len ál ló gyûj tõ e dény zet ben kell gyûj te ni. Il lé kony össze te -
võ ket tar tal ma zó ve szé lyes hul la dé kok gyûj té se ese té ben
meg kell aka dá lyoz ni, hogy ezek a kom po nen sek a kör -
nye zet be ke rül je nek.

A hul la dék ke ze lõ je annyi ke ze len dõ hul la dé kot tart hat
a te lep he lyén, amennyi a ke ze lé si te vé keny sé ge za var ta lan 
vég zé se ér de ké ben szük sé ges. Ezt a hul la dék mennyi sé get
a kör nye zet vé del mi, ter mé szet vé del mi és víz ügyi fel ügye -
lõ ség a ke ze lé si en ge dély ben ha tá roz za meg.

Az üze mi gyûj tõ hely ki ala kít ha tó nyílt téri vagy fe dett
mó don az e mel lék let elõ írásai sze rint.

Az üze mi gyûj tõ hely mû kö dé si sza bály za tá nak 1 pél dá -
nyát a hasz ná lat ba vé te li en ge dé lye zé si el já rást megelõ -
zõen meg kell kül de ni a kör nye zet vé del mi, ter mé szet vé -
del mi és víz ügyi fel ügye lõ ség nek. A meg kül dött mû kö dé -
si sza bály zat ra a fel ügye lõ ség szük ség ese tén ész re vé telt,
ja vas la tot te het. Amennyi ben a fel ügye lõ ség a mû kö dé si
sza bály zat ra 30 na pon be lül ész re vé telt nem tesz, úgy azt
el fo ga dott nak kell te kin te ni.

A hul la dék gyûj tõ ud var ki ala kít ha tó nyílt téri vagy fe -
dett mó don az e mel lék let elõ írásai sze rint, amely bõl a szi -
vár gó rend szer el hagy ha tó, ha össze fo lyó val és nyílt téri
meg ol dás nál öv árok kal ala kít ják ki.

A hul la dék gyûj tõ ud va ron a kü lön bö zõ anya gi minõ -
ségû ve szé lyes hul la dé ko kat szál lít ha tó, ütés ál ló, bé lelt
vagy ket tõs falú, il let ve kár men tõ vel fel sze relt gyûjtõ -
edényzetben vagy gyûj tõ kon té ne rek ben kell gyûj te ni,
ame lyek ki ala kí tá sa össz hang ban van a ben nük gyûj ten dõ
ve szé lyes hul la dé kok fi zi kai és ké mi ai tulajdonsá gaival.

A hul la dék gyûj tõ ud var mû kö dé si sza bály za tá nak egy
pél dá nyát – az üzem be he lye zé si el já rást meg elõ zõ en – jó -
vá ha gyás vé gett meg kell kül de ni a kör nye zet vé del mi, ter -
mé szet vé del mi és víz ügyi fel ügye lõ ség nek.

Az üze mi gyûj tõ hely és a hul la dék gyûj tõ ud var ra vo nat -
ko zó mû sza ki elõ írások:

2. számú melléklet
a 377/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez

[5. számú melléklet
a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelethez]

3. Az el já rás ba a meg je lölt kör nye zet- vagy ter mé szet -
vé del mi szak te rü le tet érin tõ kér dé sek fel me rü lé se ese tén
be vo nan dó

a) he lyi kör nye zet- és ter mé szet vé del mi szak kér dé sek ben

elsõ fo kon: az érin tett te le pü lé si ön kor mány zat jegy -
zõ je,

má sod fo kon: az ille té kes köz igaz ga tá si hi va tal;
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b) ter mõ föld mi nõ ség vé del mi és nö vény vé del mi szak -
kér dé sek ben

elsõ fo kon: a me gyei (fõ vá ro si) Me zõ gaz da sá gi
Szak igaz ga tá si Hi va tal Nö vény-
és Ta laj vé del mi Igaz ga tó sá ga,

má sod fo kon: Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si 
Hi va tal Köz pont; Nö vény-, 
Ta laj- és Ag rár-Kör nye zet vé del mi 
Igaz ga tó ság;

c) épí té si en ge dé lye zé si el já rás ra vo nat ko zó szak kér -
dé sek ben

elsõ fo kon: a te le pí tés he lye sze rin ti ille té kes épí tés -
ügyi ha tó ság,

má sod fo kon: az ille té kes köz igaz ga tá si hi va tal;

d) bá nyá sza ti szak kér dé sek ben, il let ve föld ta ni és ás -
vány va gyon-gaz dál ko dá si szak kér dé sek ben

elsõ fo kon: az ille té kes bá nya ka pi tány ság,

má sod fo kon: a Ma gyar Bá nyá sza ti és Föld ta ni 
Hi va tal;

e) föld ügyi szak kér dé sek ben (in gat lan-nyil ván tar tás,
föld mé rés, föld vé de lem-föld mi nõ sí tés, föld hasz ná lat)

elsõ fo kon: a kör ze ti (fõ vá ro si ke rü le ti) föld hi va tal,

má sod fo kon: a me gyei (fõ vá ro si) föld hi va tal;

f) ál lat-egész ség ügyi szak kér dé sek ben

elsõ fo kon: az ille té kes me gyei/fõ vá ro si 
Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si 
Hi va tal Élel mi szer lánc-biz ton sá gi 
és Ál lat egész ség ügyi 
Igaz ga tó ság,

má sod fo kon: Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si 
Hi va tal Köz pont; 
Ál lat egész ség ügyi és Ál lat vé del mi 
Igaz ga tó ság;

g) er dé sze ti szak kér dé sek ben

elsõ fo kon: ille té kes me gyei/fõ vá ro si 
Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si 
Hi va tal Er dé sze ti 
Igaz ga tó sá ga,

má sod fo kon: Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si
Hi va tal Köz pont; Er dé sze ti 
Igaz ga tó ság.

3. számú melléklet

a 377/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez

[12. szá mú mel lék let
a 314/2005. (XII. 25.) Korm. ren de let hez]

Közremûködõ hatóságok

1.

a) A kör nye zet- és te le pü lés-egész ség ügy re ki ter je dõ en:

elsõ fo kon: az Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tisz ti or -
vo si Szol gá lat ille té kes me gyei (fõ vá ro si) 
in té ze te,

má sod fo kon: az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal.

b) A kul tu rá lis örök ség (mû em lék vé de lem, mû em lé ki
te rü le tek vé del me, nyil ván tar tott ré gé sze ti le lõ he lyek) vé -
del mé re ki ter je dõ en:

elsõ fo kon: a Kul tu rá lis Örök ség vé del mi Hi va tal ille -
té kes te rü le ti szer ve,

má sod fo kon: a Kul tu rá lis Örök ség vé del mi Hi va tal el -
nö ke.

2.

a) he lyi kör nye zet- és ter mé szet vé de lem re ki ter je dõ en:

elsõ fo kon: az érin tett te le pü lé si ön kor mány zat jegy -
zõ je

má sod fo kon: az ille té kes köz igaz ga tá si hi va tal;

b) er dõ vé de lem re ki ter je dõ en:

elsõ fo kon: ille té kes me gyei Me zõ gaz da sá gi Szak -
igaz ga tá si Hi va tal Er dé sze ti Igaz ga tó ság

má sod fo kon: Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal
Köz pont ja Er dé sze ti Igaz ga tó ság;

c) ter mõ föld ta laj vé de lem re ki ter je dõ en:

elsõ fo kon: ille té kes me gyei Me zõ gaz da sá gi Szak -
igaz ga tá si Hi va tal Nö vény- és Ta laj vé -
del mi Igaz ga tó ság

má sod fo kon: Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal
Köz pont; Nö vény-, Ta laj- és Ag rár-kör -
nye zet vé del mi Igaz ga tó ság;
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d) a ter mõ föld mennyi sé gi vé del mé re ki ter je dõ en:

elsõ fo kon: az ille té kes kör ze ti föld hi va tal (a fõ vá ros -
ban a Fõ vá ro si Ke rü le tek Föld hi va ta la),
több kör ze ti föld hi va tal ille té kességi te -
rü le tét érin tõ ese tek ben a me gyei föld hi -
va tal (a fõ vá ros ban a Fõ vá ro si Föld hi va -
tal)

má sod fo kon: a me gyei föld hi va tal (a fõ vá ros ban a Fõ -
vá ro si Föld hi va tal), ha elsõ fo kon a me -
gyei föld hi va tal járt el, ak kor a Föld mû -
ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Miniszté -
rium;

e) ás vá nyi nyers anyag és föld ta ni kö zeg vé del mé re ki -
ter je dõ en:

elsõ fo kon: az ille té kes bá nya ka pi tány ság

má sod fo kon: a Ma gyar Bá nyá sza ti és Föld ta ni 
Hi va tal;

f) a ter mé sze tes gyógy té nye zõk, gyógy he lyek ter mé -
sze ti adott sá ga i nak vé del mé re ki ter je dõ en:

elsõ fo kon: az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal Or -
szá gos Gyógy he lyi és Gyógy für dõ ügyi
Fõ igaz ga tó sá ga

má sod fo kon: Egész ség ügyi En ge dé lye zé si és Köz igaz -
ga tá si Hi va tal;

g) a la kos ság éle té nek, élet fel té te le i nek vé del mé re ki -
ter je dõ en:

ga) a kü lön jog sza bály sze rin ti alsó kü szöb ér té ket el
nem érõ ve szé lyes anya got tá ro ló, elõ ál lí tó, fel hasz ná ló te -
vé keny ség nél:

elsõ fo kon: az ille té kes me gyei ka taszt ró fa vé del mi
igaz ga tó ság, fõ vá ros ban a Fõ vá ro si Pol -
gá ri Vé del mi Igaz ga tó ság

má sod fo kon: Or szá gos Ka taszt ró fa vé del mi Fõ igaz ga -
tó ság,

gb) a kü lön jog sza bály sze rin ti alsó kü szöb ér té ket el érõ 
vagy meg ha la dó ve szé lyes anya got tá ro ló, elõ ál lí tó, fel -
hasz ná ló te vé keny ség nél:

elsõ fo kon: Or szá gos Ka taszt ró fa vé del mi Fõ igaz ga -
tó ság Ha tó sá gi Fõ igaz ga tó-he lyet te se

má sod fo kon: Or szá gos Ka taszt ró fa vé del mi Fõ igaz ga -
tó ság Fõ igaz ga tó ja;

h) nuk le á ris biz ton ság ra ki ter je dõ en:

elsõ fo kon: az Or szá gos Atom ener gia Hi va tal Nuk le -
á ris Biz ton sá gi Igaz ga tó sá ga

má sod fo kon: az Or szá gos Atom ener gia Hi va tal Nuk le -
á ris Biz ton sá gi Igaz ga tó sá ga fõ igaz ga tó -
ja;

i) a te le pü lés ren de zé si és épí té si elõ írásokkal  való
össz hang te kin te té ben:

elsõ fo kon: a te vé keny ség vég zé sé nek he lye sze rint
ille té kes épí tés ügyi ha tó ság

má sod fo kon: az ille té kes köz igaz ga tá si hi va tal.

3.

a) az ál la ti anya gok fel dol go zá sa és a nagy lét szá mú ál -
lat tar tás te kin te té ben:

elsõ fo kon: az ille té kes me gyei/fõ vá ro si Me zõ gaz da -
sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal Élel mi szer -
lánc-biz ton sá gi és Ál lat egész ség ügyi
Igaz ga tó ság,

má sod fo kon: Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal
Köz pont; Ál lat egész ség ügyi és Ál lat vé -
del mi Igaz ga tó ság;

b) ég he tõ fo lya dé kok és ol va dé kok tá ro ló tar tá lya i nak
lé te sí té se és üze mel te té se te kin te té ben:

elsõ fo kon: a Ma gyar Ke res ke del mi En ge dé lye zé si
Hi va tal te rü le ti mé rés ügyi és mû sza ki
biz ton sá gi ha tó sá ga

má sod fo kon: Ma gyar Ke res ke del mi En ge dé lye zé si Hi -
va tal köz pon ti szer ve;

c) a 18/1998. (VI. 25.) KTM ren de let ben meg ha tá ro -
zott mû sza ki inf ra struk tú ra há ló za tok és egye di épít mé -
nyek ese tén a te rü let ren de zé si ter vek kel  való össz hang te -
kin te té ben:

elsõ fo kon: az ille té kes ál la mi fõ épí tész

má sod fo kon: az Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si
Mi nisz té ri um ha tás kör rel ren del ke zõ
szak ál lam tit ká ra;

d) köz utak lé te sí té sé nek mû sza ki meg valósíthatósága
te kin te té ben:

da) or szá gos köz utak (gyors for gal mi utak ki vé te lé vel), 
va la mint a te le pü lé si ön kor mány zat tu laj do ná ban lévõ he -
lyi köz utak ese té ben

elsõ fo kon: a Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság ille té kes
re gi o ná lis igaz ga tó sá ga

má sod fo kon: a Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság Köz pon -
ti Hi va ta la

db) a fõ vá ro si ön kor mány zat tu laj do ná ban lé võ he lyi
köz utak ese té ben
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elsõ fo kon: a Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság 
Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis 
Igaz ga tó sá ga

má sod fo kon: a Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság Köz pon -
ti Hi va ta la

dc) a fõ vá ro si ke rü le ti ön kor mány zat tu laj do ná ban lévõ 
he lyi köz utak ese té ben

elsõ fo kon: a fõ vá ro si fõ jegy zõ
má sod fo kon: a Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság 

Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis 
Igaz ga tó sá ga;

e) vas utak lé te sí té sé nek mû sza ki meg valósíthatósága
te kin te té ben:

elsõ fo kon: a Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság ille té kes
re gi o ná lis igaz ga tó sá ga

má sod fo kon: a Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság Köz pon -
ti Hi va ta la;

f) vízi út és ki kö tõ mû sza ki meg valósíthatósága te kin -
te té ben:

elsõ fo kon: a Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság Ki emelt
Ügyek Igaz ga tó sá ga

má sod fo kon: a Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság Köz -
ponti Hi va ta la

A Kor mány
378/2007. (XII. 23.) Korm.

ren de le te
a környezetvédelmi, természetvédelmi és tájvédelmi

szakértõi tevékenységrõl

A Kor mány a kör nye zet vé del mé nek ál ta lá nos sza bá -
lya i ról  szóló 1995. évi LIII. tör vény (a továb biak ban: Kvt.) 
110.  §-a (7) be kez dé sé nek t) pont já ban ka pott fel ha tal ma -
zás alap ján, a kö vet ke zõ ket ren de li el:

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.  §

(1) E ren de let ha tá lya a kör nye zet hasz ná lat tal, a kör nye -
zet re gya ko rolt ha tá sok vizs gá la tá val kap cso la tos – meg -
bí zás alap ján vég zett – kör nye zet vé del mi, ter mé szet vé del -
mi és táj vé del mi szak ér tõi te vé keny ség re ter jed ki.

(2) E ren de let al kal ma zá sá ban:
a) el já ró ha tó ság:
aa) az 1. mel lék let 1. pont já ban meg ha tá ro zott kör nye -

zet vé del mi szak ér tõi szak te rü let, il let ve rész te rü le tei vo -
nat ko zá sá ban a ter ve zõ- és szak ér tõ mér nö kök, va la mint
épí té szek szak mai ka ma rá i ról  szóló tör vény ben meg ha tá -
ro zott te rü le ti mér nö ki ka ma ra (a továb biak ban: te rü le ti
ka ma ra),

ab) az 1. mel lék let 2. és 3. pont já ban meg ha tá ro zott ter -
mé szet vé del mi és táj vé del mi szak ér tõi szak te rü let, il let ve
rész te rü let vo nat ko zá sá ban az Or szá gos Kör nye zet vé del -
mi, Ter mé szet vé del mi és Víz ügyi Fõ fel ügye lõ ség
(a továb biak ban: fõ fel ügye lõ ség),

b) kör nye zet vé del mi, ter mé szet vé del mi és táj vé del mi
szak ér tõi te vé keny ség (a továb biak ban együt te sen: szak ér -
tõi te vé keny ség): a kör nye ze ti ele mek vé del mé vel, a ter -
mé sze ti erõ for rá sok gaz dál ko dá sá val kap cso la tos mû sza -
ki, ter mé szet tu do má nyi je len sé gek ok-oko za ti össze füg -
gé se i nek ma gas szak mai szín vo na lú ér té ke lé se, az eh hez
szük sé ges adat gyûj té si te vé keny ség vég zé se, to váb bá ha -
tás vizs gá la ti és egyéb kör nye zet vé del mi, ter mé szet vé del -
mi és táj vé del mi do ku men tá ci ók össze ál lí tá sa,

c) a sza bad moz gás és tar tóz ko dás jo gá val ren del ke zõ
sze mély: aki a sza bad moz gás és tar tóz ko dás jo gá val ren -
del ke zõ sze mé lyek be uta zá sá ról és tar tóz ko dá sá ról  szóló
tör vény ben meg ha tá ro zot tak sze rint a sza bad moz gás és
tar tóz ko dás jo gát a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén gya ko -
rol ja,

d) EGT-ál lam: az Eu ró pai Unió tag ál la ma és az Eu ró -
pai Gaz da sá gi Tér ség rõl  szóló meg ál la po dás ban ré szes
más ál lam, to váb bá az az ál lam, amely nek ál lam pol gá ra az
Eu ró pai Kö zös ség és tag ál la mai, va la mint az Eu ró pai Gaz -
da sá gi Tér ség rõl  szóló meg ál la po dás ban nem ré szes ál lam
kö zött lét re jött nem zet kö zi szer zõ dés alap ján a sza bad
moz gás és tar tóz ko dás jo ga te kin te té ben az Eu ró pai Gaz -
da sá gi Tér ség rõl  szóló meg ál la po dás ban ré szes ál lam
 állampolgárával azo nos jog ál lást él vez.

2.  §

(1) Szak ér tõi te vé keny sé get az foly tat hat, aki a kö vet ke -
zõ fel té te lek nek meg fe lel:

a) a 4.  §-ban meg ha tá ro zott szak irá nyú vég zett ség gel
ren del ke zik,

b) a 5.  §-ban meg ha tá ro zott szak mai gya kor la tot iga -
zol,

c) bün tet len elõ éle tû,
d) kör nye zet vé del mi szak ér tõ ese tén mér nö ki ka ma rai

tag ság gal ren del ke zik, és
e) ma gyar ál lam pol gár vagy sza bad moz gás és tar tóz -

ko dás jo gá val ren del ke zõ sze mély
és az el já ró ha tó ság – a 6.  § (6) be kez dé sé ben fog lalt ki vé -
tel lel – a szak ér tõi név jegy zék be a be je gyez te.

(2) Har ma dik or szág ál lam pol gá ra szá má ra vi szo nos ság 
alap ján ál la pít ha tó meg szak ér tõi jo go sult ság.

3.  §

(1) A szak ér tõ csak olyan, az 1. mel lék let ben meg ha tá -
ro zott szak ér tõi szak te rü le ten vé gez het te vé keny sé get,
amely re szak ér tõi jo go sult ság gal ren del ke zik.

(2) A jo gi sze mé lyi ség gel, il let ve jo gi sze mé lyi ség gel
nem ren del ke zõ gaz dál ko dó szer ve zet (a továb biak ban:
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gaz dál ko dó szer ve zet) szak ér tõi te vé keny sé get ak kor foly -
tat hat, ha tag ját vagy al kal ma zott ját az adott szak te rü le ten
a szak ér tõi név jegy zék be be je gyez ték.

(3) A szak ér tõ ál tal vég zett szak ér tõi vizs gá lat nak – a
meg bí zás ke re te in be lül – az ügy min den lé nye ges kö rül -
mé nyé re ki kell ter jed nie.

(4) A szak ér tõi vé le mé nyen fe l kell tün tet ni a szak ér tõi
vizs gá la tot vég zõ szak ér tõ ne vét, a szak ér tõi név jegy zék -
be  való be jegy zés szá mát és a szak ér tõi szak te rü let meg ne -
ve zé sét.

(5) Amennyi ben a meg bí zott szak ér tõ va la mely rész let -
kér dés meg íté lé sé hez nem ren del ke zik a szük sé ges szak ér -
te lem mel, úgy a szak ér tõi vizs gá lat ba kü lön szak ér tõt von -
hat be. A vég le ges szak ér tõi vé le mé nyen fe l kell tün tet ni
– a (4) be kez dés ben meg ha tá ro zott ada tok meg ne ve zé sé -
vel – a szak ér tõi vizs gá lat egé szé ért fe le lõs szak ér tõt és a
mun ka részt el ké szí tõ szak ér tõt a mun ka rész megjelölé -
sével.

A SZAKÉRTÕI JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK 
SZAKMAI FELTÉTELEI

Szakirányú végzettség és szakmai gyakorlat

4.  §

A szak ér tõi te vé keny ség foly ta tá sá hoz a 2. mel lék let ben 
meg ha tá ro zott fel sõ fo kú vég zett sé gi szin tet és szak kép -
zett sé get ta nú sí tó, fõ is ko lai, il let ve egye te mi sza kon, vagy
alap- , il let ve mes ter kép zé si sza kon, to váb bá szak irá nyú
to vább kép zé si sza kon szer zett ok le vél szük sé ges.

5.  §

(1) A szak ér tõi te vé keny ség foly ta tá sá hoz az ok le vél
meg szer zé sét köve tõen a (2) be kez dés ben fel so rolt szak te -
rü let rész te rü le te in leg alább a (3) be kez dés ben meg ha tá ro -
zott idõ tar ta mú szak mai gya kor lat szük sé ges.

(2) Szak mai gya kor la ti idõ meg ál la pí tá sá hoz figye -
lembe ve he tõ szak te rü le tek:

a) fel sõ ok ta tá si in téz mény ben szak tárgy-ok ta tói,
b) kör nye zet vé del mi ter ve zõi,
c) kör nye zet vé del mi meg bí zot ti,
d) kör nye zet vé del mi igaz ga tá si,
e) a kör nye zet vé de lem mel kap cso la tos ku ta tá si, fej -

lesz té si,
f) kör nye zet vé del mi ta nács adá si te vé keny sé get foly ta -

tó gaz dál ko dó szer ve zet ben vég zett ta nács adói, ve ze tõ
tiszt ség vi se lõi,

g) egyéb a szak te rü let nek, il let ve rész te rü let nek meg fe -
le lõ te rü le ten vég zett
te vé keny ség.

(3) Szak mai gya kor la ti idõ meg ál la pí tá sá hoz figye -
lembe ve he tõ idõ tar tam:

a) egye te mi szin tû kép zés ben vagy mes ter kép zés ben
szer zett ok le vél ese tén 5 év,

b) fõ is ko lai szin tû kép zés ben vagy alap kép zés ben szer -
zett ok le vél ese tén 8 év.

A szakértõi névjegyzék

6.  §

(1) A szak ér tõi név jegy zék be  való be jegy zés rõl az el já -
ró ha tó ság dönt.

(2) A szak ér tõi név jegy zék be  való be jegy zést az el já ró
ha tó ság nál írás ban az e cél ra rend sze re sí tett for ma nyom -
tat vá nyon kell kér ni.

(3) A ké re lem nek tar tal maz nia kell:
a) a ké rel me zõ sze mély azo no sí tó ada ta it ( név, szü le té -

si név, lak cím),
b) any ja ne vét,
c) szü le té si he lyét, ide jét,
d) ér te sí té si cí mét,
e) alá írá sát,
f) a ké rel me zett szak ér tõi szak te rü let, il let ve –

amennyi ben a ké re lem ar ra irá nyul – a rész te rü let meg ne -
ve zé sét,

g) nyi lat ko za tot a 2.  § (1) be kez dé sé nek c) pont já ban
fog lal tak ról.

(4) A ké re lem hez mel lé kel ni kell:
a) a szak irá nyú vég zett sé get (szük ség ese tén ki egé szí tõ 

ké pe sí tést) iga zo ló ok le vél, il let ve a szak kép zett ség el is -
me ré sé rõl  szóló jog erõs ha tá ro zat má so la tát,

b) a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott igaz ga tá si
szol gál ta tá si díj be fi ze té sét iga zo ló csekk szel vényt vagy
az át uta lás ról  szóló bi zony la tot,

c) a szak mai gya kor lat iga zo lá sát,
d) rész le tes szak mai te vé keny sé gét be mu ta tó ön élet raj -

zát.

(5) Ha a vég zett sé get és szak kép zett sé get iga zo ló ok le -
vél bõl a szak irány, il let ve a vég zett ség 4.  §-ban meg ha tá -
ro zott szint je nem ál la pít ha tó meg, az el já ró ha tó ság meg -
ke res he ti a Ma gyar Rek to ri Kon fe ren ci át, hogy az a szak -
iránnyal, il let ve a vég zett ség gel kap cso la tos ál lás pont já ról 
ad jon tá jé koz ta tást.

(6) Ha a sza bad moz gás és tar tóz ko dás jo gá val ren del -
ke zõ sze mély az e ren de let ben meg ha tá ro zott szak ér tõi te -
vé keny ség foly ta tá sá ra jo go sult más EGT-ál lam ban meg -
ha tá ro zott kö ve tel mé nyek alap ján és a szak ér tõi te vé keny -
ség gya kor lá sá nak kö ve tel mé nyei az e ren de let ben fog lalt
kö ve tel mé nyek kel azo no sak, a szak ér tõi te vé keny ség gya -
kor lá sát a te vé keny ség meg kez dé sé tõl szá mí tott 8 na pon
be lül be kell je len te nie az el já ró ha tó ság nak.

(7) A (6) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott be je len tés nek
tar tal maz nia kell:

a) a (3) be kez dés a)–e) pont já ban fog lal ta kat,
b) a szak ér tõi szak te rü let, il let ve rész te rü let meg ne ve -

zé sét, és
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c) a szak ér tõ szak ér tõi te vé keny sé gét más EGT-ál lam -
ban en ge dé lye zõ, il let ve el len õr zõ szak mai szer ve zet meg -
ne ve zé sét és cí mét.

7.  §

A te rü le ti ka ma ra a szak ér tõt a ter ve zõ- és szak ér tõ mér -
nö kök, va la mint épí té szek szak mai ka ma rá i ról  szóló tör -
vény ben meg ha tá ro zott név jegy zék be jegy zi be. A 6.  §
(6) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott szak ér tõt a te rü le ti ka ma -
ra ké re lem re jegy zi be a név jegy zék be.

8.  §

(1) A fõ fel ügye lõ ség a ha tás kö ré be tar to zó szak ér tõk rõl
szak te rü le ten ként, il let ve rész te rü le ten ként fe je ze tek re
bon tott, nyil vá nos név jegy zé ket ve zet. A 6.  § (6) be kez dé -
sé ben meg ha tá ro zott szak ér tõt a fõ fel ügye lõ ség ké re lem re
jegy zi be a név jegy zék be.

(2) A név jegy zék a szak ér tõk ne vét, szak irá nyú vég zett -
sé gét, ér te sí té si cí mét és nyil ván tar tá si szá mát tar tal maz za.

(3) A fõ fel ügye lõ ség az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott
név jegy zék be ké re lem re a gaz dál ko dó szer ve ze te ket is be -
jegy zi, ha a 3.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott fel té te -
lek nek meg fe lel és azt meg fe le lõ do ku men tu mok kal iga -
zol ja.

(4) Gaz dál ko dó szer ve zet ese té ben a név jegy zék tar tal -
maz za:

a) a gaz dál ko dó szer ve zet ne vét, szék he lyét, cég jegy -
zék szá mát,

b) a szak ér tõi név jegy zék be be jegy zett tag, vagy al kal -
ma zott ne vét a szak ér tõi szak te rü let, il let ve rész te rü let
meg ne ve zé sé vel.

(5) Tör li a fõ fel ügye lõ ség a név jegy zék bõl azt a sze -
mélyt,

a) aki a tör lést ma ga kér te,
b) aki el ha lá lo zott,
c) aki vel kap cso lat ban a név jegy zé ki be jegy zést köve -

tõen me rült fe l olyan tény vagy adat, amely a szak ér tõi
név jegy zék be  való be jegy zést nem tet te vol na le he tõ vé.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

9.  §

(1) Ez a ren de let 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba, és
2009. ja nu ár 1-jén ha tá lyát vesz ti.

(2) E ren de let ren del ke zé se it a hatályba lépést köve tõen
in dult el já rá sok ban kell al kal maz ni.

(3) A ki adott és ér vé nyes szak ér tõi, kör nye zet vé del mi
fe lül vizs gá lat ra jo go sí tó en ge dé lyek a ben nük meg je lölt
le já rat ide jé ig, de ma xi mum 5 évig ér vé nye sek.

10.  §

Ez a ren de let
a) a bel sõ pi a ci szol gál ta tá sok ról  szóló 2006/123/EK

eu ró pai par la men ti és ta ná csi irány elv 5. cikk (3) be kez dé -
sé nek, 9. cik ké nek, 11. cik ké nek, 13. cik ké nek és 17. cikk
6. pont já nak, va la mint

b) a szak mai ké pe sí té sek el is me ré sé rõl  szóló
2005/36/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi irány elv 5–7.
cik ke i nek
 való meg fe le lést szol gál ja.

11.  §

A szak ér tõi mû kö dés sel kap cso la tos egyes kér dé sek
sza bá lyo zá sá ról  szóló 24/1971. (VI. 8.) Kor m. ren de let
1.  §-ának (4) be kez dé se a kö vet ke zõ e) pont tal egé szül ki:

[A ren de let sza bá lyai nem érin tik:]
„e) a kör nye zet vé de le mi, il let ve ter mé szet vé de le mi és

táj vé de le mi szak ér tõk te vé keny sé gét.”

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

1. számú melléklet 
a 378/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez

Szakértõi szakterületek

1. Kör nye zet vé de lem szak te rü let, il let ve rész te rü le tei
(be tû je le: SZKV):

1.1. hul la dék gaz dál ko dás

1.2. le ve gõ tisz ta ság-vé de lem

1.3. víz- és föld ta ni kö zeg vé de lem

1.4. zaj- és rez gés vé de lem

2. Ter mé szet vé de lem szak te rü let, il let ve rész te rü le tei
(be tû je le: SZTV):

2.1. élõ vi lág vé de lem,

2.2. föld ta ni és fel szín al ak ta ni ér té kek vé del me

3. Táj vé de lem szak te rü let (be tû je le: SZTjV)

2. számú melléklet
a 378/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A szakértõi jogosultsághoz szükséges szakirányú
végzettség

I.

Az 1. mel lék let 1. pont sze rin ti szak te rü le ten, il let ve
rész te rü le ten a szak ér tõi jo go sult ság ak kor ál la pít ha tó
meg, ha a ké rel me zõ ren del ke zik a kö vet ke zõ sza kok egyi -
kén szer zett ok le vél lel:
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A)

Fel sõ fo kú vég zett sé gi szin tet és szak kép zett sé get ta nú -
sí tó, fõ is ko lai, il let ve egye te mi sza kon szer zett ok le vél,
va la mint szak irá nyú szak kép zett sé get ta nú sí tó szak irá nyú
to vább kép zé si sza kon szer zett ok le vél:

 1. kör nye zet mér nök
 2. ok le ve les kör nye zet mér nök
 3. bio mér nök
 4. ok le ve les bio mér nök
 5. ok le ve les ag rár mér nök
 6. ok le ve les bi o ló gus
 7. ok le ve les fi zi kus
 8. ok le ve les ge o ló gus
 9. ok le ve les gé pész mér nök
10. ok le ve les me te o ro ló gus
11. ok le ve les te le pü lés mér nök
12. ve gyész mér nök
13. ok le ve les ve gyész mér nök
14. ok le ve les ve gyész
15. ok le ve les ker tész mér nök
16. ok le ve les hid ro ge o ló gus
17. ok le ve les kör nye zet tan ta nár
18. ok le ve les bá nya- és geo tech ni kai mér nök
19. ok le ve les er dõ mér nök
20. fa ipa ri mér nök
21. ok le ve les fa ipa ri mér nök
22. kör nye zet vé del mi szak mér nök
23. kör nye zet gaz dál ko dá si szak mér nök
24. ok le ve les kör nye zet ku ta tó
25. kör nye zet gaz dál ko dá si ag rár mér nök
26. ok le ve les kör nye zet gaz dál ko dá si ag rár mér nök
27. víz épí tõ szak mér nök
28. hid ro ló gus mér nök
29. kör nye zet vé dõ
30. kör nye zet vé del mi-öko ló gus
31. kör nye zet vé del mi sza kos ta nár
32. épí tõ mér nök
33. ok le ve les épí tõ mér nök
34. kör nye ze ti me ne dzser szak mér nök
35. kör nye zet tec no ló gi ai szak mér nök

B)

Fel sõ fo kú vég zett sé gi szin tet és szak kép zett sé get ta nú -
sí tó alap-, il let ve mes ter kép zé si sza kon szer zett ok le vél:

 1. kör nye zet mér nök
 2. ok le ve les kör nye zet mér nök
 3. bio mér nök
 4. ok le ve les bio mér nök
 5. ok le ve les ipar i és kör nye zet vé del mi bio mér nök
 6. ok le ve les hid ro ge o ló gus mér nök
 7. ok le ve les te le pü lés mér nök
 8. ok le ve les bá nya- és geo tech ni kai mér nök
 9. ve gyész mér nök
10. ok le ve les ve gyész mér nök

11. ok le ve les fa ipa ri mér nök
12. ok le ve les bi o ló gus
13. ok le ve les fi zi kus
14. ok le ve les me te o ro ló gus
15. ok le ve les ge o ló gus
16. ok le ve les ve gyész
17. ok le ve les gé pész mér nök
18. ok le ve les kör nye zet tu do má nyi
19. ok le ve les kör nye zet tan-ta nár
20. ok le ve les ag rár mér nök
21. ok le ve les ker tész mér nök
22. kör nye zet gaz dál ko dá si ag rár mér nök
23. ok le ve les kör nye zet gaz dál ko dá si ag rár mér nök
24. ok le ve les er dõ mér nök
25. épí tõ mér nök

II.

Az 1. szá mú mel lék let 2. pont sze rin ti szak te rü le ten, il -
let ve rész te rü le ten a szak ér tõi jo go sult ság ak kor ál la pít ha -
tó meg, ha a ké rel me zõ ren del ke zik a kö vet ke zõ sza kok
egyi kén szer zett ok le vél lel:

A)

Fel sõ fo kú vég zett sé gi szin tet és szak kép zett sé get ta nú -
sí tó, fõ is ko lai, il let ve egye te mi sza kon szer zett ok le vél,
va la mint szak irá nyú szak kép zett sé get ta nú sí tó szak irá nyú
to vább kép zé si sza kon szer zett ok le vél:

 1. ok le ve les ag rár mér nök
 2. ok le ve les kör nye zet gaz dál ko dá si ag rár mér nök
 3. ál lat or vos
 4. ok le ve les bá nya- és geo tech ni kai mér nök
 5. ok le ve les bi o ló gus
 6. ok le ve les bi o ló gia sza kos ta nár
 7. ok le ve les épí tész mér nök
 8. ok le ve les er dõ mér nök
 9. ok le ve les fi zi kus
10. ok le ve les föld mé rõ és tér in for ma ti kai mér nök
11. föld mé rõ mér nök
12. föld ren de zõ mér nök
13. ok le ve les ge og rá fus
14. ok le ve les geo fi zi kus
15. ok le ve les ge o ló gus
16. ok le ve les ker tész mér nök
17. ker tész mér nök
18. ok le ve les táj épí tész mér nök
19. ok le ve les táj- és kert épí tész mér nök
20. táj ren de zõ-kert épí tõ mér nök
21. kör nye zet vé del mi öko ló gus
22. nö vény vé del mi szak mér nök
23. ok le ve les me te o ro ló gus
24. ok le ve les tér ké pész
25. ter mé szet vé del mi mér nök
26. vad gaz da mér nök
27. vad gaz dál ko dó
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28. vad gaz dál ko dá si szak mér nök
29. ok le ve les vi dék fej lesz tõ ag rár mér nök
30. vi dék fej lesz té si ag rár mér nök
31. ok le ve les al kal ma zott zo o ló gus vagy szak zo o ló gus
32. ok le ve les hid ro ge o ló gus
33. kör nye zet mér nök
34. ok le ve les kör nye zet mér nök
35. kör nye zet gaz dál ko dá si ag rár mér nök
36. ok le ve les kör nye zet ku ta tó
37. ok le ve les kör nye zet tan-ta nár
38. kör nye zet vé dõ
39. bio mér nök
40. ok le ve les bio mér nök

B)

Fel sõ fo kú vég zett sé gi szin tet és szak kép zett sé get ta nú -
sí tó alap-, il let ve mes ter kép zé si sza kon szer zett ok le vél:

 1. föld mé rõ és föld ren de zõ mér nök
 2. ok le ve les föld mé rõ és föld ren de zõ mér nök
 3. kör nye zet gaz dál ko dá si ag rár mér nök
 4. ok le ve les kör nye zet gaz dál ko dá si ag rár mér nök
 5. ok le ve les ag rár mér nök
 6. ok le ve les vi dék fej lesz té si ag rár mér nök
 7. táj ren de zõ-kert épí tõ mér nök
 8. ker tész mér nök
 9. ok le ve les ker tész mér nök
10. ok le ve les táj épí tész mér nök
11. er dõ mér nök
12. ok le ve les er dõ mér nök
13. ter mé szet vé del mi mér nök
14. ok le ve les ter mé szet vé del mi mér nök
15. ok le ve les épí tész mér nök
16. ál lat or vos
17. ok le ve les bá nya- és geo tech ni kai mér nök
18. ok le ve les hid ro ge o ló gus mér nök
19. ok le ve les fi zi kus
20. ok le ve les bi o ló gus
21. ok le ve les me te o ro ló gus
22. ok le ve les ge o ló gus
23. ok le ve les geo fi zi kus
24. ok le ve les ge og rá fus
25. ok le ve les tér ké pész
26. ok le ve les bi o ló gia ta nár
27. ok le ve les ter mé szet is me ret-ta nár
28. ok le ve les kör nye zet tan-ta nár
29. bio mér nök
30. ok le ve les bio mér nök
31. vad gaz da mér nök
32. ok le ve les vad gaz da mér nök
33. ok le ve les ipar i és kör nye zet vé del mi mér nök
34. ok le ve les kör nye zet tu do má nyi
35. kör nye zet mér nök
36. ok le ve les kör nye zet mér nök

III.

Az 1. szá mú mel lék let 3. pont sze rin ti szak te rü le ten, il -
let ve rész te rü le ten a szak ér tõi jo go sult ság ak kor ál la pít ha -
tó meg, ha a ké rel me zõ ren del ke zik a kö vet ke zõ sza kok
egyi kén szer zett ok le vél lel:

A)

Fel sõ fo kú vég zett sé gi szin tet és szak kép zett sé get ta nú -
sí tó, fõ is ko lai, il let ve egye te mi sza kon szer zett ok le vél,
va la mint szak irá nyú szak kép zett sé get ta nú sí tó szak irá nyú
to vább kép zé si sza kon szer zett ok le vél:

 1. ok le ve les ag rár mér nök
 2. vi dék fej lesz té si ag rár mér nök
 3. ok le ve les vi dék fej lesz tõ ag rár mér nök
 4. vi dék fej lesz té si szak mér nök
 5. kör nye zet gaz dál ko dá si ag rár mér nök
 6. ok le ve les kör nye zet gaz dál ko dá si ag rár mér nök
 7. ker tész mér nök
 8. ok le ve les er dõ mér nök
 9. ok le ve les táj épí tész mér nök
10. ok le ve les ker tész mér nök
11. ok le ve les táj- és kert épí tész mér nök
12. kör nye zet vé del mi öko ló gus
13. ok le ve les bi o ló gus
14. ter mé szet vé del mi mér nök
15. ok le ve les épí tész mér nök
16. ok le ve les épí tõ mér nök
17. ok le ve les ge og rá fus

B)

Fel sõ fo kú vég zett sé gi szin tet és szak kép zett sé get ta nú -
sí tó alap-, il let ve mes ter kép zé si sza kon szer zett ok le vél:

 1. ok le ve les vi dék fej lesz té si ag rár mér nök
 2. kör nye zet gaz dál ko dá si ag rár mér nök
 3. ok le ve les kör nye zet gaz dál ko dá si ag rár mér nök
 4. ter mé szet vé del mi mér nök
 5. er dõ mér nök
 6. ok le ve les er dõ mér nök
 7. táj ren de zõ-kert épí tõ mér nök
 8. ok le ve les ter mé szet vé del mi mér nök
 9. ok le ve les táj épí tész mér nök
10. ker tész mér nök
11. ok le ve les ker tész mér nök
12. ok le ve les ag rár mér nök
13. ok le ve les te le pü lés mér nök
14. ok le ve les ge og rá fus
15. ok le ve les bi o ló gus
16. ok le ve les épí tész mér nök
17. ok le ve les épí tõ mér nök
18. ok le ve les épí tész
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A Kor mány
379/2007. (XII. 23.) Korm.

ren de le te
a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek

elhárítását szolgáló tevékenységekre és
létesítményekre vonatkozó szabályokról

A Kor mány az Al kot mány 35.  §-ának (1) be kez dés
b) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kör ében el jár va, va la -
mint a víz gaz dál ko dás ról  szóló 1995. évi LVII. tör vény
45.  § (7) be kez dé sé nek e), k) és n) pont já ban ka pott fel ha -
tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de li el.

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS ELÕ ÍRÁSOK

A rendelet hatálya

1.  §

A ren de let ha tá lya ki ter jed
a) a vi zek hasz no sí tá sát, vé del mét és kár té te le i nek el -

há rí tá sát szol gá ló mun kák, mû vek és lé te sít mé nyek mû -
sza ki ter ve zé sé re, ren del te tés sze rû és biz ton sá gos ki ala kí -
tá sá ra, hasz ná la tá ra, fenn tar tá sá ra és üze mel te té sé re;

b) a víz gaz dál ko dá si cé lo kat szol gá ló tech no ló gi ai be -
ren de zé sek mû sza ki ter ve zé sé re, ki vi te le zé sé re és üze mel -
te té sé re;

c) a víz gaz dál ko dá si tár gyú, vagy az ilyen lé te sít mé -
nye ket is ma guk ban fog la ló be ru há zá sok dön té si eljárá -
sára.

A vízilétesítmények tervezésére,
 elhelyezésére, méretezésére és kialakítására

vonatkozó  általános szabályok

2.  §

(1) Több cé lú ví zi lé te sít mény ese tén az e ren de let ben
fog lalt ren del ke zé se ket – a lé te sít mény va la mennyi funk -
ci ó já ra te kin tet tel – együt te sen kell al kal maz ni.

(2) E ren de le tet a víz po li ti ka te rén a kö zös sé gi fel lé pés
ke re te i nek meg ha tá ro zá sá ról  szóló 2000/60/EK eu ró pai
par la men ti és ta ná csi irány elv ál tal meg sza bott kö ve tel mé -
nyek re fi gye lem mel kell al kal maz ni.

3.  §

(1) A víz gaz dál ko dá si te vé keny ség mû sza ki meg ol dá -
sá nak ki ala kí tá sá nál, a ví zi mun kák és ví zi lé te sít mé nyek
mû sza ki ter ve zés nél figye lembe kell ven ni:

a) az or szá gos, re gi o ná lis és he lyi víz gaz dál ko dá si, az
or szá gos, ki emelt tér sé gi és me gyei te rü let ren de zé si-, gaz -
da ság- és te rü let fej lesz té si ter ve ket, kon cep ci ó kat és prog -
ra mo kat, a te le pü lés ren de zé si ter ve ket és he lyi épí té si sza -
bály za tot, il let ve – amennyi ben ren del ke zés re áll nak – a
vé dett ter mé sze ti te rü le tek ke ze lé si ter ve it, Na tu ra 2000
te rü le tek fenn tar tá si ter ve it;

b) a víz gyûj tõ-gaz dál ko dá si ter ve ket és az ezek hez
kap cso ló dó in téz ke dé si prog ra mo kat;

c) a ha tár vi ze ken vég zett ví zi mun kák és meg va ló sí tan -
dó ví zi lé te sít mé nyek ese té ben a ha tár vi zek re vo nat ko zó
nem zet kö zi egyez mé nyek ben és az azok vég re haj tá sá ra
ho zott ha tá ro za tok ban fog lalt elõ írásokat, és

d) a Ma gyar Köz tár sa ság és a ma gyar Kor mány ál tal
vál lalt nem zet kö zi kö te le zett sé ge ket.

(2) A ter ve zés so rán – amennyi ben ren del ke zés re áll -
nak – mért és el len õr zött ada to kat kell fel hasz nál ni. Más
mó don elõ ál lí tott ada tok csak mért ada tok hi á nyá ban al -
kal maz ha tók.

(3) A ter ve zés so rán min den eset ben fe lül kell vizs gál ni
a meg lé võ és az en ge dé lye zett víz rend szer hez való csat la -
ko zás fel té te le it.

4.  §

(1) A ví zi lé te sít mé nyek ter ve zé se so rán elõny ben kell
ré sze sí te ni a több cé lú al kal ma zá si, hasz no sí tá si meg ol dá -
so kat.

(2) A ví zi lé te sít mé nye ket, il let ve ví zi mun ká kat úgy kell 
ter vez ni, te le pí te ni és ki ala kí ta ni, hogy

a) ha tá suk ne érint se ká ro san más en ge dé lye zett, ví zi -
lé te sít mé nyek el he lye zé sé re ki je lölt te rü le tet, to váb bá
azok ha tás te rü le tét, a bel sõ- és kül sõ vé dõ öve ze tét, il let ve
hid ro ló gi ai és hid ro ge o ló gi ai vé dõ öve ze tét,

b) az azok kal ki elé gí ten dõ víz igény ne sért se a víz kész -
le tek kel való ta ka ré kos gaz dál ko dás, kü lö nös kép pen az
ivó víz mi nõ sé gû víz kész le tek kel való ren del te tés sze rû
gaz dál ko dás kö ve tel mé nye it,

c) az ál ta luk be ve ze tett vi zek, il le tõ leg anya gok ne ve -
szé lyez tes sék más víz ki vé te lek ér de ke it, és fe lel je nek meg
a be fo ga dó víz mi nõ sé gi cél ál la po tá nak, az öko ló gi ai jó ál -
la pot cél ki tû zé se i nek,

d) ha tá suk ne érint se arány ta la nul ká ro san a ter mé sze ti
kör nye ze tet, élõ he lye ket, ter mé sze tes víz ház tar tást, ne
von ja el az öko ló gi ai víz mennyi sé get.

(3) Fel szín alat ti víz kész let re te le pí tett ví zi lé te sít ményt
úgy kell ter vez ni, ki ala kí ta ni, üze mel tet ni és meg szün tet -
ni, hogy a kü lön bö zõ víz tar tók vi zé nek egy más kö zöt ti ke -
ve re dé se, to váb bá a fel szín rõl szár ma zó szennye zõ dé sük
ne kö vet kez zen be.
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5.  §

Ha egy ví zi mun ka, il let ve lé te sít mény meg aka dá lyoz za
a fo lyón, il let ve víz fo lyá son a köz le ke dést, úgy az en ge dé -
lyes – meg fe le lõ mû sza ki meg ol dás meg va ló sí tá sá -
val – kö te les gon dos kod ni az át ha la dás és a hossz irá nyú
öko ló gi ai át jár ha tó ság fel té te le i nek biz to sí tá sá ról.

6.  §

A ví zi mun kák be fe je zé se után, vagy a ví zi lé te sít mé -
nyek meg szün te té se ese tén az érin tett te rü le tet, be le ért ve
az anyag nye rõ he lye ket is, ren dez ni, re kul ti vál ni kell.

Vízkészlet-gazdálkodási és vízminõség-védelmi
 általános mûszaki követelmények

7.  §

(1) A ter ve zés so rán meg kell ha tá roz ni a víz ki vé te li
pon ton ren del ke zés re álló és ugyan ar ra a víz adó ra te le pült, 
már en ge déllyel le kö tött víz kész le tet, va la mint lé te sít -
ménnyel ki elé gí ten dõ víz szük ség le tet.

(2) Víz hasz ná la tot szol gá ló lé te sít mény csak olyan te rü -
le ten he lyez he tõ el, ahol – az öko ló gi ai víz mennyi sé gen
fe lül – a szük ség let nek meg fe le lõ sza bad víz kész let ren -
del ke zés re áll.

(3) Víz hasz ná la tok ter ve zé sé nél meg kell ha tá roz ni a
víz hi ány tû rés mér té két, ezt meg ha la dó koc ká zat nem ter -
vez he tõ.

(4) A víz hasz ná la tok víz ki vé te lé nek és a hasz nált vi zek
el ve ze té sé nek mé ré sét biz to sí ta ni kell. En nek ér de ké ben a
ví zi lé te sít mény ke ze lõ je, il let ve az üze mel te tõ kö te les
gon dos kod ni hi te le sí tett, il let ve rend sze re sen ka lib rált víz -
ál lás-, il let ve víz ho zam-mé rõk al kal ma zá sá ról, azok rend -
sze res hi te le sí té sé rõl, mû köd te té sé rõl és az ada tok nyil -
ván tar tá sá ról, meg õr zé sé rõl. A mé rés tõl – mû sza ki lag in -
do kolt eset ben – az en ge dé lye zõ ha tó ság el te kint het.

8.  §

A víz be szer zés mód ját a víz mi nõ sé gi igény, a víz szük -
ség let és a ki ter me len dõ víz mennyi ség együt tes figye -
lembe véte lével kell meg vá lasz ta ni.

9.  §

Víz ren de zés nél tö re ked ni kell arra, hogy csak a hely -
ben, il let ve te rü le ten vissza nem tart ha tó, ott nem hasz no -
sít ha tó több let vi zek ke rül je nek el ve ze tés re. Na tu ra 2000
te rü le tek ese té ben víz ren de zés az eu ró pai kö zös sé gi je len -

tõ sé gû ter mé szet vé del mi ren del te té sû te rü le tek rõl  szóló
kü lön jog sza bály sze rin ti ter mé sze ti ha tás becs lés után ter -
vez he tõ.

10.  §

(1) Szenny víz ki bo csá tás sal járó víz hasz ná lat lé te sí té se
elõtt meg kell ha tá roz ni a be fo ga dót, an nak ter hel he tõ sé -
gét és az ezek nek meg fe le lõ – a meg en ge dett ter he lést,
öko ló gi ai tû rés ha tárt figye lembe vevõ – szenny víz tisz tí tá -
si mó do za tot.

(2) A szenny víz ki bo csá tás sal járó víz hasz ná lat te le pí té -
se és ví zi lé te sít mé nyek ter ve zé se so rán figye lembe kell
ven ni a be fo ga dó, kü lö nö sen fo lyó, ál lan dó vagy ide ig le -
nes víz fo lyás, köz cé lú csa tor na, tó, tá ro zó, il le tõ leg ezek
víz el ve ze tés szem pont já ból érin tett sza ka sza i nak mennyi -
sé gi vi szo nya it, idõ sza kos sá gát, víz mi nõ sé gét, ko ráb bi be -
ve ze té sek kel való ter helt sé gét és ön tisz tu lá si ké pes sé gét,
to váb bá a be bo csá ta ni ter ve zett szenny vi zek nek a fel szí ni
és fel szín alat ti vi zek re, va la mint a ter mé sze ti ér té kek re
vo nat ko zó vár ha tó ha tá sát. Fi gye lem be kell ven ni, hogy a
be fo ga dó vi zét a szenny víz be bo csá tás kö ze lé ben más víz -
hasz ná la tok mi lyen cél ra ve szik igény be.

(3) Meg kell ha tá roz ni a be fo ga dó ter he lé sé bõl adó dó
több let me der fenn tar tá si fel ada to kat.

11.  §

A nem ha lá sza ti te vé keny ség cél já val lé te sí tett víz te rek, 
kü lö nö sen a csa tor nák, a holt ágak, a tá ro zók, a ta vak, eset -
le ges ha lá sza ti hasz no sí tá sa csak a víz fe lü let ke ze lõ je és a
hasz no sí tó kö zöt ti ha tá ro zott idõ re  szóló szer zõ dés alap ján 
en ge dé lyez he tõ.

Az üzemeltetésre vonatkozó általános szabályok

12.  §

Amennyi ben kü lön jog sza bály üze mel te té si sza bály zat
ké szí té sét írja elõ, an nak tar tal maz nia kell:

a) az üze me lé sért fe le lõs sze mély re, az üzem vi tel re (a
mun ka ren det is be le ért ve),

b) a tech no ló gi ai fo lya ma tok ra,
c) a kar ban tar tás ra,
d) az idõ sza kos el len õr zé sek re és vizs gá la tok ra,
e) az üze mi és üzem vi te li ada tok rög zí té sé re és szol gál -

ta tá sá ra vo nat ko zó egye di elõ írásokat, va la mint
f) a bal eset el há rí tó és egész ség vé dõ óvó rend sza bá lyok -

nak meg fe le lõ,
g) a ha vá ria hely ze tek ke ze lé sé re,
h) a ví zi lé te sít mé nyek zá ró-, vé dõ- és biz to sí tó be ren -

de zé se i nek ke ze lé sé re al kal ma zott rész le tes ren del ke zé se -
ket, va la mint
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i) a köz cé lú víz gaz dál ko dá si mû vek ese tén a köz cél nak 
meg fe le lõ üzem ren det és a köz ér dek mér té kén fe lü li üze -
me lé si igé nye ket.

13.  §

A ví zi lé te sít mé nyek üze mel te té sé nél az elõ írás sze rin ti
mo ni tor ing ki épí té sé rõl a ví zi lé te sít mény tu laj do no sa, mû -
köd te té sé rõl az üze mel te tõ kö te les gon dos kod ni.

14.  §

Köz cé lú víz gaz dál ko dá si mû vek köz ér dek mér té kén fe -
lü li üze me lé si igé nyé nek ki elé gí té sét az üze mel te té si sza -
bály zat ban meg ha tá ro zott ese tek ben biz to sí ta ni le het,
meg fo gal maz va az eh hez tar to zó üzem ren det, meg je löl ve
az ér de kel tek kö rét és a költ ség vi se lõ ket.

II. Fejezet

IVÓ ÉS IPARI VÍZELLÁTÁS

Általános elõ írások

15.  §

(1) A víz el lá tó mû lé te sít mé nye i nek mû sza ki ter ve zé se
és te rü let igé nyé nek meg ha tá ro zá sa so rán a víz el lá tás táv -
la ti igé nye it figye lembe kell ven ni. A víz ter me lõ és -ke ze -
lõ te le pek te le pí té se kor leg fel jebb 30 éves fej lõ dés ve he tõ
ala pul, figye lembe véve a sza ka szos meg va ló sí tás le he tõ -
sé gét.

(2) A víz be szer zõ és víz ke ze lõ lé te sít mé nye ket úgy kell
ki ala kí ta ni, hogy azok meg hi bá so dás vagy víz szennye zés
ese tén a víz el lá tás ból egyen ként ki kap csol ha tók le gye nek. 
A víz min ta vé te li le he tõ sé get a köz egész ség ügyi ha tó ság
ál tal meg ha tá ro zott he lye ken biz to sí ta ni kell.

(3) A tûz ol tás hoz szük sé ges vi zet a köz mû há ló zat ból
ak kor le het vé te lez ni, ha az fel szí ni víz bõl vagy ipar i víz -
há ló zat ból nem, vagy nem ele gen dõ mennyi ség ben vé te -
lez he tõ.

16.  §

(1) A víz szál lí tó há ló zat fõ ve ze té ke it és a há ló zat hoz
tar to zó fõ lé te sít mé nye ket leg fel jebb 50 éves fej lõ dés ala -
pul vé te lé vel kell ki ala kí ta ni.

(2) Fõ ve ze té kek lé te sí té sé nek ter ve zé se kor vizs gál ni
kell a ket tõs be táp lá lás, il let ve a kör ve ze té kes há ló zat ki -
ala kí tá sá nak a szük sé ges sé gét.

(3) Víz el lá tó táv ve ze ték kel ja va solt a tar tó san vagy
gyak ran víz zel bo rí tott te rü le te ket el ke rül ni. Ilyen te rü le -
ten át ve ze tett ve ze ték sza kasz csak a leg ma ga sabb víz ál lás
ide jén is biz ton sá go san ke zel he tõ el zá ró sze rel vénnyel, le -
ürí tõ vel el lát va he lyez he tõ el.

(4) A ve ze té kek víz tá ro lók, víz tor nyok le ürí té se kor, va -
la mint túl fo lyó ve ze té ke ik üzem be lé pé se ese tén a víz kár -
té tel nél kü li el ve ze té sé rõl gon dos kod ni kell.

17.  §

(1) A víz ke ze lé si el já rást a víz fi zi kai, ké mi ai, bak te ri o -
ló gi ai, to xi ko ló gi ai, ra di o ló gi ai és bi o ló gi ai tu laj don sá ga i -
nak, az eset le ges vál to zá sok nak és a fel hasz ná lás cél já nak
meg fele lõen kell meg vá lasz ta ni.

(2) A víz el lá tó lé te sít mé nyek tel je sí tõ ké pes sé gét a kar -
ban tar tást is figye lembe véve kell meg ál la pí ta ni.

(3) A kü lön bö zõ ere de tû tisz tí tott vi zek szük ség sze rin ti
ke ve re dé sét arra meg fele lõen ki ala kí tott mû tárgy ban kell
biz to sí ta ni.

Ivóvízellátás

18.  §

(1) Ivó víz el lá tás cél já ra te le pí tett víz mû lé te sí té sé nél
gon dos kod ni kell ar ról, hogy a víz bá zist, il let ve a ki ter melt 
vi zet ne érje szennye zõ dés.

(2) Hi gí tó víz cél já ra fel szín alat ti ivó víz kész let csak
rend kí vü li eset ben, a víz igény ki elé gí té si sor rend sze rint
ve he tõ igény be.

19.  §

A táv la ti víz igényt a te le pü lés tí pus ra jel lem zõ, tény le -
ges és vár ha tó víz fo gyasz tás ra, va la mint a táv la ti fej lõ dés -
re fi gye lem mel kell meg ál la pí ta ni.

20.  §

(1) Ivó víz tisz tí tás cél já ra csak mi nõ sí tett és al kal ma zás -
ra jó vá ha gyott víz ke ze lé si tech no ló gia al kal maz ha tó.

(2) A te le pü lés köz mû ves víz el lá tá sá nak lé te sí té se so rán 
a napi csúcs fo gyasz tás leg alább 30%-ának meg fe le lõ tá ro -
lót eret kell biz to sí ta ni.

(3) A szi vattyú te le pen a ren del ke zés re ál ló tá ro ló tér fo -
gat és az egyéb kö rül mé nyek figye lembe véte lével meg ha -
tá ro zott szi vattyú zá si tel je sít ménnyel össz hang ban ál ló
ener gia el lá tást biz to sí tó tar ta lé kot kell lé te sí te ni.
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Ipari vízellátás

21.  §

Az ipar i te vé keny sé get foly ta tók friss víz-igé nyét a víz -
ta ka ré kos üze mi víz gaz dál ko dá si rend szer alap ján, va la -
mint a szo ci á lis víz szük ség let, a mi ni má lis öko ló gi ai víz -
mennyi ség és a tûz ol tó víz figye lembe véte lével kell meg -
ha tá roz ni, be le ért ve a víz hi ány tû rés mér té két.

III. Fejezet

CSATORNÁZÁS ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁS

Települési szennyvízelvezetõ rendszer

22.  §

(1) A szenny víz el ve ze tõ rend szert a táv la ti szenny víz -
mennyi ség 50 éven be lül vár ha tó nö ve ke dé sé nek figye -
lembe véte lével kell mé re tez ni, szem elõtt tart va a sza ka -
szos meg va ló sí tás le he tõ sé gét.

(2) A szenny víz el ve ze tés rend sze ré rõl a he lyi adott sá -
gok, va la mint a mû sza ki és gaz da sá gos sá gi fel té te lek mér -
le ge lé se alap ján kell dön te ni.

23.  §

Te le pü lé si csa tor na há ló zat úgy lé te sít he tõ vagy bõ vít -
he tõ, ha a lé te sí tés vagy bõ ví tés üzem be he lye zé sé nek idõ -
pont já ban az össze gyûj tött szenny víz meg fe le lõ ke ze lé sé -
re és el he lye zé sé re szol gá ló lé te sít mény ren del ke zés re áll.

Ipari szennyvíztisztítás és -elvezetés

24.  §

(1) Ipar i par kok lé te sí té se, ipar i üzem te le pí té se, vagy
kor sze rû sí té se so rán meg kell vizs gál ni, hogy mû sza ki és
gaz da sá gos sá gi szem pont ból, va la mint a szenny víz ben
vár ha tó szennye zõ anya gok faj tá i nak függ vé nyé ben, a
köz mû re való csat la ko zás, vagy az ön ál ló tisz tí tó te lep
meg va ló sí tá sa in do kolt.

(2) Az egy szenny víz ki bo csá tót ki szol gá ló meg ol dás
csak ott vá laszt ha tó, ahol azt a szenny víz jel le ge, vagy a
kör nye ze ti fel té te lek kü lö nö sen a be fo ga dó ter hel he tõ sé -
ge, a föld raj zi adott sá gok, in do kol ják.

(3) Az ipar i üzem szo ci á lis szenny vi zei csak ak kor ve -
zet he tõk a köz csa tor ná ba, ha azok az ipar i szenny víz tõl el -
kü lö ní tet tek.

(4) A tech no ló gi ai és hû tés bõl szár ma zó ipar i szenny víz 
köz csa tor ná ba ak kor ve zet he tõ be, ha

a) a köz csa tor ná ra nem ká ros,
b) a tisz tí tá si tech no ló gia az adott ipar i szenny víz tisz tí -

tá sá ra al kal mas,
c) az ipar i szenny víz az egyéb szenny víz zel együtt gaz -

da sá go san tisz tít ha tó,
d) a tisz tí tó te lep meg fe le lõ sza bad ka pa ci tás sal ren del -

ke zik, va la mint
e) a víz szennye zõ anya gok ki bo csá tá sa i ra vo nat ko zó

ha tár ér té kek rõl  szóló jog sza bály ban meg ha tá ro zott fel té -
te lek nek meg fe lel.

(5) Az ipar i üze mek és in téz mé nyek elõ tisz tí tott szenny -
vi zét a szenny víz el ve ze tõ rend szer vé del mé ben mennyi sé -
gi és mi nõ sé gi ki egyen lí tés után kell be ve zet ni.

Települési szennyvízelvezetés- és tisztítás

25.  §

(1) Szenny víz tisz tí tó te le pet az in do kol ha tó táv lat, de
leg fel jebb 30 éves igé nyek figye lembe véte lével kell ki ala -
kí ta ni és az el he lye zés hez, vagy bõ ví tés hez szük sé ges te -
rü le tet biz to sí ta ni, figye lembe vé ve a sza ka szos meg va ló -
sí tás le he tõ sé ge it.

(2) A szenny víz tisz tí tó te lep lé te sí té sé vel egy ide jû leg
kell gon dos kod ni a tisz tí tott szenny víz be fo ga dó ba ve ze té -
sé rõl és a ke let ke zett szenny víz iszap ke ze lé sé rõl, el he lye -
zé sé rõl, il let ve eset le ges fel hasz ná lá sá ról.

(3) Szenny víz tisz tí tó te lep lé te sí té sé vel vagy kor sze rû -
sí té sé vel kap cso lat ban min den eset ben meg kell vizs gál ni
a szenny víz új ra hasz no sí tá sá nak és a szenny víz iszap me -
zõ gaz da sá gi hasz no sí tá sá nak, il let ve ipar i új ra fel hasz ná -
lá sá nak le he tõ sé gét.

26.  §

(1) Amennyi ben a te le pü lé si szenny víz, va la mint az
egyéb ke let ke zõ szenny vi zek egy más ra ha tá sa ked ve zõ,
együt tes ke ze lést kell al kal maz ni. Az egy más ra ha tás vizs -
gá la ta kor a te le pü lé si szenny víz ve szé lyes anya gok ra gya -
ko rolt hí gí tó ha tá sát nem le het figye lembe ven ni.

(2) Egye sí tett rend szer ese tén a be fo ga dó adott sá gai
alap ján ese ten ként kell meg ha tá roz ni, hogy tisz tí tás nél kül 
a csa pa dék víz zel mi lyen mér ték ben fel hí gult szenny víz
ve zet he tõ be a be fo ga dó ba.

Szennyvízelhelyezés

27.  §

(1) Az egye sí tett rend szer rel össze gyûj tött szenny- és
csa pa dék vi zet a szenny víz tisz tí tó te lep meg ke rü lé sé vel
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csak a be fo ga dó ter hel he tõ sé gé nek meg fe le lõ hí gu lás el -
éré se után sza bad a be fo ga dó ba be ve zet ni, és el kell ke rül -
ni, hogy az a kör nye zet ben bûz ha tást okoz zon.

(2) Ha a be fo ga dó a szenny víz ho zam mal meg nö velt
víz ho zam le ve ze té sé re nem al kal mas, ak kor el sõ sor ban a
be ve ze tést kés lel tet ni, vagy a be fo ga dót bõ ví te ni kell, il -
let ve meg kell vizs gál ni a tisz tí tott szenny víz szik kasz tá sá -
nak le he tõ sé gét. A be fo ga dó hid ra u li kai vizs gá la ta, va la -
mint a be fo ga dó bõ ví té sé nek és a szik kasz tás le he tõ sé gé -
nek a vizs gá la ta a be ru há zó költ sé ge. Ezen vizs gá la ti do -
ku men tá ci ót a lé te sí té si en ge dé lyes terv nek tar tal maz nia
kell.

(3) Szenny víz ta laj re pe dé sek be, karszt já ra tok ba, fel ha -
gyott kút ba, holt ág ba vagy mun ka gö dör be, to váb bá vé dett
ter mé sze ti te rü let re nem ve zet he tõ.

IV. Fejezet

HÉVÍZGAZDÁLKODÁS

28.  §

(1) Hé víz gyó gyá sza ti, egyéb egész ség ügyi, to váb bá
für dõ, me leg víz és hõ el lá tás cél ja i ra hasz no sít ha tó.

(2) A hé víz hasz no sí tás ter ve zé sé nél a több cé lú és is mé -
telt fel hasz ná lás ra kell tö re ked ni. Mér le gel ni kell az eset -
le ges kí sé rõ gáz hasz no sí tás le he tõ sé gét is.

29.  §

(1) Hé víz mû te le pí té se kor a hé víz bá zis vé del mé rõl, va -
la mint a csur ga lék víz ár ta lom men tes el ve ze té sé rõl és el he -
lye zé sé rõl gon dos kod ni kell.

(2) A ki zá ró lag ener gia hasz no sí tás cél já ból ki ter melt
hé vi zet hõ hasz no sí tás után a hé víz re zer vo ár ba vissza kell
táp lál ni.

(3) Fel szí ni be fo ga dó ba tör té nõ ve ze tés ese té ben meg
kell vizs gál ni a be fo ga dó több let ter he lé sé nek mér té két. A
be bo csá tás ból ere dõ több let fenn tar tá si költ ség a be bo csá -
tót ter he li.

30.  §

Amennyi ben a hé víz ás vány- vagy gyógy víz, a víz ke ze -
lés tech no ló gi á ját egye di vizs gá la tok alap ján kell meg ha -
tá roz ni. A gyógy vi zet csak olyan tech no ló gi á val le het ke -
zel ni, amely a víz gyó gyá sza ti lag je len tõs té nye zõ it ká ro -
san nem be fo lyá sol ja.

31.  §

A hasz no sí tó be ren de zés be a kü lön jog sza bály ban elõ írt 
ha tár ér té ket meg ha la dó, ég he tõ gázt tar tal ma zó hé vi zet ti -
los be ve zet ni.

32.  §

(1) A hasz nált hé víz el he lye zés elõt ti ke ze lé sét és be fo -
ga dó ba ve ze té sét

a) kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott tech no ló gi ai ha -
tár ér té kek,

b) a fel szí ni- vagy fel szín alat ti be fo ga dó ter hel he tõ sé -
ge, va la mint

c) a hé víz ké mi ai össze té te le, hõ mér sék le te és mennyi -
sé ge
alap ján kell meg ha tá roz ni.

(2) Cso por tos te le pí té sû hé víz ku tak nál, il let ve a hé víz -
hasz ná la ti agg lo me rá ci ók ban a be fo ga dó ki vá lasz tá sá nál a 
kör nye zet vé del mi szem pon tok mel lett a víz kész let-után -
pót lá si ér de ke ket is figye lembe kell ven ni.

(3) Köz csa tor ná ba víz kõ ki vá lás ra haj la mos hé vi zet
köz vet le nül be ve zet ni ti los.

33.  §

Ha a hé víz hasz ná lat ide ig le nes jel le gû, a hasz ná lat szü -
ne tel te té se ide jé re – a kar ban tar tá si kö te le zett ség fenn tar -
tá sá val – a ku tat le kell zár ni. Az adat szol gál ta tá si kö te le -
zett ség nek a hasz ná lat szü ne tel te té se alatt is ele get kell
ten ni.

34.  §

A csur ga lék vi ze ket a – kü lön jog sza bá lyok ren del ke zé -
sei alap ján ki vá lasz tott – be fo ga dó ra és hé víz hasz no sí tá si
for má ra vo nat ko zó ké mi ai ha tár ér té kek alatt, kü lön tisz tí -
tás nél kül, csak meg fe le lõ fer tõt le ní tés, il let ve hí gí tás után
le het a be fo ga dó ba ve zet ni.

V. Fejezet

VÍZHASZNOSÍTÁS

Általános elõ írások

35.  §

(1) Víz hasz no sí tá si célú fõmû lé te sí té sé nél leg fel jebb
25 éves fej lõ dés ve he tõ ala pul, figye lembe véve a sza ka -
szos meg va ló sí tás le he tõ sé gét.

(2) Víz fo lyás ba ön tö zõ vi zet vagy ha las ta vat táp lá ló, il -
let ve az in nen el fo lyó csur ga lék és hasz nált vi ze ket a víz fo -
lyás ke ze lõ jé nek, va la mint üze mel te tõ jé nek hoz zá já ru lá -
sá val le het be ve zet ni.
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Öntözés

36.  §

Ön tö zõ te le pet csak ott sza bad lé te sí te ni, il let ve ön tö zést 
en ge dé lyez ni, ahol

a) hid ro ló gi ai vizs gá lat tal meg ál la pí tot tan, sza bad
vagy sza bad dá te he tõ fel szí ni vagy ta laj víz kész let van;

b) a te rü let víz ren de zé se a szük sé ges mér ték ben meg -
tör tént, vagy az ön tö zés be ve ze té sé vel egy ide jû leg meg -
tör té nik;

c) a víz mi nõ sé ge meg fe lel, vagy meg fe le lõ vé te he tõ;
d) az ön tö zõ te lep és szol gál ta tó rend szer ki ala kí tá sá nál

ener gia- és víz ta ka ré kos tech no ló gi á kat al kal maz nak;
e) a ke res let az ön tö zõ víz igény be vé te lé re mi ni mum

5 éves idõ szak ra iga zol ha tó.

37.  §

(1) Szenny víz ön tö zést vé gez ni csak elõ tisz tí tott szenny -
víz zel sza bad. A tisz tí tás mér té két a ta laj adott sá gok, a víz -
vé del mi, il let ve az egész ség ügyi kö ve tel mé nyek, és a fel -
hasz ná lás tech no ló gi á ja alap ján kell meg ha tá roz ni.

(2) Az ön tö zött te rü le ten a szenny víz szét osz tá sá ra szol -
gá ló há ló za tot és az ön tö zött te rü le tet úgy kell meg ter vez -
ni, il let ve üze mel tet ni, hogy az ön tö zõ te le pen pan gó
szenny víz ne ke let kez zék.

(3) Meg kell aka dá lyoz ni, hogy az ön tö zõ te lep rõl
szenny víz a szom szé dos te rü let re, a ta laj víz be vagy be fo -
ga dó ba jus son.

Mesterséges tavak, tározók

38.  §

(1) Ta vat el sõ sor ban ott le het lé te sí te ni ahol
a) a ta laj víz zá ró,
b) az elõ írt mi nõ sé gû víz a kí vánt idõ pont ban és a szük -

sé ges mennyi ség ben ren del ke zés re áll,
c) a ter mé szet vé del mi szem pont ból fon tos élõ he lye ket

nem ká ro sít ja,
d) a víz ké sõb bi hasz no sí tá sa ér de ké ben biz to sít ha tó az

egyéb ként ká ros vi zek vissza tar tá sa.

(2) A ha las ta vak, hor gász ta vak vi zé nek a ta laj víz tér be
tör té nõ köz vet len be ve ze té se, fo ko zot tan ér zé keny te rü le -
ten a köz ve tett be ve ze té se is ti los.

39.  §

A ta vak fel töl té sé re, il let ve táp lá lá sá ra csak olyan fel -
szí ni vi zet sza bad fel hasz nál ni, amely mi nõ ség, hõ mér sék -
let, le be gõ anyag-, ve gyi anyag-tar ta lom, va la mint mik ro -

bi o ló gi ai szennye zett ség szem pont já ból a hasz no sí tá si cél -
nak meg fe lel. A víz el lá tást a víz szét osz tó rend szer bõl, il -
let ve a víz szét osz tás ra igény be vett bel víz csa tor na sza ka -
szok ból, et tõl el té rõ eset ben csak fo lya ma tos víz kész le tû
víz fo lyá sok ból sza bad ter vez ni.

40.  §

(1) Ivó víz el lá tást szol gá ló fel szí ni tá ro zót úgy kell ki -
ala kí ta ni és a tá ro zó te ret ren dez ni, hogy a víz mi nõ sé gi
rom lá sa meg aka dá lyoz ha tó le gyen, és a víz ki vé te li mû -
tárgy több szint ben biz to sít sa a víz ki vé telt.

(2) Az (1) be kez dés ben fog lal tak, a víz lép csõ rend sze rek 
lé te sí té se so rán ki ala kí tott tá ro zók ra is vo nat koz nak.

41.  §

(1) A tá ro zó üze mel te té si sza bály za ta – a kö te le zõ tar -
tal mi ele me ken túl – tar tal maz za

a) a tá ro zó ra, a vele kap cso la tos lé te sít mé nyek re és a
víz gyûj tõ te rü let re vo nat ko zó jel lem zõ ada to kat, to váb bá

b) a ka taszt ró fa meg elõ zé sé hez, il let ve el há rí tá sá hoz
szük sé ges meg fi gye lé sek re,

c) a hid ro ló gi ai meg fi gye lé sek re,
d) az ár víz vé de ke zés re,
e) a víz szint sza bá lyo zás ra, és
f) a vé dõ te rü let re vo nat ko zó rész le tes elõ írásokat, va la -

mint
g) a tá ro zót táp lá ló és a tá ro zó ból ki vett víz mennyi sé -

gek, va la mint a szi vár gás jel lem zõ i nek mé ré sét és nyil ván -
tar tá sát.

(2) A gát és az al ta laj alak vál to zá sát, a gát ba épí tett mû -
tár gyak moz gá sát a fi gye lõ pon to kon – az épít ke zés kez de -
té tõl – rend sze re sen mér ni kell.

Vízi sportolás létesítményei

42.  §

(1) A vízi spor tok, ver se nyek le bo nyo lí tá sá hoz szük sé -
ges lé te sít mé nye ket – a ren de zé si ter vek kel össz hang -
ban – úgy kell el he lyez ni és ki ala kí ta ni, hogy azok az élõ -
vi zek, a mû tár gyak és sza bá lyo zá si mû vek egyéb ren del te -
tés sze rû hasz ná la tá val és a ter mé sze ti ér té kek vé del mé vel
össze egyez tet he tõk le gye nek, és az élõ vi zek mi nõ sé gét
ká ro san ne be fo lyá sol ják.

(2) Ví zi sport – a víz fe lü let hasz no sí tó já nak és ke ze lõ jé -
nek a hoz zá já ru lá sá val – csak olyan me der sza ka szon foly -
tat ha tó, amely nek me der ol da lai el len ál ló ak vagy part vé -
dõ mû vel vé det tek a ví zi sport tal össze füg gés ben ke let ke zõ 
eró zi ós ha tá sok kal szem ben.
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VI. Fejezet

ÁRVÍZMENTESÍTÉS

Árvízvédelmi vonal kialakításának szempontjai

43.  §

(1) Az ár víz vé del mi mûre vo nat ko zó biz ton sá gi kö ve -
tel mé nye ket a (2)–(4) be kez dé sek ben fog lal tak nak meg -
fele lõen kell meg ha tá roz ni.

(2) El sõ ren dû ár víz vé del mi mû a víz fo lyá sok men tén
lévõ vagy lé te sü lõ – a víz gaz dál ko dá sért fe le lõs mi nisz ter
ál tal – fõ vé del mi mûvé nyil vá ní tott, há rom vagy több te le -
pü lés ár víz vé del mét szol gá ló (tér sé gi) ár víz vé del mi lé te -
sít mény (így pél dá ul töl tés, fal, ma gas part, ár ví zi tá ro zó,
ár apasz tó, csa tor na), to váb bá a fo lyó nyílt ár te ré ben fek võ
te le pü lés ár víz men te sí té sét szol gá ló kör töl tés.

(3) Má sod ren dû ár víz vé del mi mû
a) a fo lyók, víz fo lyá sok és csa tor nák men tén levõ vagy

lé te sü lõ, a víz gaz dál ko dá sért fe le lõs mi nisz ter ál tal má -
sod ren dû ár víz vé del mi mûvé nyil vá ní tott ár víz vé del mi
vo nal

b) az ár víz vé del mi lo ka li zá ci ós vo nal,
c) a szük ség tá ro zó töl té sei,
d) az el sõ ren dû fõ vé del mi mû mö gött fek võ kör töl tés.

(4) Har mad ren dû ár víz vé del mi mû
a) a nyá ri gát;
b) a lo ka li zá ci ós töl tés.

(5) A ren de let al kal ma zá sa szem pont já ból ár víz vé del mi 
mû a (2)–(4) be kez dé sek ben fog lalt va la mely mû nek az a
mû tár gya, tar to zé ka és já ru lé kos lé te sít mé nye is, amely a
véd vo nal vé dõ ké pes sé gét, ren del te tés sze rû hasz ná la tát
biz to sít ja, il let ve szol gál ja.

44.  §

Egy-egy ár té ri öb lö zet ár víz vé del mi mû ve it, va la mint a
kö zös ér de kû, il let ve a ha tár ví zi ár víz vé del mi mû ve ket
úgy kell ki ala kí ta ni, hogy azok le he tõ leg egyen lõ biz ton -
sá gú ak le gye nek.

45.  §

(1) Az ár víz vé del mi mû vet – kü lön jog sza bály sze -
rinti – egye di vizs gá lat és mé re te zés alap ján

a) a ve szé lyez te tett te rü le ten levõ vé dett ér té kek,
b) a nem zet kö zi víz ügyi meg ál la po dá sok,
c) a fenn tar tás és vé de ke zés le he tõ sé gei, va la mint

 igényei,
d) a meg le võ ár víz vé del mi lé te sít mé nyek,

e) a víz gaz dál ko dás töb bi ága za tá ba tar to zó lé te sít mé -
nyek kel, el sõ sor ban a fo lyó-sza bá lyo zás sal, a sík-, hegy-
és domb vi dé ki víz ren de zés sel való össz hang,

f) a mû sza ki-gaz da sá gi szá mí tá sok és az el vég zett koc -
ká zat elem zés ered mé nyei alap ján
kell lé te sí te ni, il let ve fej lesz te ni, fi gye lem mel a hid ro ló gi -
ai, hid ro ge o ló gi ai, to po grá fi ai és ta laj me cha ni kai vi szo -
nyok ra, va la mint a víz, a jég és a hor da lék aka dály ta lan le -
vo nu lá sá ra.

(2) A holt me der és élõ me der közé ti los ár víz vé del mi
töl tést te le pí te ni, ha a me der el fa ju lás le he tõ sé gét gaz da sá -
gos be avat ko zás sal nem le het ki zár ni.

(3) A rész le ges és a sza ka szos ki épí té sû vé dõ mû vet úgy
kell te le pí te ni, hogy be il lesz ked jen az ál ta lá nos sza bá lyo -
zá si terv sze rint ké sõbb ki épí ten dõ vé dõ mû nyomvona -
lába.

46.  §

(1) Az ár víz vé del mi vo na lak azon ma gas par ti sza ka sza -
in, ahol a part ter mé sze tes ma gas sá ga el éri a mér ték adó ár -
víz szint ma gas sá gát ál lan dó jel le gû vé dõ mû ki épí té se nem 
szük sé ges, de a vé de ke zés le he tõ sé gét meg fe le lõ szé les sé -
gû sáv be épí té si ti lal má val biz to sí ta ni kell.

(2) A vé de ke zés re kö te le zett ja vas la tá ra – kü lö nö sen in -
do kolt eset ben – a víz gaz dá ko dá sért fe le lõs mi nisz ter az
(1) be kez dés ben fog lal tak tól el té rõ en ren del kez het.

47.  §

Az ár víz vé del mi mû lé te sí té se kor mér le gel ni kell, hogy
az út tal vagy vas úti töl tés sel a víz ügyi-mû sza ki igé nyek
sé rel me nél kül gaz da sá go san egye sít he tõ-e. Ilyen le he tõ -
ség ese tén, a töl tés mé re te it és anya gát a ha tó sá gi en ge -
dély ben a kö zös ren del te tés nek meg fele lõen, az ár víz vé -
del mi biz ton ság figye lembe véte lével kell meg ál la pí ta ni.

48.  §

(1) A vé dõ mû erõ sí té sét le he tõ leg a meg le võ mû vek fel -
hasz ná lá sá val kell vég re haj ta ni.

(2) A víz- és jég le vo nu lás szem pont já ból ked ve zõt len
he lyek rõl – a gaz da sá gos sá gi mér le ge lés tõl füg gõ en – a
vé dõ mû vet át kell he lyez ni.

49.  §

A töl té se zett fo lyók ba be tor kol ló víz fo lyás és csa tor na
tor ko la ti sza ka szán – ha azok ár ví zi ho za mai a zsi li pes el -
zá rást nem te szik le he tõ vé – a be fo ga dó vissza duz zasz tá -
sá nak ha tá rá ig a töl té se ket a be fo ga dó töl té sé vel azo nos
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biz ton ság ra kell ki ala kí ta ni. A vissza duz zasz tás ha tá rát az
egy ide jû leg elõ for du ló víz ho za mok mér le ge lé sé vel kell
meg ha tá roz ni.

50.  §

(1) A fo lyó hul lám te ré ben gá tat, vagy más te re lõ ha tá sú
mû vet csak úgy és ak kor sza bad lé te sí te ni, ha a mér ték adó
ár víz szint ben oko zott duz zasz tás az el sõ ren dû vé dõ mû
meg le võ ma gas sá gi biz ton sá gát nem csök ken ti, a fo lyó -
sza kasz ra meg ha tá ro zott nagy ví zi le ve ze tõ sá vot nem szû -
kí ti.

(2) A hul lám tér ben a víz kár el há rí tá sért fe le lõs szer ve zet 
ál tal meg ha tá ro zott nagy ví zi le ve ze tõ sáv ban csak olyan
te vé keny ség foly tat ha tó, il let ve olyan sor ál lá sú és tér kö zû
erdõ te le pít he tõ, amely a víz és a jég le vo nu lá sát nem aka -
dá lyoz za.

(3) A nagy ví zi me der ben bár mi lyen be avat ko zás hoz, il -
let ve a mû ve lé si ág meg vál toz ta tá sá hoz a víz ügyi ha tó ság
hoz zá já ru lá sa szük sé ges, amely hez meg kell kér ni a víz -
kár el há rí tá sért fe le lõs szer ve zet szak ér tõi vé le mé nyét is.

51.  §

Ár víz vé del mi mû és an nak al ta la ja meg bon tá sá hoz – a
víz ügyi ha tó ság en ge dé lyé ben meg ha tá ro zott elõ írások
be tar tá sá val – a víz kár el há rí tá sért fe le lõs szer ve zet hoz zá -
já ru lá sa és az ál ta la jó vá ha gyott ide ig le nes ár víz vé del mi
terv szük sé ges.

52.  §

Nyár igá tat az en ge dé lye zett szint fe lett nem sza bad vé -
de ni. A terv sze rû víz be eresz tést az elõ re jel zés figye lembe -
véte lével ide jé ben, leg ké sõbb a víz jo gi en ge dély ben meg -
ha tá ro zott leg ma ga sabb ár víz szint el éré se kor, az élet és a
va gyo ni ér té kek meg óvá sa mel lett kell vég re haj ta ni.

Árvízvédelmi töltések és falak

53.  §

(1) Az ár víz vé del mi véd vo na lat le he tõ ség sze rint ré -
zsûs, meg fele lõen mé re te zett föld töl tés ként kell ki ala kí ta -
ni.

(2) Ár víz vé del mi fal, il let ve mo bil ár víz vé del mi rend -
szer csak a föld töl tés ki ala kí tá sá hoz ele gen dõ hely hi á nyá -
ban, vagy te le pü lés ren de zé si ér dek bõl, egye di el bí rá lás
alap ján lé te sít he tõ. Eb ben az eset ben a men tett ol da lon
gép jár mû-köz le ke dés cél já ra al kal mas utat kell biz to sí ta ni.

54.  §

(1) Azt az ár víz vé del mi töl tést, amely köz úti köz le ke dés 
cél ja it is szol gál ja, a köz út ka te gó ri á já ra elõ írt pá lya bur ko -
lat tal kell el lát ni. A töl tés ko ro nán a töl tés vé del me ér de ké -
ben súly kor lá to zás ren del he tõ el.

(2) A nem köz úti köz le ke dés cél ját szol gá ló töl té se ken
lé te sí tett ko ro na bur ko lat nak a vé de ke zés és a víz gaz dál ko -
dás üze mi igé nye i nek meg kell fe lel nie.

(3) A köz úti köz le ke dés cél ja it nem szol gá ló ár víz vé -
del mi töl té sen a ke rék pár for ga lom ki vé te lé vel csak a fenn -
tar tás sal, ár víz vé de ke zés sel és ter mé szet vé del mi ke ze lés -
sel kap cso la tos köz le ke dés en ged he tõ meg. Egyéb hasz ná -
lat csak a fõ véd vo nal ke ze lõ jé nek egye di en ge dé lyé vel le -
het sé ges.

VII. Fejezet

FOLYÓ-, TÓ- ÉS VÍZIÚT-SZABÁLYOZÁS

A mederszabályozás általános elõ írásai

55.  §

(1) A fo lyók ra, va la mint a nagy ta vak ra rész le tes igény -
fel mé ré sen és kör nye ze ti ha tás vizs gá la tot, Na tu ra 2000 te -
rü le tek ese té ben az eu ró pai kö zös sé gi je len tõ sé gû ter mé -
szet vé del mi ren del te té sû te rü le tek rõl  szóló kü lön jog sza -
bály sze rin ti ter mé sze ti ha tás becs lést is figye lembe vevõ
ala pu ló in teg rált fo lyó- és tó-gaz dál ko dá si ter vet, ezen be -
lül ál ta lá nos sza bá lyo zá si ter vet kell ké szí te ni.

(2) A fo lyó kon és a nagy ta va kon csak e ter vek be il lesz -
ke dõ lé te sít mé nyek épít he tõk olyan sor rend ben, hogy az
ál ta luk be fo lyá solt sza kasz egy sé ges ren de zé sét biz to sít sa. 
A sza bá lyo zott sza kasz a ter mé sze tes ál la pot ban ha gyan -
dó hoz úgy csat la koz zon, hogy az az utób bit ked ve zõt le nül
ne be fo lyá sol ja.

56.  §

Fo lyó- és tó sza bá lyo zás nál a bi o ló gi ai, öko ló gi ai, hal -
élet ta ni szem pon to kat is figye lembe kell ven ni. A fo lyó -
kon épült el zá rá sok nál öko ló gi a i lag meg fe le lõ hal lép csõ -
ket kell ki épí te ni, me lye ket az el zá rás ki épí tõ jé nek, ha -
szon él ve zõ jé nek kell meg épí te nie, üze mel tet nie, fenn tar -
ta nia ad dig, míg a fo lyón az el zá rás az át jár ha tó sá got aka -
dá lyoz za.

57.  §

Hor gony zá si ti la lom mal je lölt me der sza ka szon ko tor ni
csak a me der ke ze lõ jé nek hoz zá já ru lá sá val sza bad.

26 KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ 1. szám



58.  §

(1) A part vé dõ és a sza bá lyo zá si mû vet, amennyi ben a
nagy ví zi me der ke ze lé si terv vizs gá la tai in do kol ják a víz le -
fo lyást ká ro san be fo lyá so ló nö vény zet tõl – kü lö nö sen táj -
ide gen és in vá zi ós fa jok tól – men te sen kell tar ta ni.

(2) A me der sza bá lyo zá si mû ha tá sá ra ke let ke zett fel -
isza po ló dá son nõtt nö vény ze tet – a ter mé szet vé del mi
szem pon tok figye lembe véte lével – úgy kell ke zel ni, hogy
az a jég és a nagy vi zek le vo nu lá sát ne aka dá lyoz za.

(3) A ká ros sá vált sza bá lyo zá si mû vet el kell tá vo lí ta ni.

Folyószabályozás

59.  §

(1) A kö zép ví zi és kis ví zi sza bá lyo zás kö ré ben a fo lyó
hor da lék szál lí tá si egyen sú lyát, a jég fo lya ma tos le vo nu lá -
sát biz to sí tó és – ví zi út tá nyil vá ní tott fo lyón – a ha jó zás
igé nye it ki elé gí tõ me der mé re te ket me der sza bá lyo zás sal
kell ki ala kí ta ni.

(2) A nagy ví zi sza bá lyo zás kö ré ben a fo lyó nagy vi ze i -
nek, il let ve ár vi ze i nek meg ha tá ro zott te rü let sá von be lü li
le ve ze té se cél já ból az ár vi zek gyor sabb le vo nu lá sát elõ se -
gí tõ me der át met szé se ket, hul lám té ri le fo lyást elõ se gí tõ
nagy ví zi le ve ze tõ sá vo kat, vá pá kat, egyéb hul lám té ri be -
avat ko zá so kat és a nagy ví zi áram lá si vi szo nyo kat sza bá -
lyo zó, az el ön té se ket meg aka dá lyo zó ár víz vé del mi töl té -
se ket kell lé te sí te ni.

60.  §

A nagy ví zi sza bá lyo zás mû ve i nek el he lye zé se so rán és
a már meg le võ hul lám te rek ren de zé se kor el sõ sor ban a
nagy víz, hor da lék és a jég aka dály ta lan le vo nu lá sát kell
biz to sí ta ni.

61.  §

(1) A me der át vá gás sal ki ik ta tott me der sza kaszt az új
me der ki ala ku lá sá val össz hang ban, a nagy ví zi ke ze lé si
terv nek meg fele lõen a ter mé szet vé del mi igé nyek figye -
lembe véte lével kell ke zel ni. A ki ik ta tott me der sza kasz és
a men tett ol da li holt ág jö võ be ni ál la po tát a kör nye zet vé -
del mi, ter mé szet vé del mi, öko ló gi ai és fej lesz té si meg gon -
do lá sok alap ján kell meg ha tá roz ni. A holt ágak öko ló gi ai
célú víz pót lá sát – le he tõ ség sze rint – a ter mé sze tes víz já rás 
di na mi ká ját kö vet ve kell biz to sí ta ni.

(2) Te le pü lés bel te rü le tén levõ ki ik ta tott me der sza kasz -
ban, il let ve holt ág ban pan gó víz ke let ke zé sé nek meg aka -
dá lyo zá sá ról a he lyi ér de kek nek meg fele lõen gon dos kod -
ni kell.

Folyócsatornázás és vízszintszabályozás

62.  §

A fo lyó víz szint sza bá lyo zá sát az arány ta la nul a ká ros
öko ló gi ai ha tá sok ki zá rá sá val, több cé lú mû vek kel cél sze -
rû meg va ló sí ta ni. Min den eset ben meg kell vizs gál ni a víz -
erõ hasz no sí tás le he tõ sé gét is.

63.  §

(1) A ter mé sze tes ál la po tá ban is ha józ ha tó fo lyó víz -
hasz no sí tá si cél ból tör té nõ víz szint sza bá lyo zá sa so rán a
víz lép csõk szá mát, he lyét és a duz zasz tá si szin te ket úgy
kell meg ál la pí ta ni, hogy a ko ráb bi ha jó út mé ret ne csök -
ken jen.

(2) A fo lyó kon az öko ló gi ai és egyéb célú víz szint eme -
lést, il let ve víz szint sza bá lyo zást az ár víz vé del mi, jég- és
hor da lék le ve ze té si, va la mint a kör nye zet vé del mi, ter mé -
szet vé del mi, öko ló gi ai szem pon tok figye lembe véte lével,
a hossz- és ke reszt irá nyú át jár ha tó ság biz to sí tá sá val kell
meg va ló sí ta ni.

64.  §

(1) A duz zasz tá si szin tet va la mennyi ér dek figye lembe -
véte lével kell meg ál la pí ta ni.

(2) A víz szint sza bá lyo zás sal érin tett fo lyó sza ka szon a
meg fe le lõ part- és me der vé de lem rõl is gon dos kod ni kell.

Tószabályozás

65.  §

A tó part já nak ál lan dó sí tá sá ra szol gá ló vég le ges part vé -
dõ mû ve ket a me der ke ze lõ jé nek hoz zá já ru lá sá val, a Ba la -
ton ese té ben a kü lön jog sza bály ren del ke zé sei sze rint ké -
szült part vo nal-sza bá lyo zá si és víz part-re ha bi li tá ci ós terv -
be il lesz ke dõ en, az ide ig le nes part vé dõ mû ve ket pe dig a
me der ke ze lõ jé nek és a víz jo gi en ge dély nek az elõ írásai
sze rint kell ki ala kí ta ni.

Vízi utak

66.  §

(1) A ter mé sze tes vízi úton a ha jó utat – a le he tõ leg ki -
sebb hid ro mor fo ló gi ai ál la pot rom lás sal járó – fo lyó sza bá -
lyo zá si be avat ko zás sal kell ál lan dó sí ta ni és fenn tar ta ni.

(2) Ha a ha jó zás ra nem al kal mas fo lyó ha józ ha tó vá té te -
le fo lyó sza bá lyo zá si mód sze rek kel nem le het sé ges, a ha jó -

1. szám KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ 27



út a fo lyó – a le he tõ leg ki sebb hid ro mor fo ló gi ai ál la pot -
rom lás sal járó – lép csõ zé sé vel, víz szint sza bá lyo zá sá val
biz to sít ha tó.

(3) A ter mé sze tes ví zi út há ló zat ha jó zó- és ha józ ha tó
csa tor nák lé te sí té sé vel is bõ vít he tõ.

(4) A mes ter sé ges vízi utak te le pí té sé nél a dom bor za ti
vi szo nyo kat figye lembe véve kell a ha jó zás és a víz gyûj -
tõ-gaz dál ko dás igé nye it össze han gol ni.

67.  §

A ha jó út és mû tár gya i nak mé re te it a vízi utan ként kü lön 
meg ál la pí tott ha jó zá si kis víz szint re, sza bá lyo zá si víz szint -
re, va la mint a ha jó zá si nagy víz szint re vo nat koz tat va kell
meg ad ni. Eze ket a jel lem zõ víz szin te ket 10 éven te fe lül
kell vizs gál ni.

VIII. Fejezet

VÍZRENDEZÉS

Általános elõ írások

68.  §

(1) A víz fo lyá sok, csa tor nák med ré nek ki épí té si mér té -
két kül te rü le ten 10–33%-os va ló szí nû sé gû víz ho zam tar -
to mány ban – a ve szé lyez te tett ér té kek, va la mint az el ön -
tés sel ve szé lyez te tett te rü let a te rü let hasz ná lat, il let ve az
érin tet tek igé nyé nek figye lembe véte lével – kell meg ha tá -
roz ni.

(2) La kott te rü le ten és a ki emelt je len tõ sé gû lé te sít mé -
nyek kör nye ze té ben 1–3%-os elõ for du lá si va ló szí nû sé gû
víz ho zam le ve ze té sé re kell mé re tez ni a med re ket.

(3) Amennyi ben a ter ve zett be avat ko zás ha tá sá ra a ke -
let ke zõ több let-víz ho zam szál lí tá sá ra a be fo ga dó nem al -
kal mas, a kár oko zás men tes víz el ve ze tés biz to sí tá sá ról a
be avat ko zó kö te les gon dos kod ni.

(4) Me der mé re te zé sé nél a víz gyûj tõn, il let ve öb lö zet -
ben ide ig le ne sen és ál lan dó tá ro zók ban vissza tar tott víz -
mennyi ség re is te kin tet tel kell len ni.

Hegy- és dombvidéki területek vízrendezése

69.  §

(1) Víz ve ze tõ csa tor na a be fo ga dó ba ak kor csat la koz -
tat ha tó, ha a csat la ko zás idõ pont já ban be tor kol lás alat ti
sza ka szon a be fo ga dó ki épí tett sé ge meg fe le lõ.

(2) A be csat la ko zás hoz a be fo ga dó ke ze lõ jé nek egyet -
ér té se szük sé ges.

70.  §

(1) Víz épí té si mû tár gya kat a me der re elõ írt, de leg -
alább a 3%-os elõ for du lá si va ló szí nû sé gû víz ho zam ra kell
mé re tez ni.

(2) A ke reszt irá nyú víz mo sás kö tõ mû vet az 1%-os elõ -
for du lá si va ló szí nû sé gû ár ví zi víz ho zam ve ze té sé re kell
mé re tez ni.

71.  §

(1) A víz fo lyá sok ren de zé sé nél az alap ren del te tés bõl fa -
ka dó fel ada to kon túl me nõ en az öko ló gi ai el vá rá so kat is
figye lembe kell ven ni.

(2) Vé dett ter mé sze ti te rü le ten, Na tu ra 2000 te rü le ten,
il let ve ter mé sze ti te rü le ten a vi zek kár té tel nél kü li le ve ze -
té se ér de ké ben a me der ben és a par ti sáv ban vég zen dõ
fenn tar tá si és kár meg elõ zé si mun ká kat a ter mé szet vé del -
mi ha tó ság nak tör té nõ be je len tés, il let ve a ter mé szet vé del -
mi ke ze lõ vel való egyez te tés után le het el vé gez ni.

Síkvidéki területek vízrendezése

72.  §

(1) A csa tor na há ló zat ele me it úgy kell mé re tez ni, hogy
a mér ték adó víz ho za mot ki ön tés és kár oko zás nél kül ve -
zes sék el, ki vé ve az idõ sza kos víz vissza tar tás ra ki je lölt te -
rü le te ket.

(2) A csa tor na há ló za tot úgy kell ter vez ni, hogy a mér -
ték adó bel víz ho za mot gra vi tá ci ó san ve zes se el.

(3) Amennyi ben a gra vi tá ci ós el ve ze tés nem biz to sít ha -
tó, ak kor a csat la ko zó mel lék csa tor na tor ko la tá ban meg fe -
le lõ el zá ró mû tárgy és szük ség sze rin ti szi vattyú zá si le he -
tõ ség ki épí té sé rõl gon dos kod ni kell.

(4) A mel lék csa tor nák tor ko la tát tor ko la ti mû tárgy épí -
té sé vel úgy kell ki ala kí ta ni, hogy a fõ csa tor na men tén a
gépi fenn tar tás, kar ban tar tás útja fo lya ma to san biz to sí tott
le gyen.

(5) A tor ko la ti mû tárgy meg épí té se, kar ban tar tá sa és
üze mel te té se a mel lék csa tor na ke ze lõ jé nek fel ada ta.

(6) Amennyi ben a tor ko la ti mû tárgy a be fo ga dó ke ze lõ -
jé nek te rü le té re esik, a tor ko la ti mû tárgy fenn tar tá sát, üze -
mel te té sét a be fo ga dó ke ze lõ jé nek me der ke ze lõi hoz zá já -
ru lá sá ban rög zí tett elõ írások alap ján kell vé gez ni.

73.  §

(1) A víz gyûj tõn, il let ve a rész víz gyûj tõn a csa pa dék és
ta laj víz be fo ga dó ba való ve ze té sé rõl a víz ügyi ha tó ság
víz mi nõ ség re vo nat ko zó elõ írásainak be tar tá sá val, il let ve
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a be fo ga dó ke ze lõ je ál tal adott ke ze lõi hoz zá já ru lás ban
rög zí tett fel té te lek, elõ írások sze rint a te rü let hasz ná ló kö -
te les gon dos kod ni. A te rü let hasz ná ló sa ját te rü le tén a csa -
pa dé kot és a ta laj vi zet öko ló gi ai cél ból vissza tart hat ja.

(2) A te rü let hasz ná ló a ter ve zé si mun ka so rán kö te les
vizs gál ni a be fo ga dó ter hel he tõ sé gét, va la mint szük ség
ese tén kö te les gon dos kod ni a több let víz ho zam vissza tar -
tá sá ról.

74.  §

A köz út és a vas út víz le ve ze tõ ár kát csak az út, il let ve a
vas út ke ze lõ je ál tal meg ha tá ro zott fel té te lek be tar tá sá val
sza bad bel víz el ve ze tés cél já ra igény be ven ni.

75.  §

(1) Ha a fel szí ni víz gra vi tá ci ós le vo nu lá sa a meg en ge -
dett víz szint mel lett az elõ írt idõ alatt nem ér he tõ el, ab ban
az eset ben víz kor mány zás sal, víz vissza tar tás sal, szi -
vattyús át eme lés sel kell biz to sí ta ni, a kár men te sí tést, vagy
a ká rok mi ni ma li zá lá sát.

(2) Ha a fel szí ni víz gra vi tá ci ós le vo nu lá sa a be fo ga dó -
ba a meg en ge dett víz szint mel lett nem ér he tõ el, az át eme -
lés rõl a vé de ke zés re kö te le zett nek kell gon dos kod ni.

76.  §

Bel víz tá ro zót ott le het lé te sí te ni, ahol a dom bor za ti vi -
szo nyok a víz vissza tar tá sá ra al kal ma sak, va la mint ahol
azok lé te sí té se mû sza ki lag és gaz da sá gi lag in do kolt, és az
öko ló gi ai fel té te lek tel je sít he tõk.

77.  §

(1) A mû tár gyak he lyét úgy kell ki je löl ni, hogy a bel víz -
vé del mi igé nyek és az ár ví zi biz ton ság ki elé gí té sén kí vül
az áram lá si vi szo nyok ked ve zõ en ala kul ja nak, az ala po -
zás, a meg kö ze lí tés, va la mint vil la mos üzem ese tén a táv -
ve ze ték hez való csat la ko zás meg fe le lõ le gyen.

(2) A bel víz rend sze rek ben a vi zek terv sze rû vissza tar tá -
sa, sza bá lyo zott le fo lyá sa és kor mány zá sa cél já ból zsi li pe -
ket, til tó kat kell lé te sí te ni. A terv sze rû víz vissza tar tást a
bel víz vé del mi sza bály zat ban rög zí te ni kell.

78.  §

(1) A víz ren de zé si mû ve ket úgy kell kar ban tar ta ni,
hogy vé dõ ké pes sé gük ne csök ken jen és ál la po tu kat rend -
sze re sen el len õriz ni kell.

(2) Bel víz csa tor na egyéb cél ra csak az alap funk ció sé -
rel me nél kül ve he tõ igény be.

79.  §

(1) A bel víz csa tor ná kat érin tõ mun kák ter ve zõ je kö te les 
egyez tet ni a bel víz csa tor na ke ze lõ jé vel, aki meg ad ja az
érin tett csa tor na szel vény re vo nat ko zó ada to kat, to váb bá a
ter ve zés re, ki vi te le zés re, va la mint az üze mel te tés re irá -
nyu ló fel té te le it.

(2) A bel víz csa tor ná kat érin tõ mun kák meg kez dé se
elõtt a ki vi te le zõ kö te les a mun ka kez dést be je len te ni a bel -
víz csa tor na ke ze lõ jé nek, en nek hi á nyá ban tu laj do no sá -
nak.

(3) A bel víz csa tor ná kat érin tõ mun ká kat a ki vi te le zõ a
bel víz csa tor na ke ze lõ jé nek el len õr zé se mel lett kö te les el -
vé gez ni.

Belterületi (települési) vízrendezés

80.  §

(1) A víz el ve ze tés rend sze rét a te le pü lés jel le ge és be -
épí tett sé ge alap ján kell meg ha tá roz ni.

(2) Be épí tés re újabb te rü le tet ki je löl ni csak a te rü let víz -
ren de zé sé nek mû sza ki meg ol dá sát alá tá masz tó mun ka rész 
el ké szí té se után le het.

(3) Csa pa dék víz el ve ze tés egye sí tett rend sze rû csa tor -
ná zás sal csak gaz da sá gi lag in do kolt eset ben, meg lé võ csa -
tor na há ló zat ese té ben biz to sít ha tó. A gaz da sá gos sá gi vizs -
gá lat nak ki kell ter jed nie a csa tor na há ló zat ra és az el ve ze -
tett vi ze ket be fo ga dó szenny víz tisz tí tó te lep fe lül vizs gá la -
tá ra is. Új on nan lé te sí ten dõ csa tor na há ló zat csak szét vá -
lasz tott rend szer rel ala kít ha tó ki.

(4) A víz el ve ze tõ há ló za tot, il let ve an nak rész ele me it a
te le pü lés te rü le tén ér vé nyes te rü let ren de zé si terv vel és a
te le pü lés te le pü lés ren de zé si ter vé vel össz hang ban lévõ, a
tel jes te le pü lés re vo nat ko zó, a víz ügyi ha tó ság ál tal jó vá -
ha gyott, en ge dé lye zett víz ren de zé si terv alap ján kell ki ala -
kí ta ni.

(5) A bel te rü le ti víz ren de zést csak a kül te rü le ti kap cso -
ló dá sok kal össz hang ban le het el vé gez ni.

81.  §

A te le pü lés bel te rü le tén és a kül te rü let be épí tés re szánt
ré sze in be lül a csa pa dék víz-csa tor ná ba, csa pa dék víz-el ve -
ze tõ árok ba szenny vi zet, vagy az ál lat tar tás hul la dé ka it
tar tal ma zó vi zet ti los be ve zet ni.
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IX. Fejezet

A VÍZIÁLLÁSOK ÉS ÚSZÓMÛVEK

82.  §

E fe je zet al kal ma zá sá ban:
a) ví zi ál lás: – a ví zi köz le ke dés rõl  szóló jog sza bály

alap ján ki kö tõ nek, il let ve úszó mû nek mi nõ sü lõ lé te sít -
mény ki vé te lé vel – az ál la mi, ön kor mány za ti tu laj don ban
lé võ vi zek med ré ben, vagy a köz cé lú ví zi lé te sít mé nyek
víz te rü le tén el he lye zett – az épí tett kör nye zet ala kí tá sá ról
és vé del mé rõl  szóló jog sza bály sze rint épü let nek nem mi -
nõ sü lõ, – a me der ta la já ba be épí tett, vagy a me der ta laj ára
tá masz ko dó tar tók ra, cö lö pök re, tal pak ra rög zí tett épít -
mény, pa do zat – be le ért ve a be já rót is –, amely a víz te rü -
let nek nem víz gaz dál ko dá si cé lú hasz ná la tát te szi lehe -
tõvé;

b) fel épít mé nyes ví zi ál lás: zárt te rû, fe dett vagy ol dal -
fa lak kal el lá tott – épü let nek nem mi nõ sü lõ – fel épít ményt
hor do zó pa do zat;

c) be já ró nél kü li ví zi ál lás: min den ol dal ról víz zel ha tá -
rolt és csak ví zi jár mû vel meg kö ze lít he tõ ví zi ál lás;

d) ál lan dó jel le gû ví zi ál lás: a me der ta la já ba be épí tett
tar tók ra ala po zott ki vi te lû ví zi ál lás;

e) ide ig le nes ví zi ál lás: me der ta laj ára he lye zett tar tók ra 
ala po zott ki vi te lû, könnyen el moz dít ha tó ví zi ál lás;

f) ví zi ál lás fenn tar tó ja: a ví zi ál lás tu laj do no sa, il let ve
egyéb jog cí men hasz ná ló ter mé sze tes sze mély, jogi sze -
mély, jogi sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ gaz da sá gi tár -
sa ság;

g) ví zi ál lás sal érin tett in gat lan: azon in gat lan, amely a
ví zi ál lás be já ró já val fi zi kai kap cso lat ban van, il let ve
amely nek ha tá rá tól szá mí tott 50 m-en be lül a be já ró nél kü -
li ví zi ál lást el he lye zik.

A víziállások telepítésére vonatkozó szabályok

83.  §

(1) A ví zi ál lás he lyét úgy kell ki je löl ni, hogy két szom -
szé dos ví zi ál lás kö zött a he lyi vi szo nyok nak és a hasz ná lat 
jel le gé nek meg fe le lõ tér köz ma rad jon.

(2) A ví zi ál lá sok – a Ba la ton ki vé te lé vel – a part men tén
csak egy so ro san lé te sít he tõk.

84.  §

Nem te le pít he tõ ví zi ál lás
a) ha jó út ban;
b) nagy ha jó zás ra al kal mas fo lyó sza ka szo kon, ki vé ve a

csa tor ná zott fo lyó sza ka szo kat;
c) ter mé sze tes víz já rá sú fo lyók, víz fo lyá sok és csa tor -

nák 1,5 mé tert meg ha la dó víz szint-in ga do zás sal jel le mez -
he tõ me der sza ka sza in;

d) a zárt ná da sok bel se jé ben;
e) azo kon a part sza ka szo kon, ame lye ken te le pü lés ren -

de zé si, víz ügyi, kör nye zet-, ter mé szet- vagy táj vé del mi ér -
de ke ket sért vagy ve szé lyez tet;

f) olyan part-, il le tõ leg me der sza ka szon, ahol a me der -
ben el he lye zett vagy med ret ke resz te zõ nyom vo na las lé te -
sít mé nyek biz ton sá gát ve szé lyez tet né, kü lö nö sen a hor -
gony zá si ti la lom alá esõ te rü le ten be lül;

g) ivó víz tá ro zók ban, va la mint a víz tá ro zók zá ró gát jai
és mû tár gyai kö ze lé ben;

h) a víz szét osz tó rend szer lé te sít mé nye in.

85.  §

(1) A ví zi ál lást a mér ték adó igény be vé tel, kü lö nö sen
szél, hul lám zás, jég nyo más, a hasz no sí tás jel le ge és mód -
ja, va la mint a he lyi kör nye ze ti adott sá gok figye lembe véte -
lével kell meg ter vez ni, mé re tez ni és ki vi te lez ni.

(2) A ví zi ál lást és tar to zé ka it olyan anyag ból, olyan
szer ke zet tel és mé re tek kel, oly mó don kell ki ala kí ta ni,
hogy az min den víz ál lás nál és ked ve zõt len idõ já rá si vi szo -
nyok kö zött is biz ton sá go san le gyen hasz nál ha tó, és a víz
le vo nu lá sát ne aka dá lyoz za.

86.  §

A ví zi ál lás alap te rü le tét a ter ve zett hasz ná lat tal ará nyos
mé ret ben kell meg ha tá roz ni, tö re ked ve a víz te rü let mi nél
ki sebb igény be vé te lé re.

87.  §

(1) A ví zi ál lá sok hoz a par ti be já rót úgy kell ki ala kí ta ni,
hogy az a ter mé sze tes part ál lé kony sá gát vagy a part vé dõ -
mû ál la gát ne ve szé lyez tes se, és a par ti ná das ál lo má nyát
ne ká ro sít sa.

(2) A ví zi ál lás meg kö ze lí té sé re föld-, be ton- vagy kõ mó ló
nem épít he tõ, zárt ná das ban nyi la dék nem lé te sít he tõ.

Különös telepítési szabályok

88.  §

(1) Ál lan dó jel le gû ví zi ál lást csak ál ló vi zek ben, il le tõ -
leg a jég kár té te le i tõl vé dett he lye ken sza bad lé te sí te ni.

(2) Ide ig le nes ví zi ál lás csak áp ri lis 1. nap ja és ok tó ber
31. nap ja kö zöt ti idõ szak ban tart ha tó a me der ben. Ezt
köve tõen leg fel jebb 15 na pon be lül min den tar to zé ká val
együtt el kell tá vo lí ta ni. Amennyi ben a víz bõl el tá vo lí tott
ví zi ál lás el he lye zé sé re a par ton ke rül sor, oly mó don kell
el he lyez ni, hogy a nagy vi zek és a jég le vo nu lá sát ne aka -
dá lyoz za, és a víz el ne so dor has sa.
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89.  §

A köz cé lú ví zi lé te sít mé nyek víz te rü le tén csak ha tá ro -
zott idõ re lé te sít he tõ ví zi ál lás.

90.  §

(1) Fel épít mé nyes ví zi ál lás nem lé te sít he tõ a Ba la to non, 
a Ve len cei-ta von és a Rác ke vei (So rok sá ri) Du ná ban. Ez a
kor lá to zás a tu do má nyos vagy szak szol gá la ti cé lo kat szol -
gá ló esz kö zök és be ren de zé sek el he lye zé sé re vagy ilyen
jel le gû mun kák vég zé sé re lé te sí tett ví zi ál lá sok ra nem vo -
nat ko zik.

(2) Fel épít mé nyes ví zi ál lás nak nem mi nõ sü lõ ví zi ál lá -
so kon sem mi fé le hoz zá nem tar to zó tárgy nem tá rol ha tó,
és azon – kor lát és ülõ pad ki vé te lé vel – tar tó san nem rög -
zít he tõ.

91.  §

(1) A Ba la to non ví zi ál lás
a) a dé li par ton a part él tõl szá mí tott leg fel jebb 150 m

tá vol sá gon be lül, 1,5 m-t meg nem ha la dó víz mély ség ben,
a ná das part sza ka szok elõtt a nád sze gély szé lé tõl szá mí tott 
leg fel jebb 10 m tá vol sá gon be lül;

b) az észa ki par ton 2 m-t meg nem ha la dó víz mély ség -
ben, a ná das part sza ka szok elõtt a nád sze gély szé lé tõl szá -
mí tott 2–4 mé te ren be lül, il le tõ leg a ha jó zá si ha tó ság hoz -
zá já ru lá sá val a nád sze gély szé lé tõl szá mí tott 8 m-en be lül
te le pít he tõ.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti víz mély sé get a sió fo ki víz -
mér cén mért 100 cm-es ér ték re kell vo nat koz tat ni.

92.  §

A te le pü lé si ön kor mány zat a te le pü lés ren de zé si terv ben 
meg ha tá roz hat a ví zi ál lá sok ra vo nat ko zó an egyéb, a he lyi
sa já tos sá gok ál tal in do kolt kor lá to zá so kat is.

X. Fejezet

VIZEK ÉS VÍZILÉTESÍTMÉNYEK KERESZTEZÉSE
ÉS MEGKÖZELÍTÉSE MÁS, NYOMVONAL JELLEGÛ

ÉPÍTMÉNNYEL

93.  §

(1) Vi zet, vízi utat, ví zi lé te sít ményt és tar to zé ka i kat
meg kö ze lí te ni úgy sza bad, hogy ál la gu kat, biz ton sá gu kat,
va la mint hasz ná la tu kat, kar ban tar tá su kat és üze mel te té sü -
ket a meg kö ze lí tõ lé te sít mény ne ve szé lyez tes se, il let ve ne 
aka dá lyoz za.

(2) A ki kö tõ me den cék ke resz te zé se és meg kö ze lí té se
szem pont já ból üze mi te rü let nek te kin ten dõk.

(3) A ke resz te zést me der sza bá lyo zá si és más víz gaz dál -
ko dá si szem pon tok figye lembe véte lével kell ki ala kí ta ni,
és hid ra u li kai, va la mint ál lé kony sá gi szem pont ból kell
mé re tez ni.

(4) Víz és ví zi lé te sít mény más nyom vo na las lé te sít -
ménnyel va ló ke resz te zé sé nek he lyét, il let ve a pár hu za mo -
san ve ze tett lé te sít mény meg kö ze lí tõ sza ka szát meg kell
je löl ni, ha az egyéb mó don nem lát ha tó.

(5) A meg adott tá vol sá gok a ke resz te zõ dõ lé te sít mé -
nyek egy más hoz leg kö ze leb bi szer ke ze ti ré szei kö zött ér -
ten dõk.

94.  §

(1) Ál ló víz és par ti sáv ja fe lett a ve ze té ket ti los el he -
lyez ni.

(2) Ti los ta vak med re alatt ve ze té ket fek tet ni.

95.  §

A vi zek nek és ví zi lé te sít mé nyek nek más, nyom vo na las
lé te sít ménnyel tör té nõ ke resz te zé sé re és meg kö ze lí té sé re
vo nat ko zó rész le tes sza bá lyo kat a mel lék let tar tal maz za.

Záró rendelkezések

96.  §

(1) Ez a ren de let 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti a víz gaz dál ko dá si ha tó sá gi jog kör gya kor lá sá ról
 szóló 72/1996. (V. 22.) Kor m. ren de let 24.  § (1) be kez dé -
sé nek a) pont ja.

(3) A ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a ter mé -
sze tes für dõ vi zek mi nõ sé gi kö ve tel mé nye i rõl, va la mint a
ter mé sze tes für dõ he lyek ki je lö lé sé rõl és üze mel te té sé rõl
 szóló 273/2001. (XII. 21.) Kor m. ren de let 3.  §-a a kö vet ke -
zõ (3) és (4) be kez dé sek kel egé szül ki, ez zel egy ide jû leg a
(3)–(10) be kez dés szá mo zá sa (5)–(12) be kez dés re vál to -
zik:

„(3) Für dõ he lyet ki je löl ni csak a víz fe lü let ke ze lõ jé nek
és hasz no sí tó já nak hoz zá já ru lá sá val le het.

(4) Für dõ hely csak ak kor je löl he tõ ki, ha az a víz egyéb
célú fel hasz ná lá sát nem be fo lyá sol ja.”

(4) A ren de le tet a fo lya mat ban le võ ügyek re ak kor kell
al kal maz ni, ha a ví zi mun ka, ví zi lé te sít mény vagy víz hasz -
ná lat el vi víz jo gi en ge dé lyét még nem ad ták ki.

(5) E § (2)–(3) és (5) be kez dé se 2008. ja nu ár 2-án ha tá -
lyát vesz ti.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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Melléklet
a 379/2007. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A vizeknek és vízilétesítményeknek más,
nyomvonal jellegû építménnyel történõ

keresztezésére és megközelítésére vonatkozó
részletes szabályok 

1. Általános elõ írások

1.1. A híd és át eresz ki ala kí tá sá nál figye lembe kell
ven ni a te rü le ti leg ille té kes víz kár el há rí tá sért fe le lõs szer -
ve zet nek a til tó zá si, el zá rá si le he tõ ség biz to sí tá sá ra vo nat -
ko zó elõ írását.
 

1.2. A búj ta tót a bel víz vissza tar tá sá ra is al kal mas sá
kell ten ni.
 

1.3. Ha a bel víz csa tor na ál lan dó víz bo rí tá sú, a mû -
tárgy nál hal rács el he lye zé si le he tõ sé gét is biz to sí ta ni kell.
 

1.4. Ár víz vé del mi töl tést ke resz te zõ mû tárgy csõ sze rû
ré szé nek víz zá ró sá gát nyo más pró bá val kell el len õriz ni.
Több tag ból álló vas be ton csõ nyo más pró bá ját a kon szo li -
dá ció le zaj lá sa, de leg alább hat hó nap el tel te után meg kell
is mé tel ni.
 

1.5. A ví zi lé te sít mé nye ket úgy kell ki ala kí ta ni, hogy
könnyen és biz ton sá go san ke zel he tõk le gye nek.
 

1.6. Az ár víz vé del mi töl tést ke resz te zõ csõ sze rû mû tár -
gya kat ár víz kor is biz ton sá go san ke zel he tõ víz- és men tett
ol da li el zá ró szer ke zet tel kell el lát ni.

2. Keresztezés a térszint felett

2.1. A ke resz te zõ lé te sít mény tar tó szer ke ze tét a part -
men ti fenn tar tá si sá von, il let ve az ár víz vé del mi töl tés és
ma gas ve ze té sû csa tor na vagy duz zasz tott víz szin tû víz fo -
lyás töl té sé nek láb vo na lá tól – a töl tés fej lesz tés mér té két is
figye lembe véve – 10 m-es sá von be lül ti los el he lyez ni.
 

2.2. Ár víz vé del mi vo nal fe lett ke resz te zés a víz ügyi
ha tó ság és a ví zi lé te sít mény ke ze lõ je ese ten kén ti elõ -
írásainak be tar tá sá val ve zet he tõ.
 

2.3. El sõ ren dû ár víz vé del mi töl tés tes té ben a ke resz te -
zõ ve ze té ket ti los át saj to lás sal vagy öb lí tés sel el he lyez ni.
 

2.4. Ár víz vé del mi töl tés be he lye zett nyo mó csö vet szi -
ge te lés és vissza ta ka rás elõtt, a ke resz te zés tel jes hosszá -
ban pró ba nyo más nak kell alá vet ni a csõ ve ze ték re vo nat -
ko zó elõ írás sze rint.
 

2.5. Hul lám té ren a tér szint fe lett ke resz te zõ lé te sít -
ményt a mér ték adó ár víz szint, il let ve az ed dig elõ for dult
leg na gyobb víz ál lás kö zül a ma ga sabb fe lett kell át ve zet ni
úgy, hogy sem a ve ze ték, sem tar tó szer ke ze te a jég vagy
ár víz le vo nu lá sát, a vízi köz le ke dést ne za var ják, me der el -

fa ju lást ne okoz za nak, ne aka dá lyoz zák az ár víz vé de ke -
zést és a me der sza bá lyo zá si te vé keny sé get.
 

2.6. Lég ve ze ték tar tó osz lo pát a part men ti fenn tar tá si
sá von, il let ve az ár víz vé del mi töl tés és ma gas ve ze té sû csa -
tor na vagy duz zasz tott víz szin tû víz fo lyás töl té sé nek láb -
vo na lá tól – a töl tés fej lesz tés mér té két is figye lembe
véve – 10 m-es sá von be lül el he lyez ni ti los.
 

2.7. Kis víz fo lyást, ön tö zõ-, táp- és bel víz csa tor nát úgy
sza bad ke resz tez ni, hogy a sok évi kö zép víz szint nél, il let ve 
az üzem víz szint nél a me der ben úszó, a par ti sá von, il let ve
a fenn tar tá si sá von, il let ve a ma gas ve ze té sû csa tor na töl -
tés ko ro ná ján, vagy a töl tés men ti, leg fel jebb 6 m szé les sá -
von dol go zó és 7 m ma gas nak te kin tett mun ka gép aka -
dály ta la nul dol goz has son.
 

2.8. Ár víz vé del mi töl tést ön tö zõ-, táp- és bel víz csa tor -
ná val, víz el lá tá si, csa pa dék- és szenny víz el ve ze tõ nyo mó -
ve ze ték kel vagy gra vi tá ci ós ve ze ték kel és csa tor ná val a
töl tés láb tól szá mít va, a töl tés fej lesz tés mér té két is figye -
lembe véve, 10 m-en be lül meg kö ze lí te ni nem sza bad.

3. Keresztezés a térszint, illetve mederfenék alatt

3.1. Ha józ ha tó fo lyót és ha józ ha tó csa tor nát ke resz tez -
ni a me der fe nék alatt – figye lembe véve a fo lya mat ban
lévõ és ter ve zett fo lyó sza bály zá si, me der ren de zé si és bõ -
ví té si mun ká kat – a me der ke ze lõ ál tal meg ha tá ro zott szint -
en és mó don sza bad. Az át ve ze tett lé te sít ményt leg alább
2,5 m mély árok ba kell fek tet ni. Ezen elõ írástól mû sza ki -
lag vagy gaz da sá gi lag in do kolt eset ben a víz ügyi ha tó ság
el tér het, azon ban a ve ze ték fe lett leg alább 1 m vas tag ta ka -
rást biz to sí ta ni kell.
 

3.2. Ahol az át ve ze tett lé te sít ményt ta ka ró ré teg vas tag -
sá ga ke ve sebb, mint 2,5  méter, ott az át ve ze tett lé te sít -
mény vé del mé re hor gony ti lal mi táb lát kell el he lyez ni, a
ha jó zá si ha tó ság elõ írásai sze rint.
 

3.3. A 3.2. pont ban fog lal tak sze rint át ve ze tett lé te sít -
mény vé del mé re a ke resz te zés víz fo lyás sze rin ti fel sõ ol -
da lá tól 50 m-re vé dõ kö te let vagy -lán cot kell a me der ben
el he lyez ni, az eset leg el sod ró dó ha jók hor go nya i nak fel fo -
gá sá ra. A vé dõ kö te let vagy -lán cot, va la mint an nak par ti
rög zí té sét a ví zi úton köz le ke dõ ha jók és ha jó ka ra vá nok
figye lembe véte lével kell mé re tez ni.
 

3.4. Ki sebb fo lyót, kis víz fo lyást, ön tö zõ-, táp- és bel -
víz csa tor nát, va la mint csa pa dék víz- és szenny víz el ve ze tõ
nyílt csa tor nát ke resz tez ni a me der fe nék alatt – figye lembe
véve a fo lya mat ban lévõ és ter ve zett fo lyó sza bá lyo zá si,
me der ren de zé si és -bõ ví té si mun ká kat – a me der fe nék
szint jé tõl leg alább 1,0 m-rel mé lyeb ben sza bad.
 

3.5. A me der alat ti át ve ze tés he lyén a med ret a me der -
el fa ju lás tól vé de ni kell.
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 3.6. A me der alá he lye zett ve ze té ket a fel úszás, il let ve
az el sod ró dás el len biz to sí ta ni kell.

4. Megközelítés

4.1. Vi zek és mély ve ze té sû csa tor nák part já val pár hu -
za mos ve ze ték a part men ti, il let ve a fenn tar tá si sá von kí -
vül kell ha lad jon.
 

4.2. Ma gas ve ze té sû csa tor na, duz zasz tott víz szin tû
víz fo lyás töl té sé nek láb vo na lá tól – a töl tés fej lesz tés mér -
té két és a ta laj ré teg zõ dé sét is figye lembe véve – 10 m-es
sá von be lül, il let ve a töl tés és a szi vár gó-csa tor na kö zött
pár hu za mo san ve ze ték nem fek tet he tõ.
 

4.3. Ár víz vé del mi töl tés láb vo na lá tól, a töl tés fej lesz tés 
mér té két is figye lembe véve szá mí tott 10 m-es vé dõ sá von
be lül ve ze té ket el he lyez ni ti los.
 

4.4. Ár víz vé del mi töl tést ön tö zõ-, táp- és bel víz csa tor -
ná val, víz el lá tá si, csa pa dék- és szenny víz el ve ze tõ nyo mó -
ve ze ték kel vagy gra vi tá ci ós ve ze ték kel és csa tor ná val a
töl tés láb tól szá mít va, a töl tés fej lesz tés mér té két is figye -
lembe véve, 10 m-en be lül meg kö ze lí te ni nem sza bad.

Víz és vízilétesítmény keresztezése vasúttal,
közúttal és saját használatú úttal

5. Folyó keresztezése

5.1. A fo lyón a híd el he lye zé sét úgy kell meg vá lasz ta -
ni, és azt úgy kell ki ala kí ta ni, hogy a víz, az usza dék, a hor -
da lék és a jég le vo nu lá sát, va la mint a vízi köz le ke dést ne
aka dá lyoz za, a me der ál lan dó sá gát ked ve zõt le nül ne be fo -
lyá sol ja. A fo lyó ál ta lá nos sza bá lyo zá si ter vé be il lesz ke dõ
el he lye zést sza bá lyo zá si és part biz to sí tá si mû vek kel kell
biz to sí ta ni.
 

5.2. A hi dat olyan hely re kell ter vez ni, ahol a kis ví zi,
kö zép ví zi és nagy ví zi so dor vo nal hely ze te a ter ve zett híd -
szel vény kör nye ze té ben lé nye ge sen nem tér el egy más tól,
va la mint úgy kell ki ala kí ta ni, hogy a ten gely e le he tõ leg
me rõ le ges le gyen a so dor vo nal ra.
 

5.3. A híd fõk füg gõ le ges sík ját és a pil lé re ket úgy kell
ki ala kí ta ni, hogy a kö zép ví zi so dor vo nal lal pár hu za mo sak 
le gye nek. A híd pil lé rek sem a kis ví zi, sem a kö zép ví zi,
sem a nagy ví zi so dor vo nal ba nem ke rül het nek.
 

5.4. A fo lyón a hi dat úgy kell el he lyez ni és ki ala kí ta ni,
hogy a híd fõk és pil lé rek el he lye zé se foly tán ká ros duz -
zasz tás, vagy se bes ség nö ve ke dés és ezek kö vet kez té ben
ká ros ki mé lyü lés vagy part ron gá lás ne áll has son elõ. A
meg en ged he tõ ha tár se bes ség meg ál la pí tá sá nál meg kell
vizs gál ni a híd kö rü li me der ta la ját.
 

5.5. A híd nyí lá sok mé re te it és a szer ke ze tük alsó élét
úgy kell meg ha tá roz ni, hogy a híd a mér ték adó víz ho zam

mel lett ne okoz zon olyan duz zasz tást, és ne idéz ze elõ a
víz se bes ség olyan nö ve ke dé sét, ami a me der el fa ju lá sát
okoz hat ja. Olyan fo lyó sza ka szok át hi da lá sá nál, ame lyek -
nél a két ol da li hul lám tér együt tes szé les sé ge el éri, vagy
meg ha lad ja a kö zép ví zi me der szé les sé gét, min den eset -
ben kü lön hid ra u li kai vizs gá la tot kell vé gez ni.
 

5.6. Ha víz ügyi, öko ló gi ai és gaz da sá gi szem pon tok le -
he tõ vé te szik, a mé re te zés re mér ték adó víz ho zam a fõ me -
der, va la mint hul lám tér mel lék ágai vagy holt ágai kö zött
meg oszt va ve zet he tõ.

6. Hajózható folyó és csatorna keresztezése

6.1. Ha józ ha tó fo lyón és csa tor nán a hi dat úgy kell át -
ve zet ni, hogy a ha jó úti híd nyí lás ban a kü lön jog sza bály -
ban meg ha tá ro zott ha jó úti ûr szel vény mé re tek biz to sít va
le gye nek és a ví zi úton köz le ke dõ mér ték adó ha jók és ha jó -
ka ra vá nok mind a leg ki sebb, mind a leg na gyobb ha jó zá si
víz szint nél biz ton sá go san át ha józ has sa nak.
 

6.2. Ke rül ni kell a híd el he lye zé sét fo lyó ka nya ru lat -
ban, vagy ha ez el ke rül he tet len, a híd tól szá mí tott víz fo -
lyás sze rin ti fel sõ és alsó fo lyó sza ka szon a mér ték adó ha -
jó ka ra vá nok for du lá sá hoz, meg ál lá sá hoz szük sé ges szé -
les sé gû és hosszú sá gú ha jó út sza kaszt kell biz to sí ta ni.
 

6.3. Új hi dat meg lé võ híd tól, át nem lát ha tó ka nyar tól,
gáz ló tól ha jó szû kü let tõl, a ha jó út ki me ne ti sza ka szá tól, ki -
kö tõ be já rat tól és ha józ ha tó mel lék ágak for du lá sá hoz,
meg ál lá sá hoz szük sé ges tá vol ság ra kell el he lyez ni. Ha ez
nem tel je sít he tõ, ak kor a híd nyí lás nö ve lé sé vel kell a ha jó -
zást biz to sí ta ni.
 

6.4. Híd nem he lyez he tõ el olyan he lyen, ahol a fo lyón
a híd fe let ti sza ka szon, a ví zi úton köz le ke dõ mér ték adó
ha jó ka ra ván két sze res hosszá nak a híd alat ti sza ka szon
egy sze ri hosszá nak a meg fe le lõ tá vol sá gon be lül hor gony -
ti lal mi mezõ van. Ha ez nem tel je sít he tõ, ak kor a meg adott
ha tá ro kon be lül a hor gony zást le he tõ vé kell ten ni.
 

6.5. Ha jó hi dat, il let ve pon ton hi dat ne he zen be lát ha tó
fo lyó sza kasz ra nem sza bad te le pí te ni, vagy ha ez el ke rül -
he tet len, a ha jó for ga lom irá nyí tá sá hoz a híd tól kel lõ tá vol -
ság ra jel zõ ál lo mást kell fel ál lí ta ni.
 

6.6. A ha jó híd so dor vo nal ba esõ ré szén, il let ve ha jó út -
kö zé pen a ha jó út biz to sí tá sa cél já ból, az elõ írt szé les ség -
ben moz gat ha tó híd ta got kell be ik tat ni.
 

6.7. A híd nyí lá sa i nak mé re te it úgy kell meg ha tá roz ni,
hogy a meg ál la pí tott sza bad nyí lás szé les sé gek a ha la dá si
irány ra me rõ le ge sen biz to sít va le gye nek. A so dor vo nal fe -
let ti fõ híd nyí lá so kon kí vül a töb bi nyí lás szé les sé -
gét – min d a kö zép ví zi me der fe lett, min d a hul lám tér -
ben – a he lyi adott sá gok figye lembe véte lével kell meg ál la -
pí ta ni.
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6.8. A ha jó zá si ûr szel vény ma gas sá got a ha jó úti híd -
nyí lá sok ban a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott ûr szel -
vény mé re tek sze rint kell biz to sí ta ni.

6.9.1. A híd szer ke zet alsó élé nek ma gas sá gát úgy kell
meg ha tá roz ni, hogy az a mér ték adó ár víz szint nél leg alább
1,0 m-rel ma ga sab ban le gyen. Ha a je ges ár víz szint a mér -
ték adó, ak kor ez a ma gas ság leg alább 1,5 m le gyen. Alul
íves vo na lú híd szer ke zet leg al só pont já nak is leg alább 30
cm-rel, je ges ár víz szint ese tén pe dig 80 cm-rel kell a mér -
ték adó ár víz szint fe lett len nie.

6.9.2. A híd szer ke zet alsó élé nek ma gas sá gát úgy kell
meg ál la pí ta ni, hogy az mind a ha jó zá si ûr szel vény re vo -
nat ko zó elõ írásoknak, mind pe dig a mér ték adó ár víz szint
fe lett be tar tan dó biz ton ság nak meg fe lel jen.

6.10.1. A hí don el kell he lyez ni a vízi köz le ke dés rend -
jé rõl  szóló 39/2003. (VI. 13.) GKM ren de let sze rin ti Ha jó -
zá si Sza bály zat ban elõ írt ha jó zá si jel zé se ket. A hí don a
köz vi lá gí tás ra szol gá ló fény for rá so kat úgy kell el he lyez ni, 
hogy azok el sõ sor ban a hi dat vi lá gít sák meg és mi nél ke -
vés bé za var ják a ha jók ve ze tõ it.

6.10.2. A ha józ ha tó híd nyí lás ban a pil lé re ken, vagy a
ha jó út ha tá ra in ra dar je le ket vissza ve rõ be ren de zést kell el -
he lyez ni.

6.10.3. A nagy ha jó zás ra hasz nált ví zi úton, víz lép csõk
épí té se ese té ben a hi dak sza bad nyí lás ma gas sá gá nak jel zé -
sé hez szük sé ges be ren de zé sek el he lye zé sé nek le he tõ sé gét
biz to sí ta ni kell.

7. Kisebb folyó keresztezése

7.1. Ki sebb fo lyón át ve ze tett híd ese té ben a fõ nyí lást a
so dor vo nal fe lett kell el he lyez ni. A fõ híd nyí lás mé re tét a
ren de let sze rint kell meg ál la pí ta ni.
 

7.2. A híd szer ke zet alsó élé nek ma gas sá gát úgy kell
meg ha tá roz ni, hogy az a mér ték adó ár víz szint nél leg alább
1,0 m-rel ma ga sab ban le gyen. Ha a je ges ár víz szint a mér -
ték adó, ak kor ez a ma gas ság leg alább 1,5 m le gyen. Alul
íves vo na lú híd szer ke zet leg al só pont já nak is leg alább
30 cm-rel, je ges ár víz szint ese tén pe dig 80 cm-rel kell a
mér ték adó ár víz szint fe lett len nie.
 

7.3. A me der be pil lér nem épít he tõ. A par ti sáv ban tör -
té nõ pil lér el he lye zés ese tén a me der ol dal vé del mét kü lön
elõ írások sze rint meg kell ol da ni.

8. Kisvízfolyás keresztezés

8.1. A kis víz fo lyás mér ték adó víz mennyi sé gé nek át ve -
ze té sét meg fe le lõ nyí lás mé ret tel és a me der szel vény kel lõ
ki ala kí tá sá val kell biz to sí ta ni. Ha a ta laj adott ság  miatt bur -
ko lat szük sé ges, vagy a csat la ko zó me der sza ka szon is van
bur ko lat, vagy a híd a ta laj szem pont já ból meg nem en ged -
he tõ se bes ség nö ve ke dést okoz, en nek hossz- és ma gas sá gi 
mé re te it is meg kell ter vez ni.

8.2. Kis víz fo lyást ke resz te zõ vas út, köz út és sa ját hasz -
ná la tú út híd ját, át ere szét

a) bel te rü le ten 1%-os,
b) kül te rü le ten, a gaz da sá gos sá gi szem pon tok mér le ge -

lé sé vel 1–3%-os va ló szí nû sé gû ár ví zi víz ho zam ra kell mé -
re tez ni.
 

8.3. Ha a víz ügyi, öko ló gi ai és gaz da sá gos sá gi szem -
pon tok le he tõ vé te szik, a mé re te zés re mér ték adó víz ho -
zam a fõ me der, va la mint az ár tér mel lék ágai, vagy holt -
ágai kö zött meg oszt va ve zet he tõ át.
 

8.4. Kül te rü le ten, ha az út ko ro na szint je a te rep szint tel
azo nos, az át hi da lást 3%-os va ló szí nû sé gû ár ví zi víz ho -
zam kár oko zás nél kü li ve ze té sé re is le het ter vez ni. Ha át -
épí tés sel az út ko ro na szint jét a te rep fölé eme lik, to váb bi
híd nyí lá sok, vagy mû tár gyak épí té sé vel kell a mû tár gyat a
8.2. sze rin ti ár ví zi víz ho zam át ve ze té sé re al kal mas sá
 tenni.
 

8.5. A híd nyí lás mé re tét, a pil lé rek alak ját és el osz tá sát
úgy kell meg ál la pí ta ni, hogy a víz áram lás se bes sé ge a mû -
tárgy nél kü li le fo lyás se bes sé gét 10%-nál na gyobb mér -
ték ben, a mû tárgy ál tal oko zott duz zasz tás pe dig a mér ték -
adó víz ho zam hoz tar to zó víz szint fe lett bel te rü le ten, fon -
tos lé te sít mé nyek tér sé gé ben, il le tõ leg nem zet gaz da sá gi -
lag ki emelt je len tõ sé gû te rü le ten levõ mû tár gyak nál a
10 cm-t, me zõ gaz da sá gi és egyéb te rü le ten a 12 cm-t ne
ha lad ja meg.

8.6.1. A 120 m3/s-ot meg ha la dó 1%-os va ló szí nû sé gû
ár ví zi víz ho za mú víz fo lyá so kon a mû tárgy szer ke ze ti alsó
éle és a mér ték adó víz ho zam alap ján szá mí tott víz szint kö -
zött leg alább 1,00 m, a 80–120 m3/s kö zött 0,70 m, a
80 m3/s-nél ki sebb víz ho za mok nál pe dig 0,50 m sza bad
ma gas sá got kell biz to sí ta ni.

8.6.2. Zárt szel vé nyû mû tárgy nál, ha usza dék nem vár -
ha tó az 1%-os va ló szí nû sé gû ár ví zi víz ho zam nyo más alatt 
át ve zet he tõ.
 

8.7. Kis víz fo lyá son az íves alsó vo na lú híd szer ke zet
leg al só pont já nak is leg alább 0,30 m-rel kell a mér ték adó
víz szint fe lett len nie. A fa la zat hoz érin tõ le ge sen csat la ko -
zó bol to za tok nál az érin té si pont, a mér ték adó ár víz szint
ma gas sá gá ig süllyeszt he tõ.

9. Belvízcsatorna keresztezés

9.1.1. Bel víz csa tor nát ke resz te zõ vas út, köz út és sa ját -
hasz ná la tú út mû tár gyát leg alább a csa tor na sza kasz en ge -
dé lye zett vagy a víz ügyi ha tó ság, il let ve a bel víz csa tor na
ke ze lõ je ál tal meg adott víz ho zam ra kell mé re tez ni a tisz -
tít ha tó ság (kar ban tart ha tó ság) figye lembe véte lével.

9.1.2. A mér ték adó víz mennyi ség át ve ze té sét meg fe le -
lõ nyí lás mé ret tel és a me der szel vény kel lõ ki ala kí tá sá val
kell biz to sí ta ni. Ha a ta laj adott ság  miatt bur ko lat szük sé -
ges, vagy a csat la ko zó me der sza ka szon is van bur ko lat,
vagy a híd a ta laj szem pont já ból meg nem en ged he tõ se -

34 KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ 1. szám



bes ség nö ve ke dést okoz, en nek hossz- és ma gas sá gi mé re -
te it is meg kell ter vez ni.

9.1.3. A duz zasz tás meg en ge dett fel sõ ha tá ra 4 cm.

9.2.1. Az át hi da ló szer ke zet alsó éle, a bel víz csa tor ná ra 
a ke resz te zé si sza ka szon jel lem zõ par tél, il let ve töl tés ko -
ro na fe lett 0,5 m-rel ma ga sabb kell le gyen.

9.2.2. Íves alsó vo na lú híd szer ke zet leg al só pont já nak
is leg alább 0,30 m-rel kell a mér ték adó víz szint fe lett len -
nie. A fa la zat hoz érin tõ le ge sen csat la ko zó bol to za tok nál
az érin té si pont, a mér ték adó víz szint ma gas sá gá ig
süllyeszt he tõ.
 

9.3. A csa tor na ke ze lõ jé nek elõ írása alap ján biz to sí ta ni 
kell, hogy a fenn tar tás nál al kal ma zan dó úszó fenn tar tó gép
aka dály men te sen köz le ked hes sen.

10. Öntözõ- és tápcsatorna keresztezés

10.1. Ön tö zõ- és táp csa tor nát ke resz te zõ vas út, köz út
és sa ját hasz ná la tú út mû tár gyát a csa tor na sza kasz en ge dé -
lye zett víz szál lí tó ké pes sé gé vel egye zõ, a csa tor na sza kasz
en ge dé lye zett vagy a víz ügyi ha tó ság, il let ve a csa tor na ke -
ze lõ ál tal meg adott víz ho zam ra kell mé re tez ni a tisz tít ha -
tó ság (kar ban tart ha tó ság) figye lembe véte lével.
 

10.2. A híd vagy át eresz a vi zet le he tõ leg duz zasz tás és
víz szint esés nél kül kell át ve zes se. A meg en ged he tõ duz -
zasz tás, il le tõ leg víz szint esés mér té két egye di leg kell
meg ál la pí ta ni.
 

10.3. Az át hi da ló szer ke zet alsó éle a ke resz te zett sza -
kasz ra jel lem zõ par tél, il let ve töl tés ko ro na fe lett 0,5 m-rel
ma ga sabb kell le gyen, a ma gas ve ze té sû csa tor na ko ro na -
szint jé nél ala cso nyabb ne le gyen, min den eset ben figye -
lembe véve a fej lesz tést is.
 

10.4. A híd és át eresz ki ala kí tá sá nál figye lembe kell
ven ni a víz fo lyás ke ze lõ nek a szük sé ges til tó zá si, il let ve el -
zá rá si le he tõ ség re vo nat ko zó elõ írását.
 

10.5. Ha az ön tö zõ- vagy táp csa tor na ál lan dó víz bo rí tá -
sú, a mû tárgy nál hal rács el he lye zé sé nek le he tõ sé gét is biz -
to sí ta ni kell.
 

10.6. A csa tor na ke ze lõ jé nek elõ írása alap ján biz to sí ta -
ni kell, hogy a fenn tar tás nál al kal ma zan dó úszó fenn tar tó -
gép aka dály men te sen köz le ked hes sen.

11. Árvízvédelmi vonal keresztezése

11.1. Az ár víz vé del mi vo nal köz út tal, sa ját hasz ná la tú
út tal való, az elõ írt ko ro na szint alatt ke resz te zé sé nél biz to -
sí ta ni kell a véd vo nal tel jes ér té kû, az ár víz vé del mi biz ton -
sá got ki elé gí tõ el zá rá si le he tõ sé gét.

11.2. Ár víz vé del mi töl tés ki épí tett fel- és le já ró it és a
hoz zá ve ze tõ uta kat meg szün tet ni, il let ve ka pa ci tá su kat
csök ken te ni a víz ügyi ha tó ság és a fõ véd vo nal ke ze lõ je
ese ten kén ti elõ írásának be tar tá sá val sza bad.
 

11.3. Má sod- és har mad ren dû ár víz vé del mi töl té sen
ve ze tett út nál biz to sí ta ni kell an nak le he tõ sé gét, hogy az
át ere szek, a hi dak és egyéb nyí lá sok a víz fe lõ li ol da lon
leg alább két so ros be tét pal ló val, vagy be tét ge ren dá val el -
zár ha tók le gye nek.
 

11.4. Biz to sí ta ni kell, hogy a vé de ke zés nél és fenn tar -
tás nál al kal ma zott gép jár mû vek az út épí tés után is aka -
dály men te sen át köz le ked hes se nek.

12. Hullámtéri átvezetés

12.1. Hul lám té ren vas út, a tér szint bõl ki emel ke dõ út
csak az ár víz és a jég za var ta lan le vo nu lá sá nak biz to sí tá sa
mel lett he lyez he tõ el.

13. Víz és vízilétesítmény megközelítés

13.1. Vi zek part já val pár hu za mo san vas út, köz út a
part men ti fenn tar tá si sá von, il let ve ki sa já tí tá si ha tá ron kí -
vül ve zet he tõ.
 

13.2. Ma gas ve ze té sû csa tor na vagy duz zasz tott víz -
szin tû víz fo lyás töl té sé nek láb vo na lá tól – a töl tés fej lesz tés 
mér té két és a ta laj ré teg zõ dé sét is figye lembe
véve – 10 m-es vé dõ sá von be lül, il let ve a töl tés és a szi vár -
gó csa tor na kö zött vas út, köz út nem ve zet he tõ.
 

13.3. Ár víz vé del mi töl tés láb vo na lá tól, a töl tés fej lesz -
tés mér té két is figye lembe véve szá mí tott 10 m-es vé dõ sá -
von be lül vas utat, köz utat el he lyez ni nem sza bad.

Víz és vízilétesítmény keresztezése
és megközelítése függõpályával és szállítószalaggal

14. Keresztezés a térszín felett

14.1. A füg gõ pá lya és ma gas ve ze té sû szál lí tó sza lag
tar tó szer ke ze tét a vas úti és köz úti át hi da lá sok ra vo nat ko zó 
elõ írás sze rint kell ki ala kí ta ni. A med ret meg kell vé de ni a
víz áram lá sát za va ró mér té kû, és a víz mi nõ sé gét ron tó
anyag be ju tá sá tól.
 

14.2. Ál ló víz és par ti sáv ja, va la mint ár víz vé del mi vo -
nal fe lett füg gõ pá lya és szál lí tó sza lag a víz ügyi ha tó ság és
a ví zi lé te sít mény ke ze lõ je ese ten kén ti elõ írásainak be tar -
tá sá val ve zet he tõ.
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15. Keresztezés a térszín alatt

15.1. Ál ló ví zen és ár víz vé del mi vo na lon a tér szín alatt
szál lí tó sza lag nem ve zet he tõ át.
 

15.2. A te rep szín alatt el he lye zett víz el lá tá si, csa pa -
dék víz- és szenny víz el ve ze tõ nyo mó ve ze ték és gra vi tá ci -
ós zárt ve ze ték ke resz te zé sét a víz ügyi ha tó ság ese ten kén ti 
elõ írásainak be tar tá sá val és a ví zi lé te sít mény ke ze lõ jé nek
hoz zá já ru lá sá val le het ki vi te lez ni.

16. Megközelítés

16.1. Vi zek part já val pár hu za mo san füg gõ pá lya és
szál lí tó sza lag a part men ti sá von, il let ve fenn tar tá si sá von
kí vül kell ha lad jon.
 

16.2. Ma gas ve ze té sû csa tor na vagy duz zasz tott víz -
szin tû víz fo lyás töl té sé nek láb vo na lá tól – a töl tés fej lesz tés 
mér té két és a ta laj ré teg zõ dé sét is figye lembe
véve – 10 m-es sá von be lül tör té nõ, il let ve a töl tés és szi -
vár gó csa tor na kö zött pár hu za mo san ve ze tett füg gõ pá lya
vagy szál lí tó sza lag el he lye zé sét el kell ke rül ni.

Víz és vízilétesítmény keresztezése
és megközelítése távközlési vezetékkel

17. Keresztezés a térszín felett

17.1.1. Ha józ ha tó fo lyót és ha józ ha tó csa tor nát lég ve -
ze ték kel úgy sza bad ke resz tez ni, hogy a leg na gyobb ha jó -
zá si víz szint nél a ren de let ben meg adott ma gas ság meg le -
gyen a lég ve ze ték leg ked ve zõt le nebb hely ze té ben is.

17.1.2. Az át fe szí tés meg je lö lé sé re jel zõ táb lát a víz fo -
lyás sze rint az át fe szí tés alatt 300, fe let te 500 m-re kell el -
he lyez ni. A táb lát fény vissza ve rõ anyag gal kell be von ni.
A ha jó zá si ha tó ság elõ írásai sze rint egyes át fe szí tés jel zõ -
táb lá it meg kell vi lá gí ta ni.

17.1.3. A Duna nem zet kö zi ví zi út nak mi nõ sü lõ sza ka -
szát ke resz te zõ lég ve ze té ken ra dar je le ket vissza ve rõ be -
ren de zést kell el he lyez ni.
 

17.2. Ál ló víz és par ti sáv ja fe lett lég ve ze té ket a víz ügyi 
ha tó ság ese ten kén ti elõ írásai sze rint és a víz fe lü let ke ze lõ -
jé nek hoz zá já ru lá sá val sza bad el he lyez ni.
 

17.3. Ár víz vé del mi töl tést, a töl tés ko ro ná ja fe lett
8 m-es ma gas ság és a lég ve ze ték re elõ írt biz ton sá gi tá vol -
ság együt tes szám ba vé te lé vel sza bad ke resz tez ni.
 

17.4. A te rep szint alatt ve ze tett víz el lá tá si, csa pa dék -
víz- és szenny víz el ve ze tõ nyo mó ve ze ték tõl a tar tó osz lo -
po kat olyan tá vol ság ra kell el he lyez ni, hogy az osz lop

alap sík já tól p/4 szög alatt hú zott egye nes a ve ze ték nyi tott
mun ka ár kát ne metssze.

17.5. Víz el lá tá si, csa pa dék víz- és szenny víz el ve ze tõ
nyílt csa tor nát ke resz tez ni a víz ügyi ha tó ság ese ten kén ti
elõ írásainak be tar tá sá val és a ví zi lé te sít mény ke ze lõ jé nek
hoz zá já ru lá sá val sza bad.

18. Keresztezés a térszín alatt

18.1. Tó me der ben ká belt csak a víz ügyi ha tó ság – ha -
józ ha tó ta vak ese té ben a víz ügyi és ha jó zá si ha tó ság – ese -
ten kén ti elõ írásai sze rint és a víz fe lü let ke ze lõ jé nek hoz zá -
já ru lá sá val sza bad el he lyez ni. Vé dõ kö tél vagy lánc tó me -
der ben nem fek tet he tõ.
 

18.2. Ár víz vé del mi töl tést csak a mér ték adó ár víz szint, 
il let ve az ed dig elõ for dult leg na gyobb víz ál lás kö zül a ma -
ga sabb fe lett sza bad ká bel lel ke resz tez ni.
 

18.3. Hul lám té ren ká belt a tér szín alatt, a ká bel re elõ írt
ta ka rás be tar tá sá val sza bad fek tet ni, vagy a mér ték adó ár -
víz szint, il let ve az ed dig elõ for dult leg na gyobb víz ál lás
kö zül a ma ga sabb fe lett a lég ve ze té kek re vo nat ko zó elõ -
írás be tar tá sá val sza bad ve zet ni.
 

18.4. A hul lám té ren való át ve ze tést, ha egyéb mó don
nem jel zett, meg kell je löl ni.

18.5.1. A te rep szint alatt el he lye zett víz el lá tá si, csa pa -
dék víz- és szenny víz el ve ze tõ nyo mó ve ze ték és gra vi tá ci -
ós zárt ve ze ték ká bel lel, a ká bel re vo nat ko zó biz ton sá gi tá -
vol ság be tar tá sá val ke resz tez he tõ.

18.5.2. Ivó víz mi nõ sé gû vi zet szál lí tó ve ze ték ese tén a
be tar tan dó tá vol ság leg alább 0,6 m. A ve ze té ken a ke resz -
te zés he lyé tõl 2-2 m tá vol sá gon be lül csõ kö tés ne le gyen.

19. Megközelítés

19.1. Vi zek és mély ve ze té sû csa tor nák part já val pár hu -
za mo san táv köz lé si ve ze ték a part men ti sá von, il let ve
fenn tar tá si sá von kí vül kell ha lad jon.
 

19.2. Ma gas ve ze té sû csa tor na, duz zasz tott víz szint
víz fo lyás töl té sé nek láb vo na lá tól – a töl tés fej lesz tés mér -
té két és a ta laj ré teg zõ dé sét is figye lembe véve – 10 m-es
sá von be lül, il let ve a töl tés és a szi vár gó csa tor na kö zött
pár hu za mo san táv köz lé si ve ze ték nem ha lad hat.
 

19.3. Ár víz vé del mi töl té sek tes té ben, vagy a töl tés láb -
vo na lá tól, a töl tés fej lesz tés mér té két is figye lembe véve
szá mí tott 10 m-es vé dõ sá von be lül a töl tés sel pár hu za mo -
san ká belt fek tet ni, vagy e sáv fe lett lég ve ze té ket ve zet ni
ti los.
 

19.4. Víz ügyi üze mi táv köz lé si ká belt a töl tés test ben, a
töl tés sel pár hu za mo san, a mér ték adó ár víz szint fe lett, a
töl tés ko ro na alatt sza bad el he lyez ni, olyan kö zel a men tett
ol da li ko ro na él hez, amennyi re azt a fek te té si tech no ló gia
le he tõ vé te szi.
 

19.5. A ve ze ték nyom vo na lát je löl ni kell.
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Víz és vízilétesítmény keresztezése  és megközelítése
 gáz-, kõolaj- és kõ olaj ter mék szál lí tó

(el osz tó- és csat la ko zó) ve ze ték kel

20. Általános elõ írás

20.1. A gáz-, kõ olaj- és kõ olaj ter mék-szál lí tó ve ze té -
kek tar to zé kát ké pe zõ ká be lek re ér te lem sze rû en a 17–24.
pon tok ban meg ha tá ro zott elõ írásokat kell al kal maz ni.

21. Keresztezés a térszín felett

21.1. Ha józ ha tó fo lyó kat és ha józ ha tó csa tor ná kat és
kis fo lyó kat ke resz tez ni a táv köz lé si ve ze ték re, il let ve tar -
tó szer ke zet re vo nat ko zó elõ írások be tar tá sá val sza bad.

22. Keresztezés a térszín alatt

22.1. Ha józ ha tó fo lyó, ha józ ha tó csa tor na és ki sebb fo -
lyó med rét ke resz te zõ, a víz élõ vi lá gá ra vagy a ha jók ra ve -
szélyt je len tõ anya got szál lí tó csõ ve ze té ket úgy kell el he -
lyez ni, hogy szi vár gás, csõ sé rü lés szem pont já ból a csõ ve -
ze ték el len õriz he tõ és meg hi bá so dás ese tén a je len tõ sebb
kár oko zás ki zár ha tó le gyen.
 

22.2. El sõ ren dû ár víz vé del mi töl tést ke resz te zõ nyo -
mó ve ze ték be a töl tés mind két ol da lán, a vé dõ sá vo kon kí -
vül ár víz ide jén is biz ton sá go san ke zel he tõ el zá ró szer ke -
ze tet kell be épí te ni.
 

22.3. A hul lám tér alatt át ve ze tett, az el sõ ren dû ár víz vé -
del mi töl tést is ke resz te zõ nyo mó csõ ve ze té ket a töl tés
men tett ol da li vé dõ sáv ján kí vül el he lye zett, ár víz ide jén is
ke zel he tõ el zá ró szer ke zet tel kell meg épí te ni.
 

22.4. Víz el lá tá si, csa pa dék víz- és szenny víz el ve ze tõ
nyo mó ve ze té ket és zárt gra vi tá ci ós ve ze té ket a víz ügyi ha -
tó ság ese ten kén ti elõ írása sze rint és a ví zi lé te sít mény ke -
ze lõ jé nek hoz zá já ru lá sá val sza bad ke resz tez ni.

23. Megközelítés

23.1. Ivó vi zet szál lí tó ve ze ték mel lett a füg gõ le ges
érin tõ sí kok tól vé ve víz szin tes 2-2 m-e s sá von be lül, a ve -
ze ték fe lett a te rep szin tig, a ve ze ték alatt a ve ze ték tõl mér -
ve 1 m mély sé gig más ve ze ték nem ve zet he tõ. Egyéb vi zet
szál lí tó ve ze ték ese tén a víz ügyi ha tó ság és a ví zi lé te sít -
mény ke ze lõ je ese ten kén ti elõ írását kell be tar ta ni.

Víz és vízilétesítmény keresztezése
 és megközelítése erõsáramú kábellel és légvezetékkel

24. Általános elõ írás

24.1. A 17–19. pon tok ban meg ha tá ro zott, táv köz lé si
ve ze ték re vo nat ko zó elõ írásokat kell be tar ta ni.

24.2. Ár víz vé del mi töl tés fe lett át ve ze tett lég ve ze ték
fe szül ség men te sí té sét – az ár víz vé de ke zés igé nye sze -
rint – biz to sí ta ni kell.
 

24.3. Lég ve ze té ket nyílt ví zi ki kö tõk, ra ko dók, ve szé -
lyes anya got szál lí tó ha jók ré szé re ki je lölt le kö tõ he lyek fe -
lett át ve zet ni ti los.
 

24.4. 750 kV vagy an nál na gyobb fe szült sé gû lég ve ze -
ték ha józ ha tó fo lyó vagy ha józ ha tó csa tor na fe let ti át ve ze -
té sé nél a ha jó zá si ha tó ság ese ten kén ti elõ írásait is be kell
tar ta ni.

Víz és vízilétesítmény keresztezése
 és megközelítése távhõellátási vezetékkel

25. Általános elõ írás

25.1.1. A ke resz te zés nél és meg kö ze lí tés nél a gáz szál -
lí tó ve ze ték re vo nat ko zó elõ írásokat kell be tar ta ni.

25.1.2. Az elõ írt nyo más pró bát az üze mi nyo más
1,5-sze res ér té ké nek 0,1 MPa-lal nö velt nyo más sal kell
vég re haj ta ni.

Víz keresztezése és megközelítése vízilétesítménnyel

26. Vízellátási, csapadékvíz- és szennyvízelvezetõ
nyomócsõ

26.1. Szenny víz csõ vagy víz ki vé te li csõ me der ben levõ 
vége a ha jó zá si kis víz szint hez tar to zó, mér ték adó ha jó zá si
ûr szel vény alsó sík ja alatt 4,5 m-rel kell ma rad jon, figye -
lembe véve a fo lyó med ré nek ter mé sze tes, il let ve sza bá -
lyo zá si mû vek kel irá nyí tott fej lõ dé sét.

26.2.1. A ke resz te zõ ve ze té ken mû tár gyat, to ló zá rat
vagy egyéb sze rel vényt a par ti sá von, il let ve a fenn tar tá si
sá von el he lyez ni ti los. Nyo mó csö vet a te rep szint fe lett át -
ve zet ni a csõ ve ze ték re és tar tó szer ke ze té re, il let ve a hi -
dak ra vo nat ko zó elõ írásokat be tart va kell.

26.2.2. Vi zek part já val pár hu za mo san nyo mó csõ ve ze -
ték a par ti sá von, il let ve a fenn tar tá si sá von kí vül kell ha -
lad jon.
 

26.3. Ki sebb fo lyót a tér szín fe lett nyo mó csõ vel ke -
resz tez ni a hi dak ra vo nat ko zó elõ írások be tar tá sá val sza -
bad.
 

26.4. Ki sebb fo lyó val pár hu za mo san a part men ti sá -
von, il let ve a fenn tar tá si sá von be lül nyo mó csö vet ti los
fek tet ni.
 

26.5. Ta vat nyo mó csõ vel ke resz tez ni és meg kö ze lí te ni
a víz ügyi ha tó ság ese ten kén ti elõ írásainak be tar tá sá val és
a tó ke ze lõ jé nek hoz zá já ru lá sá val sza bad.
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27. Gravitációs csatorna és zárt vezeték

27.1. Kis víz fo lyá son gra vi tá ci ós csa tor na át ve ze té sét
buj ta tó val, csa tor na híd dal, csõ híd dal úgy kell ki ala kí ta ni,
hogy a vi zek egy más sal ne ke ve red hes se nek, ki vé ve azt az
ese tet, ami kor víz át ve ze tés, il let ve le ürí tés cél já ra kü lön
be ren de zés lé te sül.
 

27.2. A ke resz te zés nél biz to sí ta ni kell, hogy bel te rü le -
ten 1%-os, kül te rü le ten a gaz da sá gos sá gi szem pon tok
mér le ge lé sé vel meg ha tá ro zott 1–3%-os va ló szí nû sé gû ár -
ví zi víz ho za mot át ve ze tõ ned ve sí tett ke reszt szel vény a je -
len le gi és a víz fo lyás ren de zés utá ni ál la pot ban egy aránt
sza ba don ma rad jon. 10%-ot meg nem ha la dó szel vény -
csök ke nés meg en ged he tõ, ha az ká ros se bes ség nö ve ke dést 
nem okoz.
 

27.3. A búj ta tó me der alatt át ve ze tett csö ve a me der fe -
nék alatt – figye lembe véve a fo lya mat ban levõ és ter ve zett 
me der ren de zé si mun ká kat – leg alább 1,0 m-rel mé lyeb ben 
kell le gyen.
 

27.4. Csa tor na híd és csõ híd alsó élé nek ki ala kí tá sá nál a 
hi dak ra vo nat ko zó elõ írásokat kell be tar ta ni.

27.5.1. Hul lám té ren ön tö zõ-, táp- és bel víz csa tor nát,
va la mint csa pa dék víz-el ve ze tõ nyílt csa tor nát át ve zet ni a
víz ügyi ha tó ság ese ten kén ti elõ írásai sze rint sza bad.

27.5.2. Hul lám té ren víz el lá tá si és szenny víz el ve ze tõ
gra vi tá ci ós nyílt csa tor na nem ve zet he tõ át.

27.5.3. Víz zá ró ve ze ték a te rep szint alatt át ve zet he tõ.

Vízilétesítmény keresztezése és megközelítése
vízilétesítménnyel

28. Öntözõ-, táp- és belvízcsatorna

28.1.1. A csa tor nák egy más sal való ke resz te zé sét úgy
kell ki ala kí ta ni, hogy a vi zek egy más sal ne ke ve red hes se -
nek, ki vé ve azt az ese tet, ami kor víz át ve ze tés, il let ve le ürí -
tés cél já ra kü lön be ren de zés lé te sül.

28.1.2. Bel víz csa tor nát ke resz te zõ mû tárgy, a mér ték -
adó bel víz ho zam át ve ze té sé nél, leg fel jebb 4 cm-es duz -
zasz tást okoz hat.

28.1.3. Ön tö zõ és táp csa tor nák nál a meg en ged he tõ
duz zasz tás mér té két ese ten ként vizs gál ni kell.
 

28.2. A me der alatt át ve ze tett csõ a me der fe nék
alatt – figye lembe véve a fo lya mat ban levõ és ter ve zett
me der bõ ví té si mun ká kat is – leg alább 1,0 m-rel mé lyeb -
ben kell le gyen. Ez a tá vol ság me der bur ko lat tal el lá tott ke -
resz te zés ese tén a me der ke ze lõ jé nek ese ti elõ írása sze rint
ki sebb is le het.
 

28.3. A csa tor nát át hi da ló szer ke zet alsó éle bel víz csa -
tor nán, va la mint ön tö zõ- és táp csa tor nán a ke resz te zett
sza kasz ra jel lem zõ par tél, il let ve töl tés ko ro na fe lett 0,5
m-rel ma ga sab ban kell le gyen, ma gas ve ze té sû ön tö zõ- és

táp csa tor na ko ro na szint jé nél ala cso nyab ban ne le gyen,
min den eset ben figye lembe véve a fej lesz tést is.
 

28.4. A ke resz te zés nél ese ten ként vizs gál ni kell és
meg ol da ni mind két csa tor nán a fenn tar tó gép moz gá sá nak
biz to sí tá sát.
 

28.5. Az ön tö zõ-, táp- és bel víz csa tor nák egy más mel -
lett a fenn tar tá si igé nye ket, va la mint – a szi vár gá si szem -
pont ból is vizs gált – ál lé kony sá gi fel té te le ket ki elé gí tõ tá -
vol ság ban ve zet he tõk.
 

28.6. Víz el lá tá si, csa pa dék víz- és szenny víz el ve ze tõ
nyo mó ve ze ték kel és gra vi tá ci ós zárt ve ze ték kel a tér szint
alatt való ke resz te zés nél és meg kö ze lí té sé nél a 26–27.
pon tok elõ írásai ér te lem sze rû en al kal ma zan dók.

29. Árvízvédelmi vonal

29.1. Az ár víz vé del mi töl tést és fa lat ke resz te zõ-, ön tö -
zõ-, táp- és bel víz csa tor nák víz el lá tá si, csa pa dék víz- és
szenny víz el ve ze tõ ve ze té kek mû tár gyá nak alak ját, il let ve
hosszát a szi vár gá si vi szo nyok, és töl tés fej lesz tés szel -
vény mé re te i nek figye lembe véte lével kell meg ha tá roz ni.
 

29.2. El sõ ren dû ár víz vé del mi töl tés be épí tett, víz át ve -
ze té sé re al kal mas mû tár gyon a töl tés men tett- és víz ol da -
lán el zá ró szer ke ze tet kell be épí te ni. Má sod- és har mad ren -
dû ár víz vé del mi töl tés ese tén biz to sí ta ni kell, hogy az át -
ere szek, hi dak, egyéb nyí lá sok a víz fe lõ li ol da lon, leg -
alább két so ros be tét pal ló val, vagy be tét ge ren dá val el zár -
ha tók le gye nek.
 

29.3. Az ár víz vé del mi mûbe épí tett csõ zsi lip leg ki sebb
bel sõ szel vény mé re te 0,8 m le het.

29.4.1. El sõ ren dû ár víz vé del mi töl tés be épí tett gra vi tá -
ci ós csõ zsi li pet mind két vé gén ket tõs el zá ró szer ke zet tel
kell el lát ni. A má so dik el zá rás be tét pal lók kal is meg old ha -
tó.

29.4.2. A men tett ol da lon a má so dik el zá rást ele gen dõ
az üze mi vi szo nyok nak meg fele lõen ki épí te ni, a töb bi el -
zá rást és a csö vet a mér ték adó ár víz szint elõ írt ma gas sá gi
biz ton ság gal nö velt ma gas sá gát ala pul véve kell mé re tez -
ni.

29.4.3. A hul lám té ri ol da lon az el zá rá so kat úgy kell ki -
ala kí ta ni, hogy a leg na gyobb ár víz nél is biz ton sá go san ke -
zel he tõk le gye nek.
 

29.5. El sõ ren dû ár víz vé del mi töl tés be épí tett szi vattyú -
te lep nyo mó csö vé ül is szol gá ló csõ zsi li pet mind két vé gén, 
ár víz ide jén is biz ton sá go san mû köd tet he tõ, a mér ték adó
ár víz szint elõ írt ma gas sá gi biz ton ság gal nö velt ma gas sá -
gát ala pul véve mé re te zett, ket tõs el zá rás sal kell meg épí te -
ni. A má so dik el zá rás be tét pal lók kal is meg old ha tó.
 

29.6. El sõ ren dû ár víz vé del mi töl tés be épí tett táb lás zsi -
lip és ár víz ka pu üze mi el zá rá sán kí vül, a mind két ol da li
ide ig le nes el zá rást is a mér ték adó ár víz szint elõ írt ma gas -
sá gi biz ton ság gal nö velt ma gas sá gi ala pul vé te lé vel kell
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mé re tez ni. Mind há rom el zá rás ke ze lé sét a leg ma ga sabb
ár víz szint nél is biz to sí ta ni kell.

29.7.1. Ár ví zi me der alat ti, az ár víz vé del mi töl tést is
ke resz te zõ búj ta tót mind két vé gén a mér ték adó ár víz, il let -
ve az ed dig elõ for dult leg na gyobb víz ál lás kö zül a ma ga -
sabb el len védõ ket tõs el zá ró szer ke zet tel kell el lát ni.

29.7.2. A má so dik el zá rás be tét pal lók kal is meg old ha -
tó. Biz to sí ta ni kell a víz zá rás tel jes sé gét és vizs gál ha tó sá -
gát. A me der alat ti rész fel sõ szint jét a meg le võ, il let ve a
fej lesz tés so rán ter ve zett me der fe nék alatt leg alább 1 m
mé lyen kell ki ala kí ta ni.

29.7.3. A búj ta tó kör nye ze té ben me der biz to sí tást kell
lé te sí te ni.

29.8.1. Szi vattyú te lep nyo mó csö vét le he tõ leg, szi vor -
nyát min den eset ben a mér ték adó ár víz szint, il let ve az ed -
dig elõ for dult leg na gyobb víz ál lás kö zül a ma ga sabb fe lett 
kell az ár víz vé del mi töl té sen át ve zet ni és a töl tés mind két
ol da lán, ár víz kor is biz ton sá go san ke zel he tõ el zá ró szer ke -
zet tel kell el lát ni.

29.8.2. Szi vattyú te lep nyo mó csö ve ese té ben a men tett
ol da li el zá rás a szi vattyú te le pen levõ to ló zár ral vagy más
mû köd tet he tõ szer ke zet tel is meg old ha tó.

29.8.3. Szi vattyú te lep mély ve ze té sû acél nyo mó csö vét
vas be ton vé dõ kö pennyel kell kö rül ven ni.

29.8.4. Szi vattyú te lep ár víz vé del mi töl tés be he lye zett
nyo mó csö vét szi ge te lés és vissza ta ka rás elõtt, a ke resz te -
zés tel jes hosszá ban, az üze mi nyo más 1,5-sze res ér té ké -
nek 0,1 MPa-lal nö velt, nyo más sal pró ba nyo más nak kell
alá vet ni.
 

29.9. Szi vattyú te lep al épít mé nye ár víz vé del mi töl tést a 
men tett ol da lon, a töl tés fej lesz té si szel vé nyé nek ala pul vé -
te lé vel meg ha tá ro zott láb vo na lá nál job ban nem kö ze lít het
meg. A mély ve ze té sû nyo mó csõ vagy az erre hasz nált csõ -
zsi lip hul lám tér fe lõ li el zá ró ak ná ja a hul lám té ri ré zsû – a
fej lesz té si szel vény ala pul vé te lé vel meg ha tá ro zott – fo lyó
fe lõ li, leg fel jebb fele rész ben épít he tõ.
 

29.10. A szi vattyú te lep hez csat la ko zó csa tor nát a szi -
vár gá si vi szo nyok tól füg gõ bur ko lat tal kell el lát ni.
 

29.11. A hul lám tér alatt át ve ze tett, az el sõ ren dû ár víz -
vé del mi töl tést is ke resz te zõ nyo mó ve ze té ket, a töl tés
men tett ol da li vé dõ sáv ján kí vül el he lye zett, ár víz ide jén is
ke zel he tõ el zá ró szer ke zet tel kell meg épí te ni.
 

29.12. Ár víz vé del mi töl tés be he lye zett nyo mó csö vet a
pró ba nyo más nyál az üze mi nyo más 1,5 sze res ér té ké nek
0,1 MPa-lal nö velt ér té ké vel kell el len õriz ni.

29.13.1. A szi vor nya ak ná ját a hul lám té ren el sza bad
he lyez ni az ár víz vé del mi töl tés vé dõ sáv ján be lül, a men -
tett ol da lon az ár víz vé del mi töl tés vé dõ sáv ján kí vül kell
el he lyez ni.

29.13.2. A szi vor nyá hoz csat la ko zó csa tor nát a szi vár -
gá si vi szo nyok tól füg gõ bur ko lat tal kell el lát ni.

30. Vízellátási, csapadékvíz- és szennyvízelvezetõ
nyomóvezeték és gravitációs vezeték

30.1. A nyo mó ve ze té kek egy más sal való ke resz te zé sé -
nél leg fe lül az ivó vi zet szál lí tó ve ze té ket, leg alul a szenny -
vi zet szál lí tó ve ze té ket kell ve zet ni. Ivó vi zet szál lí tó nyo -
mó ve ze ték alatt 1,0 m-es vé dõ tá vol sá got kell be tar ta ni.
 

30.2. Gra vi tá ci ós csa pa dék víz- és szenny víz el ve ze tõ
csõ ve ze ték és ivó vi zet szál lí tó nyo mó ve ze ték ke resz te zõ -
dé sé nél, ha a csa tor na ve ze ték ma ga sab ban fek szik, mint a
nyo mó ve ze ték, a csa tor na ve ze té ket a ke resz te zé si pont tól
szá mí tott 2-2 m hosszú sá gú víz zá ró vé dõ csõ ben vagy fe -
dett vas be ton vá lyú ban kell el he lyez ni, és ál lé kony sá gát a
köz úti ter he lés mér té ké nek meg fele lõen biz to sí ta ni kell.
 

30.3. Ha a csõ ve ze ték mé lyeb ben fek szik mint a nyo -
mó ve ze ték és

a) a két ve ze ték kö zöt ti szint kü lönb ség 0,5 m-nél ki -
sebb, a nyo mó ve ze té ket úgy kell meg épí te ni, hogy a ke -
resz te zõ dé si pont mind két irány ban mért 2-2 m, össze sen
te hát 4 m hosszú sá gon be lül a nyo mó ve ze té ken csõ kö tés
ne le gyen, a csõ ve ze té ket pe dig a ke resz te zé si pont tól
mind két irány ban még 1-1 m , össze sen te hát 2 m hossz -
ban, leg alább 10 cm vas tag pör ge tett vas be ton csõ ese té -
ben csõ kö tést lé te sí te ni ti los,

b) a két ve ze ték kö zött a szint kü lönb ség 0,5–1 m kö zött 
van, a csõ ve ze té ket kell a ke resz te zé si pont tól mind két
irány ban 1–1 m, össze sen 2 m hossz ban, leg alább 10 cm
vas tag be ton bur ko lat tal el lát ni, il let ve e sza ka szon pör ge -
tett vas be ton csõ ese té ben csõ kö tést lé te sí te ni ti los.
 

30.4. A nyo mó ve ze ték és gra vi tá ci ós csõ ve ze ték egy -
mást – az ivó vi zet szál lí tó ve ze ték re elõ írt vé dõ tá vol ság
be tar tá sá val – az ál lé kony sá gu kat biz to sí tó, ese ten ként
meg ha tá ro zott tá vol ság ra kö ze lít he tik meg.
 

30.5. Ivó vi zet vagy ivó víz mi nõ sé gû vi zet szál lí tó nyo -
mó ve ze ték és egyéb ve ze ték kö zött – a füg gõ le ges érin tõ -
sí kok kö zött mér ve – a kö vet ke zõ tá vol sá go kat kell tar ta ni:

a) ha az ivó vi zet szál lí tó nyo mó ve ze ték ha la d mé lyeb -
ben 1,0 m,

b) ha az ivó vi zet szál lí tó nyo mó ve ze ték ma ga sab ban
ha la d, de a ta laj víz ben vagy köz vet len kö ze lé ben van ak -
kor 1,0 m-t, és ha két ve ze ték ten gely tá vol sá ga 2,0 m-nél
ki sebb a nyo mó ve ze ték ál lé kony sá gát biz to sí ta ni kell,

c) ha az ivó vi zet szál lí tó nyo mó ve ze ték szá raz ta laj ban, 
ma ga sab ban ha la d, 0,5 m-t és a nyo mó ve ze ték ál lé kony sá -
gát biz to sí ta ni kell.
 

30.6. Szá raz ta laj ban ve ze tett ivó vi zet szál lí tó nyo mó -
ve ze ték ese tén, ha az elõ írt tá vol sá gok be tar tá sa va la mi -
lyen ok  miatt nem le het sé ges, a tá vol ság csök kent he tõ, de
az egyéb ve ze té ket az érin tett sza ka szon víz zá ró an kell
meg épí te ni.
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Mi nisz te ri ren de le tek

A kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
93/2007. (XII. 18.) KvVM

ren de le te

a zajkibocsátási határértékek megállapításának,
valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenõrzésének

módjáról

A kör nye zet vé del mé nek ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló
1995. évi LIII. tör vény 110.  § (8) be kez dés m) pont já ban
fog lalt fel ha tal ma zás alap ján, a kör nye zet vé del mi és víz -
ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 165/2006.
(VII. 28.) Korm. ren de let 1.  § a) pont já ban meg ha tá ro zott
fel adat kö röm ben el jár va – az egész ség ügyi mi nisz ter fel -
adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. ren -
de let 1.  § a) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kör ében el já -
ró egész ség ügyi mi nisz ter rel egyet ér tés ben – a kö vet ke zõ -
ket ren de lem el:

1.  §

(1) Üze mi és sza bad idõs zaj for rás zaj ki bo csá tá si ha tár -
ér té két (a továb biak ban: zaj ki bo csá tá si ha tár ér ték) az
1. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott mó don a zaj for rás
ha tás te rü le té re kell meg ál la pí ta ni.

(2) Azok ra a zaj tól vé den dõ épü le tek re, ame lye ket csak
bi zo nyos nap szak ban vagy sze zo ná li san hasz nál nak, csak
a hasz ná lat idõ tar ta má ra kell zaj ki bo csá tá si ha tár ér té ket
meg ál la pí ta ni.

(3) Az üze mi lé te sít mény zaj ki bo csá tá sát a rend sze re -
sen (éven te leg alább ti zen két al ka lom mal) elõ for du ló leg -
na gyobb kör nye ze ti zaj ki bo csá tá sú üze me lé si ál la pot
alap ján kell ér té kel ni.

(4) A zaj ki bo csá tá si ha tár ér té ket meg ál la pí tó ha tá ro zat -
nak tar tal maz nia kell:

a) a ren del ke zõ rész ben:

aa) a zaj ki bo csá tá si ha tár ér ték mér té két kü lön az éj je li
és a nap pa li idõ szak ra,

ab) a zaj for rás köz vet len ha tás te rü le tén el he lyez ke dõ,
zaj tól vé den dõ te rü le tek hely raj zi szá mát, a vé den dõ épü -
le tek cí mét, va la mint

ac) a zaj ki bo csá tá si ha tár ér ték tel je sü lé sé nek pon tos
he lyét;

b) az in dok lás ban:

ba) a zaj for rás ha tás te rü le tén ta lál ha tó vé den dõ te rü le -
tek te le pü lés ren de zé si terv sze rin ti be so ro lá sát, va la mint

bb) a zaj for rás ha tás te rü le tén el he lyez ke dõ épü le tek
Épít mény jegy zék sze rin ti be so ro lá sát.

2.  §

(1) A zaj ki bo csá tá si ha tár ér ték meg ál la pí tá sa irán ti ké -
rel met a 2. szá mú mel lék let sze rin ti ûr la pon kell benyúj -
tani.

(2) Amennyi ben kü lön jog sza bály vagy a kör nye zet vé -
del mi ha tó ság elõ írása ér tel mé ben a zaj for rás ha tás te rü le -
tét mé rés sel vagy szá mí tás sal kell meg ha tá roz ni és a kör -
nye zet vé del mi ha tó ság nál még nem áll ren del ke zés re, a
zaj ki bo csá tá si ha tár ér ték meg ál la pí tá sa irán ti ké re lem hez
csa tol ni kell:

a) a ter ve zett ál la po tot meg elõ zõ hát tér ter he lés mér té -
ké re irá nyu ló vizs gá lat ered mé nye it, va la mint

b) a ha tás te rü let szá mí tá sá ra vo nat ko zó ered mé nye ket.

3.  §

A zaj ki bo csá tá si ha tár ér ték meg ál la pí tá sa után min den
olyan, az üze mi és sza bad idõs zaj for rás te rü le tén be kö vet -
ke zõ vál to zást, amely a ha tár ér ték mér té két és tel je sü lé sét
be fo lyá sol ja, a zaj for rás üze mel te tõ je a 3. szá mú mel lék let
sze rin ti be je len tõ la pon kö te les be je len te ni a környezet -
védelmi ha tó ság nak.

4.  §

(1) Az üze mi és sza bad idõs lé te sít mény zaj ki bo csá tá sá -
nak, il let ve a zaj ki bo csá tá si ha tár ér té ke tel je sü lé sé nek el -
len õr zé sé re vo nat ko zó vizs gá lat mód sze rét e ren de let
4. szá mú mel lék le te tar tal maz za.

(2) Vo na las köz le ke dé si zaj for rás ki bo csá tá sát, az et tõl
szár ma zó ter he lést a stra té gi ai zaj tér ké pek, va la mint az in -
téz ke dé si ter vek ké szí té sé nek rész le tes sza bá lya i ról  szóló
25/2004. (XII. 20.) KvVM ren de let 2., 3., 4., 5. szá mú mel -
lék le té ben meg adott mé ré si, szá mí tá si mód szer rel kell
meg ha tá roz ni az zal az el té rés sel, hogy a vég ered ményt
LAM zaj mu ta tó ban a zaj- és rez gés ter he lé si ha tár ér té kek
meg ál la pí tá sá ról  szóló jog sza bály ban meg ha tá ro zott meg -
íté lé si hely re kell meg ad ni.

(3) A rez gés ter he lé si ha tár ér té kek el len õr zé sét az
MSZ 18163-2:1998 szá mú szab vány alap ján vagy az zal
egyen ér té kû ered ményt adó mé ré si mód szer rel kell el vé -
gez ni.

(4) A lé gi köz le ke dé si zaj mé ré sét az MSZ 13-
183-3:1992 szá mú, il let ve az MSZ 13-183-4:1992 szá mú
szab vány alap ján vagy az zal egyen ér té kû ered ményt adó
mé ré si mód szer rel kell el vé gez ni.

(5) Az (1) és (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott szá mí tá si
és mé ré si mód szer tõl el té rõ mód szer csak ab ban az eset ben 
al kal maz ha tó, ha az pon to sabb ered ményt ad és a mé rést,
il let ve szá mí tást vég zõ ezt bi zo nyít ja.
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5.  §

(1) Jog ha tás sal járó zaj mé rés csak hi te le sí tett és 1. pon -
tos sá gi osz tá lyú zaj mé rõ mû szer rel vé gez he tõ.

(2) Jog ha tás sal járó zaj mé rés rõl, il let ve rez gés mé rés rõl
mé ré si jegy zõ köny vet kell ké szí te ni.

(3) Az üze mi és sza bad idõs zaj for rá sok ra vo nat ko zó
mé ré si jegy zõ könyv tar tal mi kö ve tel mé nye it az 5. szá mú
mel lék let tar tal maz za.

(4) A köz le ke dé si zaj for rá sok mé ré si jegy zõ köny vét a
stra té gi ai zaj tér ké pek, va la mint az in téz ke dé si ter vek ké -
szí té sé nek rész le tes sza bá lya i ról  szóló 25/2004. (XII. 20.)
KvVM ren de let 3. szá mú mel lék let 6. pont ja, il let ve 5. szá -
mú mel lék let 6. pont ja sze rin ti tar ta lom mal kell elkészí -
teni.

(5) A rez gés mé rés rõl ké szült mé ré si jegy zõ könyv tar tal -
mi kö ve tel mé nye it a 6. szá mú mel lék let tar tal maz za.

6.  §

Ez a ren de let 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba, ren del ke -
zé se it a ha tály ba lé pé sét köve tõen in dult el já rá sok ban kell
al kal maz ni.

Dr. Fo dor Gá bor s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

1. számú melléklet
a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelethez

A zajkibocsátási határérték megállapításának
módszere

A zaj ki bo csá tá si ha tár ér ték meg ál la pí tá sa

A zaj ki bo csá tá si ha tár ér té ket (LKH) a kö vet ke zõk sze rint 
kell meg ha tá roz ni.

1. Üze mi és sza bad idõs zaj for rás zaj ki bo csá tá si ha tár -
ér té ke meg egye zik a zaj- és rez gés ter he lé si ha tár ér té kek

meg ál la pí tá sá ról  szóló jog sza bály sze rin ti zaj ter he lé si ha -
tár ér ték kel, ha köz vet len ha tás te rü le te nem áll fe dés ben
más üze mi vagy sza bad idõs zaj for rás köz vet len ha tás te rü -
le té vel.

LKH = LTH

ahol

LTH = a zaj tól vé den dõ te rü le ten a zaj- és rez gés ter he lé -
si ha tár ér té kek meg ál la pí tá sá ról  szóló jog sza bály
sze rin ti zaj ter he lé si ha tár ér ték,

2. Ha több, zaj ki bo csá tá si ha tár ér ték kel még nem ren -
del ke zõ üze mi vagy sza bad idõs zaj for rás ha tár te rü le te fe -
dés ben áll, ak kor a zaj ki bo csá tá si ha tár ér té két az aláb bi
kép let se gí tés égé vel kell meg ál la pí ta ni:

LKH = LTH – KN dB,

ahol

KN = 10 lg N, de leg fel jebb 5 dB, ahol
N = azon üze mi vagy sza bad idõs zaj for rá sok szá -
ma, be le ért ve az el já rás tár gyát ké pe zõ zaj for rást is,
ame lyek köz vet len ha tás te rü le te a üze mi vagy sza -
bad idõs zaj for rás köz vet len hatás területével fe dés -
ben áll.

3. Amennyi ben ha tár ér ték kel ren del ke zõ üze mi vagy
sza bad idõs zaj for rás ha tás te rü le te fe dés ben áll a zaj ki bo -
csá tá si ha tár ér ték meg ál la pí tá sa irán ti ké re lem tár gyát ké -
pe zõ üze mi vagy sza bad idõs zaj for rás sal, a ké rel me zõ ré -
szé re meg ál la pí tott ha tár ér ték:

LKH = LTH – 5 dB

4. A 2. és a 3. pont sze rin ti szá mí tá si mód szer tõl ab ban
az eset ben kell el tér ni, ha va la mennyi érin tett üze mi vagy
sza bad idõs zaj for rás üze mel te tõ je kö zös ké rel met nyújt be
a zaj ki bo csá tá si ha tár ér ték meg ál la pí tá sá ra vagy mó do sí -
tá sá ra, és ab ban szám sze rû en meg je lö lik az egyes üze mel -
te tõk ál tal kért zaj ki bo csá tá si ha tár ér té ket. A zaj ki bo csá tá -
si ha tár ér té ket eb ben az est ben úgy kell meg ál la pí ta ni,
hogy a zaj for rá sok tól szár ma zó együt tes zaj ter he lés ne ha -
lad ja meg a 2., il let ve a 3. pont sze rint meg ál la pít ha tó zaj -
ki bo csá tá si ha tár ér té kek össze gét.
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2. számú melléklet a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelethez

KÉRELEM

Üzemi, szabadidõs létesítmény zajkibocsátási határértékének megállapítására

A .............................................................................................................., mint I. fokú kör nye zet vé del mi ha tó ság ré szé re.

A.............................................sz. ren de let ...................................alap ján ké rem a zaj ki bo csá tá si ha tár ér ték meg ál la pí tá -
sát az alább meg ne ve zett üze mi, sza bad idõs* zaj for rás ra.

1. A ké rel me zõ (üze mel te tõ)
neve:
KSH szá ma:
szék he lye:
ügy in té zõ neve:
te le fon szá ma:
KÜJ szám:

2. Üze mi, sza bad idõs zaj for rás, amely re a zaj ki bo csá tá si ha tár ér té ket meg kell ál la pí ta ni:
meg ne ve zé se:
címe:
te lep hely EOV ko or di ná tái:
KTJ szá ma:

3. A ké re lem in do ka*:
a) új üze mi, sza bad idõs zaj for rás lé te sí té se,
b) az üze me lés köz ben be kö vet ke zett vál to zá sok  miatt a ha tás te rü let és ez zel együtt a vé den dõ te rü le tek, épü le tek

meg vál toz tak,
c) a te le pü lés ren de zé si terv ben be kö vet ke zett vál to zá sok  miatt a vé den dõ te rü le tek, épü le tek köre meg vál to zott,
d) a te le pü lés ren de zé si terv ben be kö vet ke zett vál to zá sok  miatt a vé den dõ te rü le tek, épü le tek zaj vé del mi be so ro lá sa

meg vál to zott,
e) üze mel te tõ sze mély ben vál to zás kö vet ke zett be,
f) egyéb: ........................................................................................................................................................................

4. A zaj for rás (a ter ve zett, il let ve a meg lé võ lé te sít mény ben foly ta tott te vé keny ség, al kal ma zott tech no ló gia, hely hez
kö tött vagy moz gó be ren de zés, üze mi, sza bad idõs zaj for rás nak mi nõ sü lõ te vé keny ség) rö vid le írá sa, is mer te té se:

5. Az üze mi, sza bad idõs zaj for rás mû kö dé si rend je:
a) Mû szak vagy nyit va tar tá si, mû kö dé si idõ

Tech no ló gia el ne ve zé se Zaj for rás je le Zaj for rás el ne ve zé se
A zaj for rás mû kö dé si

he lye

Zaj for rás mû kö dé si ide je

nap pal 
-tól, -ig

éj jel
-tól, -ig

* A meg fe le lõ vá lasz alá hú zan dó!
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b) Sze zo ná lis (nyá ri, téli vagy más) mû kö dé si rend:

c) Nem rend sze re sen mû kö dõ zaj for rá sok ra vo nat ko zó ada tok (pl. szük ség áram for rá sok)

Tech no ló gia el ne ve zé se Zaj for rás je le Zaj for rás el ne ve zé se A zaj for rás mû kö dé si he lye
Zaj for rás mû kö dé si ide je

(h/év)

6. A zaj for rás ha tás te rü le tén el he lyez ke dõ in gat la nok fel so ro lá sa:

In gat lan hely raj zi szá ma Köz te rü let el ne ve zé se Ház szám
A vé den dõ épü let Épít mény jegy zék

sze rin ti be so ro lá sa

A ké re lem ben kö zölt ada tok a va ló ság nak meg fe lel nek.

Kelt:......................................

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

cég sze rû alá írás

3. számú melléklet a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelethez

JELENTÉS
üzemi, szabadidõs zajforrás* zajkibocsátásának megváltozásáról

A .............................................................................................................., mint I. fokú kör nye zet vé del mi ha tó ság ré szé re.

A.............................................szá mú ren de let .............................alap ján be je len tem, hogy az alább meg je lölt üze mi,
sza bad idõs zaj for rás mû kö dé si te rü le tén – a zaj ki bo csá tá si ha tár ér ték meg ál la pí tá sát köve tõen – a ha tár ér ték mér té ke és
tel je sü lé se te kin te té ben vál to zás kö vet ke zett be.

1. A be je len tõ (üze mel te tõ)
neve:
KSH szá ma:
szék he lye:
ügy in té zõ neve:
te le fon szá ma:
KÜJ szám:
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2. Az üze mi, sza bad idõs zaj for rás (ahol a vál to zás tör tént)
meg ne ve zé se:
címe:
EOV ko or di ná tá ja:
KTJ azo no sí tó szá ma:

3. A zaj ki bo csá tá si ha tár ér té ket meg ál la pí tó ha tá ro zat (ha volt II. fo kú ha tá ro zat, úgy an nak is) szá ma és kel te:

4. A vál to zás idõ pont ja:

5. A vál to zás oka**:
a) új zaj for rás (üzem rész, gép, han go sí tó be ren de zés stb.) üzem be he lye zé se,
b) új za jos vagy a ko ráb bi nál za jo sabb te vé keny ség kez dé se,
c) zaj for rás cse ré je za jo sabb ra,
d) zaj for rás át he lye zé se,
e) a te lek ha tá ron, il let ve azon be lül a zaj ter je dé sét be fo lyá so ló vál toz ta tá sok (épü let bon tás, -épí tés, te rep ren de zés

stb.),
f) a mû szak vagy mû kö dé si idõ meg vál to zá sa,
g) egyéb vál to zás: 

6. A vál to zás rész le te sebb le írá sa:

A be je len tés ben kö zölt ada tok a va ló ság nak meg fe lel nek.

Kelt: ........................................................

..........................................
cég sze rû alá írás

A be je len tés hez mel lé kel ni kell (ha van) a vál to zás elõt ti és a vál to zást kö ve tõ zaj ki bo csá tás vizs gá la ti ered mé nyét és a 
vizs gá lat ról ké szült szak vé le ményt.

 * A meg fe le lõ vá lasz alá hú zan dó.
** A meg fe le lõ(k) alá hú zan dó(k).

44 KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ 1. szám



4. számú melléklet 
a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelethez

Az üzemi, szabadidõs és építési zajforrás
zajkibocsátásának ellenõrzési 

(vizsgálati és értékelési) módszere

1. A vizs gá lat elõ ké szí té se

1.1. A mé rés sel vizs gált te rü let ki je lö lé se
A mé rés sel vizs gált te rü let a zaj for rás ha tás te rü le tén be -

lül el he lyez ke dõ te rü let.
A mé rés sel vizs gált te rü let annyi rész te rü let re osz lik,

ahány szor meg vál to zik a zaj for rás zaj ki bo csá tá si ha tár ér -
té ke a 2.  § (1) be kez dé se sze rint, il let ve ahány kü lön ál ló
zaj ki bo csá tá si ha tár ér ték ke rült a kör nye zet vé del mi ha tó -
ság ál tal meg ál la pí tás ra.

1.2. A mé ré si pon tok ki je lö lé se a mé rés sel vizs gált te -
rü le ten

A mé ré si pon to kat a zaj tól vé den dõ te rü let zaj ki bo csá tá -
si ha tár ér ték meg tar tá si kö te le zés ha tá lya alá esõ ré szén
kell ki je löl ni.

A mé ré si pon tok szá mát a vizs gá lat cél já nak meg fele -
lõen (üze mi lé te sít mény zaj ki bo csá tá sá nak meg ha tá ro zá -
sa, ér té ke lé se, a kör nye zet vé del mi ha tó ság ál tal meg ál la pí -
tott zaj ki bo csá tá si ha tár ér ték tel je sü lé sé nek el len õr zé se)
kell meg vá lasz ta ni, de a vizs gá lat cél já tól füg get le nül leg -
alább annyi mé ré si pon tot kell ki je löl ni, hogy a kri ti kus
pont min den egyes rész te rü le ten ki vá laszt ha tó le gyen.

Kri ti kus pont: a zaj ki bo csá tá si ha tár ér ték meg tar tá si
kö te le zés ha tá lya alá esõ te rü let (rész te rü let) azon meg íté -
lé si pont ja, ahol a vizs gált üze mi, il let ve sza bad idõs zaj -
for rás ki bo csá tá sá tól ere dõ meg íté lé si szint a leg na gyobb.

1.3. Ki egé szí tõ mé ré si pon tok
Ha a vizs gált zaj for rás mû kö dé si kö rül mé nye i nek eset -

le ges ké sõb bi iga zo lá sa szük sé ges sé te szi (pél dá ul szó ra -
ko zó he lyek vagy más, az üze mel te tõ ál tal be fo lyá sol ha tó
zaj ki bo csá tá sú lé te sít mé nyek zaj ki bo csá tá sá nak vizs gá la -
ta kor) ki egé szí tõ mé ré si pont je löl he tõ ki a lé te sít mény
meg ha tá ro zó zaj for rá sa ál tal kel tett zaj el len õr zé sé re, il let -
ve do ku men tá lá sá ra al kal mas, a vizs gá la tot vég zõk ál tal
meg ha tá ro zott he lyen.

1.4. Az üze mi lé te sít mény mû kö dé si kö rül mé nyé nek
meg vá lasz tá sa

A zaj for rás vizs gá la tát e ren de let 1.  § (3) be kez dé se sze -
rin ti rend sze re sen elõ for du ló, leg ked ve zõt le nebb üze me -
lé si ál la pot ban vagy ilyen üze me lé si ál la pot szá mí tás ba
vé te lé vel kell el vé gez ni.

Ha a lé te sít mény, il let ve an nak a zaj ki bo csá tást dön tõ en
meg ha tá ro zó zaj for rá sai a meg íté lé si idõ tar tam ban fo lya -
ma to san vagy sza bá lyo zott (meg ha tá ro zott, il let ve meg ha -
tá roz ha tó) mó don sza ka szo san üze mel nek, ak kor a mé rés

el vé gez he tõ az üze mel te tõ sze mé lyes köz re mû kö dé se,
sze mé lyes je len lé te nél kül is. Eb ben az eset ben a mé rés so -
rán vagy – az üze mel te tõ tá vol lé té ben – a mé rést köve tõen, 
az el len õr zõ zaj mé rést vég zõ nyi lat ko za tot kö te les kér ni az 
üze mel te tõ tõl, amely sze rint a mé rés ide je alatt nem for -
dult elõ a szo ká sos tól el té rõ, rend kí vü li üze me lé si, mû kö -
dé si kö rül mény. Vi tás eset ben a mé rést az üze mel te tõ je -
len lé té ben vagy más al ka lom mal, az üze mel te tõ elõ ze tes
ér te sí té se után meg kell is mé tel ni.

Ha a lé te sít mény zaj ki bo csá tá sát dön tõ en meg ha tá ro zó
zaj for rá sok mû kö dé se a te vé keny ség igé nyé nek meg fele -
lõen vál to zik, vagy ha a vizs gá lat idõ tar ta má ban ezek nem
mû köd né nek, ak kor a mé rés el vé gez he tõ az üze mel te tõ
köz re mû kö dé sé vel úgy, hogy a zaj for rá so kat egyen ként
vagy meg ha tá ro zott össze té tel ben mû köd te tik, és a zaj ki -
bo csá tás ra jel lem zõ mennyi sé get az üze mel te tõ nyi lat ko -
za ta alap ján, az 1.  § (3) be kez dé se sze rin ti leg ked ve zõt le -
nebb üze me lé si ál la pot ra ha tá roz zák meg.

Ha az érin tett la kos ság a mû kö dé si kö rül mé nyek rõl el té -
rõ en nyi lat ko zik, ak kor az ér té ke lést en nek meg fele lõen is
el kell vé gez ni, és ezt a jegy zõ könyv ben, szak vé le mény -
ben rög zí te ni kell.

Ha a zaj for rás vagy an nak egy ré sze épü let ben he lyez -
ke dik el és ezen épü let nyí lá szá rói nyit ha tók, ak kor azo kat, 
il let ve azok szel lõz te tés re hasz nált ré szét a mé rés alatt
nyit va kell tar ta ni. Vi tás eset ben a mé rést nyi tott és csu kott 
nyí lás zá rók mel lett is el kell vé gez ni.

2. A mé rés le foly ta tá sa

A mé rés fo lya mán (a mé rõ be ren de zés ki vá lasz tá sá nál, a 
mé ré si pont és idõ tar tam meg vá lasz tá sá nál, a mé ré si ered -
mé nyek meg ha tá ro zá sá nál, be le ért ve a hát tér ter he lés és a
zaj eset le ges im pul zu sos vagy kes keny sá vú jel le ge  miatt
szük sé ges ki egé szí tõ mé ré si ered mé nye ket is stb.) az
MSZ 18150-1 vo nat ko zó elõ írásai sze rint kell el jár ni.

3. A meg ha tá ro zan dó zaj jel lem zõk

A vizs gá lat ered mé nye ként min den mé ré si pon ton a
vizs gált üze mi lé te sít mény zaj ki bo csá tá sá ra jel lem zõ, az
MSZ 18150-1 elõ írásai sze rin ti LAM meg íté lé si szin tet kell
meg ha tá roz ni.

4. A vizs gá lat ered mé nyé nek ér té ke lé se

A vizs gá la ti ered mé nye ket az üze mi lé te sít mény zaj ki -
bo csá tá si ha tár ér té ké vel kell össze ha son lí ta ni.

A zaj ki bo csá tás mi nõ sí té sét a kri ti kus pont ra vonat -
kozó vizs gá la ti ered mény pon tos sá gá tól füg gõ en, az
MSZ 18150-1 vo nat ko zó elõ írásai sze rint kell el vé gez ni.
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Meg jegy zés:

Több rész te rü let ese tén az ér té ke lést a rész te rü let kri ti -
kus pont ján meg ha tá ro zott meg íté lé si szint és a rész te rü -
let re vo nat ko zó zaj ki bo csá tá si ha tár ér ték össze ha son lí tá sa
alap ján is el kell vé gez ni.

5. számú melléklet 
a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelethez

Üzemi vagy szabadidõs zajforrás mérési
jegyzõkönyvének tartalmi követelményei

Jog ha tás sal járó zaj mé rés mé ré si jegy zõ köny vé nek az
aláb bi a kat kell tar tal maz nia:

 1. a mé rést vég zõ szer ve zet vagy sze mély ne vét és cí -
mét,

 2. a zaj mé rés el vég zé sé re meg bí zást adó szer ve zet
vagy sze mély meg ne ve zé sét és cí mét,

 3. a vizs gált lé te sít mény meg ne ve zé sét és pon tos he -
lyét,

 4. a vizs gá lat cél ját,
 5. a mé rés idõ pont ját,
 6. a vizs gált hely szín rész le tes le írá sát (a vizs gált te rü -

le ten ta lál ha tó vé den dõ és nem vé den dõ épü le tek és épít -
mé nyek fel so ro lá sa és funk ci ó ja, a be nem épí tett te rü le tek
fel so ro lá sa, funk ci ó ja),

 7. a mé ré si pon tok je lét, he lyét, ma gas sá gát és jel le gét 
táb lá za tos for má ban,

 8. a vizs gált te rü le ten el he lyez ke dõ vé den dõ he lyi sé -
gek ren del te té sét,

 9. a zaj tól vé den dõ te rü let ren de zé si terv sze rin ti be so -
ro lá sát,

10. a zaj for rá sok meg ne ve zé sét, he lyét, mû kö dé si
rend jét,

11. a me te o ro ló gi ai kö rül mé nye ket a mé rés ide je alatt
(szél erõs ség, szél irány, hõ mér sék let, csa pa dék vi szo -
nyok),

12. a zaj ter je dé sét be fo lyá so ló té nye zõ ket (nö vény zet,
dom bor za ti vi szo nyok, ár nyé ko lás, ta laj mi nõ ség),

13. az egyes mé ré sek el vég zé sé nek mód ját,
14. a vizs gá la ti idõt, rész idõ ket és az egyes mé ré sek

idõ pont ja it,
15. a hely szí ni mé ré sek ered mé nye it, ide ért ve az alap -

zaj ra vo nat ko zó mé ré si ered mé nye ket is,
16. a mé ré si ada tok fel dol go zá sá nak mód sze rét, szá mí -

tá si el já rá so kat, rész ered mé nye ket, kor rek ci ós té nye zõ ket,
17. a mé rést be fo lyá so ló eset le ges kö rül mé nye ket,

18. a vizs gá lat ered mé nye it (be le ért ve a zaj bír ság meg -
ala po zá sá hoz szük sé ges ada to kat),

19. a mé rés hez hasz nált mû sze rek és be ren de zé sek tí -
pu sát és gyárt má nyát,

20. a zaj mé rõ mû szer pon tos sá gát, hi te le sí té si bi zony -
la tá nak má so la tát,

21. egy hely szín raj zot, ame lyen a zaj for rá sok, a vé den -
dõ te rü le tek, épü le tek és azok szint je i nek szá ma, va la mint
a mé ré si pon tok he lye azo no sít ha tó mó don fel van
 tüntetve,

22. a mé ré si jegy zõ könyv alá írá sá nak dá tu mát,

23. a mé ré sért fe le lõs sze mély ne vét és alá írá sát.

6. számú melléklet
a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelethez

Környezeti rezgésforrás mérési jegyzõkönyvének
tartalmi követelményei

A rez gés mé rést do ku men tá ló jegy zõ könyv nek leg alább
a kö vet ke zõ ada to kat kell tar tal maz nia:

 1. a mé rést vég zõ szer ve zet vagy sze mély ne vét és cí -
mét,

 2. a mé rés el vég zé sé re meg bí zást adó szer ve zet vagy
sze mély meg ne ve zé sét és cí mét,

 3. a vizs gált rez gés for rás meg ne ve zé sét és pon tos he -
lyét, mû kö dé si rend jét,

 4. a vizs gá lat cél ját,

 5. a mé rés ide jét (dá tum, mé ré si idõ sza kok megjelö -
lése),

 6. a mé ré si pon tok je lét, he lyét táb lá za tos for má ban,

 7. a vizs gált vé den dõ he lyi sé gek ren del te té sét,

 8. a rez gés ter je dé sé nek ada ta it,

 9. az ér zé ke lõ fel erõ sí té sé nek mód ját,

10. a mé rés hez hasz nált mû szer gyár tó ját, tí pu sát, hi te -
le sí té si bi zony la tá nak má so la tát,

11. a mû szer be ál lí tá sa it a mé rés fo lya mán,

12. a hely szí ni mé ré sek ered mé nye it, a mé rés vég ered -
mé nye it,

13. a mé rést be fo lyá so ló eset le ges kö rül mé nye ket,

14. egy hely szín raj zot, ame lyen a rez gés for rá sok, va la -
mint a mé ré si pon tok he lye azo no sít ha tó mó don fel van
tün tet ve,

15. a mé ré si jegy zõ könyv alá írá sá nak dá tu mát,

16. a mé ré sért fe le lõs sze mély ne vét és alá írá sát.
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A környezetvédelmi és vízügyi miniszter

94/2007. (XII. 23.) KvVM

rendelete

a vízgazdálkodás egyes szakmai követelményeirõl

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. §
(8) bekezdésének a) pontjában foglalt felhatalmazások
alapján, a környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat-
és hatáskörérõl szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet
1. § c) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva, a követ-
kezõket rendelem el:

Általános elõírások

1. §

(1) A vízilétesítményeket, illetve a vízimunkákat
a) az igények várható fejlõdését, a víztest jó ökológiai

állapota elérését és az ökológiai vízmennyiséget figye-
lembe véve, valamint

b) a rendeltetésüknek megfelelõ kialakításuk érdeké-
ben vízgazdálkodási, hidrológiai és hidrogeológiai, vala-
mint hidraulikai szempontból
kell méretezni.

(2) A kialakítás mértékét és a bõvítés lehetõségeit mû-
szaki-gazdasági számítással kell meghatározni. Az igé-
nyek várható növekedése folytán szükségessé váló bõvítés
idejét a vízilétesítmény tervezett élettartamával összhang-
ban kell számításba venni.

(3) A vízkárelhárítás és a vízhasznosítás célját szolgáló
vízilétesítmények méreteit, valamint a mederszabályozási
munkák irányadó méreteit úgy kell meghatározni, hogy a
létesítmény a mértékadó vízhozamnak az elõírt biztonság
melletti szállítására, illetve lebocsátására alkalmas legyen.
A rendeltetésszerû mûködéshez szükséges fenntartási
tevékenységet – a víz minõségébõl eredõ hatásokat is
figyelembe véve – oly módon kell tervezni, hogy az üze-
meltetési engedélybe belefoglalható legyen.

(4) A vízfolyás és a nyílt csatorna medrét, a parti sávot,
az árvízvédelmi mûveket úgy kell kialakítani, hogy az
iszap és a hordalék eltávolítása, elhelyezése, a növényzet
irtása, illetõleg a védõ gyeptakaró gépi fenntartása elvé-
gezhetõ legyen.

(5) Vízkivételi mû létesítésénél a meder és part állé-
konyságát biztosítani kell.

2. §

A vízilétesítmények és vízimunkák magassági adatait
a Balti alapszintre kell megállapítani. A térbeli elhelyez-
kedés beazonosíthatósága érdekében a jellemzõ pontok,

nagy kiterjedésû létesítmény(ek)nél a súlypont X,Y koor-
dinátáit meg kell határozni.

Vízkészlet-gazdálkodási és vízminõség-védelmi
általános mûszaki követelmények

3. §

(1) A település vízszükségletét a településhálózat-fej-
lesztési tervet és a tûzoltási célú vízmennyiséget is figye-
lembe vevõ fajlagos vízigény alapulvételével, a vízfo-
gyasztási normák szerint kell megállapítani.

(2) Az ipari üzem vízszükségletét a vízgazdálkodási
szempontból legelõnyösebb technológia alkalmazásának,
az üzemi vízgazdálkodás rendszerének alapulvételével, a
szociális és tûzoltási célú vízmennyiséget is beszámítva
kell meghatározni.

Vízilétesítmények tervezésére, elhelyezésére,
méretezésére és kialakítására vonatkozó szabályok

4. §

(1) Felszíni vízkivételek tervezése során legalább havi
bontásban kell figyelembe venni a vízmérleg elemek idõ-
beni alakulását, továbbá a várható vízállás és vízhozam
szélsõ értékeit, a hordalék mennyiségét és összetételét, a
jégviszonyokat, a víz minõségét és a kivehetõ legnagyobb
vízmennyiségeket, tekintettel az ökológiai vízmennyi-
ségre is.

(2) Felszín alatti vízbeszerzés tervezése esetén a hidro-
geológiai viszonyok feltárására irányuló elõmunkálatok
eredményeit is figyelembe kell venni.

5. §

(1) A felszín alatti vízkészletre telepített vízilétesítmény
tervezésekor figyelembe kell venni a vízadó rétegek stati-
kus, dinamikus és járulékos vízkészletét, a rétegek korábbi
igénybevételét, a felszín alatti víztõl függõ ökoszisztémák
ökológiai vízmennyiségeit és a felszín alatti vízkészlet mi-
nõségét.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott létesítmény ter-
vezését megelõzõen feltárást kell végezni, és ennek érde-
kében próbakutakat kell lemélyíteni. A feltárás hidrogeo-
lógiai szakvélemény alapján mellõzhetõ.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott létesítményeknél
– a vízjogi engedélyben foglaltak szerint – gondoskodni
kell arról, hogy

a) a vízkivétel üzemi és nyugalmi szintje megfigyel-
hetõ és rögzíthetõ legyen;
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b) a vízkivétel által szolgáltatott vízmennyiség folya-
matosan mérhetõ legyen;

c) a jogszabályban meghatározott vízkivételek eseté-
ben a vízadó rétegekben a vízkészlet mennyiségi és nyo-
mási viszonyaival kapcsolatos változások, továbbá a léte-
sítmények depressziós hatásterületén a vízszintváltozások
észlelhetõk legyenek;

d) a vízmintavétel biztosítható legyen.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott vízilétesítmé-
nyek egymástól való távolságát úgy kell meghatározni,
hogy az azonos vízadó szintekre települt kutak együttes
üzemeltetése esetén kialakuló vízhozam-csökkenés mér-
téke ne haladja meg az eredeti, üzemszerûen kitermelhetõ
vízhozam 10%-át.

6. §

(1) A tározó helyét a terület ökológiai, topográfiai
viszonyai, beépítettsége, mûvelési ága, valamint hid-
rológiai, talajmechanikai adottságai, a tárolási cél,
valamint a potenciális vízkészlet együttes figyelembevéte-
lével kell kiválasztani.

(2) A tározót a vízgyûjtõ terület jellemzõinek figye-
lembevételével kell megvalósítani. Figyelembe kell venni
a vízgyûjtõ területnek a tározott víz mennyiségére és
minõségére, valamint a tározónak a vízfolyásra gyakorolt
hatását.

(3) A tározó létesítése elõtt fel kell tárni a vízhasznosí-
tási, vízkárelhárítási, üdülési, környezetvédelmi, termé-
szetvédelmi és egyéb igényeket, s ezek összehangolt kielé-
gítésére kell törekedni.

(4) A tározó méretét a domborzati, a geológiai és a hid-
rogeológia lehetõségek gazdaságos kihasználásával kell
megállapítani. A vízkárelhárítási célú, ideiglenes tározó
kivételével meg kell határozni a teljes kihasználásra való
kiépítés mértékét, és biztosítani kell a késõbbi bõvítés le-
hetõségét.

(5) Sekély, nagy párolgási és szivárgási veszteségû,
elmocsarasodásra hajlamos tározót tilos kialakítani,
kivéve belvíztározót, ideiglenes tározót, árvízi tározót,
hûtõtavat, valamint természetvédelmi érdekbõl kialakított,
mesterségesen kialakított vizes élõhelyet.

Üzemeltetésre vonatkozó általános szabályok

7. §

(1) A vízilétesítmények mûtárgyainak önmûködõ vagy
gépi erõvel mûködtetett zárószerkezeteinél, továbbá az
önmûködõ vagy távvezérlésû szivattyútelepeknél üzem-
zavar esetére gondoskodni kell a zárószerkezet üzemelte-

tésének kézi erõvel vagy más alkalmas módon történõ mû-
ködtetésérõl.

(2) Azokon a vízilétesítményeken, amelyek elmozdu-
lása, meghibásodása vagy tönkremenetele közvetlen élet-
veszélyt vagy jelentõs vagyoni vagy eszmei kárt okozhat,
vízszintes és magassági ellenõrzõ pontokat kell elhe-
lyezni, feltéve, hogy a létesítmény állapota az elmozdulás
mérésével ellenõrizhetõ.

(3) Szivattyús vízkitermelés esetén a vízfelhasználás
céljától függõen megfelelõ mértékû tartalékkapacitásról
kell gondoskodni.

Ivó és ipari vízellátásra vonatkozó elõírások

8. §

(1) Külterületen fektetett vezeték nyomvonalát jól
látható módon, tájba illõen kell jelölni. Külön meg kell
jelölni az egyéb vonalas létesítményekkel való keresztezés
helyét.

(2) Vízellátási rendszer létesítése, valamint fejlesztése
során figyelembe kell venni a csúcsfogyasztás idõbeli elté-
rését fogyasztási körönként, ennek hatását az összesített
csúcsfogyasztásra, valamint az éves, heti és napi fogyasz-
tási csúcsok alakulását.

(3) A vízellátó rendszert, különösen átemelõtelepet,
tárolót, hálózatot, olyan mûszerezettséggel és automatiká-
val kell felszerelni, amelyek kizárják, hogy a hálózatban a
normál üzemtõl eltérõ nyomásviszonyok alakuljanak ki.
Üzemzavar elhárítása érdekében csõtörés és nyomáscsök-
kenés-jelzõket, valamint légtelenítõket kel felszerelni.

(4) A vízszállító hálózat szakaszolhatóságát, rendszeres
tisztítási lehetõségét biztosítani kell.

(5) Agresszív talajban, nagyfeszültségû villamos beren-
dezés, földkábel közelében a csõvezetéket csak a káros
hatásoknak ellenálló csövekbõl szabad létesíteni, illetve
katódvédelemrõl kell gondoskodni.

9. §

(1) Koncentrált vízhasználat esetén (pl. városszéli
lakótelep, kórház) kétoldali vízellátást kell biztosítani.

(2) Ivóvízminõségû víz szállítására, tárolására csak
e célra minõsített és alkalmazásra jóváhagyott anyagból
készült vezetékek, burkolatok és szerelvények használ-
hatók.

(3) Ivóvízvezetékrõl ipari vízellátás céljára leágazást
létesíteni csak vízvisszaáramlást megakadályozó szerel-
vény beépítésével szabad.
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(4) Ivóvízhálózatra tilos olyan berendezést kapcsolni,
amely a hálózatba bármilyen idegen anyagot, vagy nem
ivóvízminõségû vizet juttathat.

(5) Az ivóvíztároló ürítõ- és túlfolyóvezetékeit a
szenny- és csapadékvíz-elvezetõ csatornákba csak meg-
szakítva szabad bekötni. A megszakításokat egyértelmûen
megjelölt helyen kell kialakítani.

(6) Ivóvízhálózatról táplált hidroforberendezést úgy
kell kialakítani és üzemeltetni, hogy az ivóvízhálózatban a
legkedvezõtlenebb esetben is legalább 0,1 MPa túlnyomás
legyen.

(7) Nyomásfokozó szivattyútelepnél a vízhálózatba
zárószerelvénnyel ellátott megkerülõ vezetéket kell kiala-
kítani.

Települési szennyvízelvezetõ rendszer

10. §

Egyesített rendszerû csatornahálózat méretezésénél a
mértékadó csapadékvízhozam és a szennyvízlefolyási
csúcshozam együttes értékét kell alapul venni.

11. §

(1) A szennyvízelvezetõ rendszereket – a bújtató kivéte-
lével – úgy kell kialakítani, hogy bennük pangó víz vagy
iszaplerakódás ne keletkezzen.

(2) Ha a zárt csatorna öntisztulása nem biztosított, akkor
a csatornák rendszeres tisztítását biztosítani kell.

(3) A szennyvízelvezetõ hálózat irány és lejtés változá-
sainak helyén, valamint gyûjtõ- és gerincvezetékek becsat-
lakozásainál az üzemeltetés és a karbantartás által megkí-
vánt, a hatóság által jóváhagyott helyeken ellenõrzõ- vagy
tisztítóaknát kell elhelyezni.

(4) A tisztítóaknák közötti gravitációs szakaszt úgy kell
kiépíteni, hogy egyenletes lejtésû, nem mászható szelvény
esetében egyenes vonalvezetésû és változatlan szelvényû
legyen.

12. §

(1) A szennyvízelvezetési rendszer minden elemét víz-
záró módon kell kialakítani.

(2) A szennyvízátemelõ telepet az elõírt védõtávolság
betartásával, szükség esetén szagtalanítás alkalmazásával
kell kialakítani.

(3) A szennyvízátemelõ telepet úgy kell kialakítani,
hogy abban iszaplerakódás ne keletkezzen.

(4) A szennyvízelvezetõ rendszer karbantartási, javítási
vagy átépítési munkái alatt a szennyvíz továbbvezetésérõl
gondoskodni kell.

Települési szennyvíztisztítás

13. §

(1) A megkerülõ vezetékbe és a záporkiömlõbe üzem-
biztos, árvíz idején is mûködtethetõ elzárószerkezeteket
kell elhelyezni. A zsilipnél kettõs elzárási lehetõségrõl kell
gondoskodni.

(2) A szennyvíztisztító telepen biztosítani kell az auto-
matizálást, illetõleg a folyamatszabályozást.

(3) A tisztítótelepet úgy kell kialakítani, hogy az közúti
jármûvel megközelíthetõ legyen.

(4) A keletkezõ szennyvíziszap, rácsszemét és homok
üzemszerû eltávolítása során biztosítani kell, hogy a szállí-
tás és elhelyezés környezeti ártalmat ne okozzon.

(5) A szennyvíztisztító telep tervezése során a települési
folyékony hulladék fogadásának módját és körülményeit
meg kell határozni.

Szennyvízelhelyezés

14. §

(1) A befogadóba kerülõ tisztított szennyvizeket a víz-
folyás kisvízi medrébe kell vezetni. A partrongálódás és a
mederelfajulás megelõzésére a bevezetéssel egyidejûleg a
szükséges szabályozási mûveket meg kell építeni

(2) A vízszint alatt betorkolló szennyvízvezeték helyét a
parton jelezni kell.

(3) Szûrõmezõnél a szûrõágyak mûködésének a talajra
és a talajvízre gyakorolt hatását figyelõkutak létesítésével,
rendszeres vízminõségi vizsgálatokkal ellenõrizhetõvé
kell tenni.

Hévízgazdálkodás

15. §

(1) A hévízkutat a vízpazarlás megakadályozása érde-
kében olyan kútfej-szerelvénnyel kell ellátni, amely lehe-
tõvé teszi a vízkivétel mértékének igény szerinti szabályo-
zását, a termálvíztestekre meghatározott vízkészleteket
figyelembe vevõ, fenntartható dinamikus vízkészlet-gaz-
dálkodást.

(2) A kitermelt víz mennyiségét, nyomását és hõmér-
sékletét folyamatosan kell mérni és üzemnaplóban rögzí-
teni. Az üzemnaplóban rögzített adatok képezik alapját az

1. szám KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ 49



országos statisztikai adatszolgáltatásnak, valamint a víz-
készlet-járulék bevallásnak.

16. §

(1) Olyan vezetéket, berendezéseket és szerelvényeket
kell alkalmazni, amelyek ellenállnak a hõmérséklet-inga-
dozásból és a külsõ-belsõ agresszív hatásokból származó
igénybevételeknek.

(2) A hévízkutat, a vezetéket és a kezelõberendezést úgy
kell kialakítani, hogy a vízkõ ne váljon ki, illetve a lerakó-
dott vízkõ eltávolítható legyen.

17. §

(1) Hévíztárolót a kút átlagos vízadóképessége és a napi
csúcsfogyasztás figyelembevételével kell méretezni és
úgy kell megvalósítani, hogy a hévíz jellemzõinek a fel-
használást gátló mértékû megváltozása megakadályozható
legyen.

(2) A hévíztárolót úgy kell kialakítani, hogy az ellen-
álljon a hõmérséklet-ingadozásból, az esetleges vízkõ-
kiválásból és az agresszív hatásokból származó igénybe-
vételeknek.

(3) A hõközpont, illetve a hévízkezelõ berendezés ter-
vezésénél és kivitelezésénél gondoskodni kell üzembiz-
tonsági tartalékról, valamint az energiatakarékossági igé-
nyeket kielégítõ hõszigetelésekrõl.

Vízhasznosítás általános elõírásai

18. §

(1) Villamos üzemû szivattyútelepnél kétoldali áramel-
látást kell kiépíteni.

(2) Az öntözõrendszerek és fõcsatornák fõvízkivételé-
nél, valamint a vízátadó helyeken a vízmennyiség mérés-
rõl és a mérési eredmények nyilvántartásáról gondoskodni
kell.

(3) Az öntözõcsatorna medrét, ahol a vízátszivárgás le-
hetõsége fennáll mûszaki és gazdasági szempontok alap-
ján szigetelni kell vagy övárkot kell építeni.

(4) A csatorna és mûtárgyainak méretezésénél az alkal-
mazásra kerülõ gerebek duzzasztó hatását figyelembe kell
venni.

(5) A csatorna töltéseinek biztonsága érdekében a ható-
sági engedélyben jóváhagyott helyen és számban túlfolyót
kell létesíteni. A túlfolyó víz befogadásáról gondoskodni
kell.

(6) A 16 m-nél szélesebb víztükrû vagy hajózásra,
illetve kishajózásra használt csatorna rézsûit a hullám-
verés kártételeitõl meg kell védeni.

Öntözés

19. §

(1) A csepegtetõ öntözõtelepek szárnyvezetékeit és fel-
szálló ágát úgy kell elhelyezni, hogy a talajmûvelést
ne akadályozzák, illetve a talajmûvelõ gépek ne okozza-
nak mechanikai sérülést, ne tegyenek kárt a csepegtetõ
csövekben, csepegtetõ testekben.

(2) A szûrõ és tápoldatozó központokat úgy kell ter-
vezni, illetve kialakítani, hogy a csepegtetõ testekhez ne
kerüljön szennyezõdés.

20. §

(1) Az öntözõtelep létesítményeit úgy kell kialakítani,
hogy – a vízkorlátozási idõszakot kivéve – az ellátandó
terület tervezett vízszükséglete, a veszteségek figyelembe-
vételével, a szükséges idõben és vízszintmagassággal biz-
tosítható legyen.

(2) A nyomócsõhálózatot és szerelvényeit úgy kell ki-
alakítani, hogy üzem közben a nyomás a nyomásviszo-
nyokra jellemzõ pontokon ellenõrizhetõ legyen, továbbá
meghibásodás esetén a hibás szakasz kiiktatásával a rész-
leges üzemelés biztosítható legyen.

(3) A beépített nyomócsõhálózatot hagyományos mó-
don mûvelt területen legalább 80 cm-es takarással, mély-
mûvelésû területen legalább 30 cm-rel a mélymûvelésû
szint alatt kell elhelyezni.

(4) Az öntözés célját szolgáló nyomócsõvezetéket és
szerelvényeit úgy kell kialakítani, hogy vízteleníthetõk,
továbbá üzem közbeni légteleníthetõk legyenek.

(5) Öntözõtelepek esetében az állami tulajdonú víziléte-
sítmény területén csak a szívócsõ, a vízkitermelést végzõ
szivattyú és a legközelebbi birtokhatárig érõ nyomócsõ he-
lyezhetõ el. Az öntözéshez szükséges egyéb tartozék vagy
berendezés csak az öntözõtelep területén helyezhetõ el.

21. §

(1) A nyomócsõre telepített mûtárgy, szerelvény, föld-
bõl kiálló, vagy a mûvelési zónában levõ részeit a mûvelõ
gépek okozta mechanikai sérülés ellen védeni kell. Magas
növésû kultúrában a mûtárgy helyét jól láthatóan meg kell
jelölni.
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(2) A nyomócsõvezeték irányváltozásait, elágazásait,
végeit elmozdulás ellen biztosítani kell.

(3) A nyomócsõvezeték nyomvonalát, valamint más ve-
zetékkel és kábellel való keresztezését jól láthatóan meg
kell jelölni.

(4) Fõnyomócsõ-vezetéket belterületen átvezetni csak
más mûszaki megoldás hiányában lehet.

22. §

Esõztetõ telep nyomócsõvezetékébe hígtrágya-becsat-
lakozást csak a nyomásközpont zárt területén kívül szabad
létesíteni.

23. §

(1) Az öntözõcsõ-hálózatot csak nyomáspróba és próba-
üzemelés után szabad üzembe helyezni. A nyomáspróbát a
mindenkor érvényes, erre vonatkozó szabvány elõírásai-
nak megfelelõen kell végrehajtani.

(2) Az öntözõtelep vízelvezetõ csatornáit úgy kell elhe-
lyezni és kialakítani, valamint az árasztó és csurgalékvizet
elvezetni, hogy a telepen kívüli belvízelvezetéssel össz-
hangban legyen.

(3) Öntözésre berendezett területen a levezetõcsatorná-
ban a mértékadó vízhozamhoz tartozó vízszint legalább
30 cm-rel maradjon a terep felszíne alatt.

(4) Árasztó öntözésre berendezett telepet szivárgóárok-
kal, illetve vízelvezetõárokkal kell körülvenni és az össze-
gyûlõ vizet el kell vezetni.

Mesterséges tavak, tározók

24. §

(1) A sokéves maximális talajvízszint és fenékmélység
között 1,0 m távolságot meg kell tartani. Ha talajvíz-moni-
toring nem áll rendelkezésre, akkor a talajmechanikai
szakvéleménybõl származtatott maximális vízállást kell
alapul venni. Ahol vízzáró réteg nem áll rendelkezésre, ott
mûszaki védelemrõl gondoskodni kell.

(2) A tó kialakításakor figyelembe kell venni az érintett
térségben már meglevõ belvíz és öntözési rendszerek mû-
ködési feltételeit.

(3) Kábelek és egyéb föld alatti vezetékek fölött halastó
nem létesíthetõ.

(4) Halastó fölött légvezeték nem vezethetõ.

25. §

(1) A párolgási veszteséget legalább 10%-os elõfordu-
lási valószínûségû értékkel kell figyelembe venni.

(2) Tavat, illetve tározót a mértékadó idõszak legalább
80%-os elõfordulási valószínûségû lefolyó vízmennyisé-
gét alapul véve kell megtervezni.

(3) Tó feltöltését csak idényen kívül lehet végezni.

26. §

(1) Fõmûves vízbetáplálás esetén biztosítani kell a be-
táplált vízhozam mérésére alkalmas berendezést.

(2) Egyéb célra haszosított hévíz csak részletes, eseten-
ként végzett, teljes körû és egyetértõ halélettani vizsgálat
alapján vezethetõ halastóba.

(3) Tó esetén tilos a szennyvízzel, települési folyékony
hulladékkal történõ tápanyagképzés, takarmányozás.

(4) Tógazdaságból elfolyó vizet vízminõségi szempont-
ból vizsgálni kell. Gazdasági szempontok és a helyi adott-
ságok figyelembevétele mellett az elfolyó víz befogadóba
való bebocsátását megelõzõen meg kell vizsgálni biológiai
szûrõmezõn való átvezetésének lehetõségét is.

27. §

(1) A körtöltéses és a hossztöltéses halastavak tápláló-,
valamint elvezetõ csatornáit úgy kell kialakítani, hogy le-
hetõleg egymástól függetlenül biztosítsák a feltöltést és a
leürítést.

(2) Átfolyó rendszerû halastó csak ott létesíthetõ, ahol
nincs elegendõ hely tápcsatorna, lecsapoló csatorna létesí-
téséhez.

28. §

(1) Meglevõ, vizet nem tartó töltés tó töltéseként csak
szigeteléssel és védõburkolattal ellátva vagy övárok építé-
sével, részletes vizsgálatok lapján vehetõ igénybe.

(2) Állandóan vagy idõnként vizet tartó töltés, gát
igénybevétele során esetenként kell meghatározni az ere-
deti rendeltetés érdekében szükséges védelmet.

29. §

(1) Síkvidéki tógazdaság töltéseit, a tervezett leg-
nagyobb vízszint felett legalább 50 cm-es biztonsággal, a
talajminõségnek megfelelõ keresztmetszettel kell kialakí-
tani. A legnagyobb vízszint meghatározásánál a hullámzás
magasságát figyelembe kell venni.
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(2) Völgyzárógátas tó töltésének koronaszintjét a völgy
legmélyebb részén az ülepedési ráhagyás mértékén túl leg-
alább 0,3 m-rel meg kell emelni. A gátat, árapasztót úgy
kell kialakítani, hogy rendkívüli árvíz esetleges átbukása
elõre megtervezett helyen következzen be és a legkisebb
kárt okozza.

(3) Dombvidéki tavak esetében a legalsó gát korona-
szintje a tó mértékadó árvízszintjénél legalább 0,5 m-rel
magasabb legyen. A mértékadó vízszint magasságánál az
árvízszinten kívül a hullámzás magassága hatását is figye-
lembe kell venni.

30. §

(1) Mesterséges tavak töltéseit a szél és a hullámverés
romboló hatásától elsõsorban biológiai védõsávval kell
megvédeni.

(2) A biológiai védõsáv kifejlõdéséig gondoskodni kell
a töltések ideiglenes védelmérõl.

(3) A töltés üzemvízszint feletti és burkolattal nem vé-
dett részeit, illetve a mentett oldali rézsût az erózió ellen
füvesítéssel kell megvédeni. A tavak medrének rendezését
a hasznosítási célnak megfelelõen kell elõirányozni.

31. §

(1) Tómederben belsõ anyagárkot, halágyat csak a töltés
lábától számított legalább 4 m széles padka kihagyásával
szabad kialakítani. A teleltetõ töltése és bevágása között
minden oldalon legalább 1 m széles padkát kell hagyni.

(2) A töltésbe és a töltéslábtól 10 m távolságon belül
– hullámvédelmi célt szolgáló õshonos fa -és cserjefajok
kivételével – nem szabad fát vagy bokrot ültetni.

(3) A tavak üzemi vízszintszabályzó mûtárgyának elhe-
lyezésénél és kialakításánál törekedni kell a tómeder teljes
lecsapolhatóságára.

32. §

A tó mûtárgyait úgy kell kialakítani, hogy mellettük ká-
ros szivárgás ne léphessen fel.

33. §

(1) Annál a tónál, amelyen élõ víz folyik át, a feltétele-
zett töltésszakadás következményeit számítással meghatá-
rozva, az árapasztó mûtárgyat legalább a 3%-os elõfordu-
lási valószínûségû árvíz figyelembevételével kell mére-
tezni. A méretezésnél a tárgyi tó felett üzemelõ tavak
árvízcsúcs csökkentõ hatását nem lehet figyelembe venni.

(2) A számítások alapján a feltételezett töltésszakadás,
töltésmeghágás alatti mederszakaszra elöntési térképet
kell készíteni a kilépõ vízmennyiség alapján.

(3) Tó építésénél az alatta lévõ mederszakaszhoz meg-
felelõ átmeneti szelvénnyel kell csatlakozni.

(4) A tó létesítése során a tó alatti mederszakasz víz-
szállító képességét a tó vízleeresztésével összhangban kell
tervezni és kivitelezni.

34. §

Árapasztóban halrács legfeljebb a 10%-os elõfordulási
valószínûségû árvíz magasságáig helyezhetõ el. Az ár-
apasztó méretezésénél fel kell tételezni a halrács eltömõ-
dését, vagy öntisztuló halrácsot kell alkalmazni. Az ár-
apasztásban a leeresztõ zsilipet nem lehet figyelembe
venni.

35. §

Tó leürítésére szolgáló mû, csatorna, mûtárgy víz-
emésztõ képességét a technológiai igények szerint kell
meghatározni.

36. §

A tavakat szükség szerint, a talajvízszint káros meg-
emelkedésének, illetve a szomszédos területen keletkezõ
károknak a megakadályozására az elvezetõ hálózatba be-
kötött szivárgóval kell körülvenni.

37. §

A tavak leürítési rendjét belvíz kialakulásának veszélye
esetén a befogadó mennyiségi és minõségi terhelhetõségét
is figyelembe véve, szükség szerint módosítani, végsõ
esetben a vízleeresztést szüneteltetni kell a védekezést irá-
nyító szervezet elrendelése szerint.

38. §

(1) A felvízi rézsût az üzemszerûen lehetséges legna-
gyobb sebességû vízszintsüllyedésbõl származó hatás
figyelembevételével kell kialakítani.

(2) A földgát alvízi rézsûjén a csapadék eróziót nem
okozó, a rézsû állékonyságát nem veszélyeztetõ elvezeté-
sérõl kell gondoskodni.
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39. §

A tározó földgátjának legkisebb koronaszélessége 3,0 m.

40. §

(1) A gátba épített mûtárgy és a gáttest érintkezési felü-
letét úgy kell kialakítani, hogy a mûtárgy menti szivárgás
sebessége a gáttest anyagára megengedettnél kisebb le-
gyen.

(2) A mûtárgyat vízhozammérésre és vízmintavételre
alkalmasan kell kialakítani. A vízállás észlelésére vízmér-
céket kell elhelyezni.

(3) A mûtárgyat a jégnyomás ellen védeni kell.

(4) A mûtárgyat – kivéve az árapasztót – úgy kell kiala-
kítani, hogy a halak áthaladása megakadályozható legyen.

41. §

(1) A tenyészidõ alatt állandó vízborítású, éves vagy
többéves kiegyenlítésû völgyzárógátas tározóban gondos-
kodni kell a fenékleürítésrõl, és az annak érdekében szük-
séges fenékrendezésrõl. A fenékleürítõ mûtárgyat úgy kell
elhelyezni, hogy hozzá külsõ vagy belsõ halágy egyidejû
vagy utólagos kiépítéssel csatlakoztatható legyen.

(2) A fenékleürítõ keresztmetszetét a tározó alatti meder
vízszállító képessége, a tározótérfogat és a felvízi föld-
rézsû állékonyságának függvényében meghatározott leürí-
tési idõ alapján kell meghatározni.

(3) 4,0 m-nél nagyobb vízmélységû tározóhoz legalább
0,8 m belsõ méretû fenékleürítõt kell készíteni.

(4) A fenékleürítõn és az üzemi vízkivételi mûtárgyon a
felvízi oldalon két egyenértékû elzárást kell létesíteni.

42. §

(1) Az árapasztót és tartozékait a mértékadó árvíz kárté-
tel nélküli levezetésére kell méretezni.

(2) Az árapasztó méretének megállapításánál az árhul-
lámnak a tározó víztükrén való ellapulását figyelembe le-
het venni.

(3) Zárt szelvényû árapasztót, a mértékadó árvízi víz-
hozam 1,3-szeres értékét alapul véve kell méretezni.
Ebben az esetben a mértékadó árvízi vízhozamhoz tartozó
magassági biztonságnak legalább a felét kell biztosítani.

43. §

(1) A tározó létesítése során a tározó alatti medersza-
kasz vízszállító képességét a tározó vízleeresztésével össz-
hangban kell tervezni, illetõleg kivitelezni.

(2) Gondoskodni kell a megemelkedõ vagy süllyedõ
talajvízszint hatása által érintett terület és létesítményei
megvédésérõl, szükség esetén a talajvíz szabályozásáról és
a vízszintváltozás mérésérõl.

(3) A hordalék és uszadék megfogásának mértékét a
tározó hasznosításától függõen kell meghatározni. A meg-
fogott hordalék és uszadék eltávolításának technológiai
feltételeit az engedélyesnek biztosítania kell.

Árvízvédelmi vonal kialakításának szempontjai

44. §

(1) Az árvízvédelmi mû létesítése során
a) figyelembe kell venni a folyó középvízi medrét, biz-

tosítani kell, hogy az árvízi és középvízi sodorvonalak irá-
nya ne térjen el lényegesen egymástól, továbbá az új töltés
a folyó általános szabályozási tervéhez illeszkedjen;

b) kerülni kell az éles töréseket, az árvízi meder át-
menet nélküli és nagyarányú szûkítését vagy bõvítését,
továbbá lehetõség szerint a szakadópartok közelségét, a
holtmedrek keresztezését és közelségét;

c) a nyomvonal megállapítása során figyelembe kell
venni az elõterek kialakításának és a véderdõ telepítésének
lehetõségét.

(2) A hullámtér szélességét a mértékadó árvízi vízho-
zam alapján, a már kiépített szakaszok hullámterének szé-
lességéhez alkalmazkodva kell megállapítani.

45. §

Árvízkaput távlati hajózási igény esetén olyan elzáró-
szerkezettel kell ellátni, amely a hajózsilip felsõ fõje elzá-
rószerkezeteként mûködhet.

46. §

(1) Az árvízi tározó befogadóképességét meghaladó
árvízhozamok túlfolyását vagy kizárását biztosítani kell.
A túlfolyó méreteit úgy kell megállapítani, hogy az át-
bukás a gát károsodása nélkül történjék.

(2) Az árvízvédelmi mûvön és az altalajon keresztül át-
szivárgó vizek kártételeinek elhárítására szolgáló ellen-
nyomó medencét, fakadóvíz-elvezetõ csatornát úgy kell
kialakítani, hogy a fakadóvíz szükség szerint visszatart-
ható, illetve szabályozottan elvezethetõ legyen.
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(3) A védõmû biztonságát közvetlenül nem veszélyez-
tetõ, de a mentett oldali területen esetleg kárt okozó szi-
várgó- és fakadóvíz mennyiségének csökkentésére vagy
elvezetésére alkalmazott mûvet úgy kell kialakítani, hogy
az a védõmû és az altalaj állékonyságát ne csökkentse.

47. §

(1) Az árvízvédelmi töltés menti 10 m-es védõsávot, a
töltéstõl távolodva legalább 5%-os eséssel kell kialakítani.

(2) Helyi terepmélyedést a töltés menti védõsávban,
holtág keresztezésnél további 10 m-es sávban, legalább az
átlagos terepszint magasságáig fel kell tölteni.

48. §

Az árvízvédelmi földmû és fal mentén a hullámtéren a
vízoldali töltésláb vonalától mért 60 m-en, a mentett olda-
lon pedig 110 m-en belül anyaggödröt, munkagödröt
nyitni, szabadkifolyású kutat létesíteni, tavat kialakítani,
illetve a fedõréteg tartós eltávolításával járó tevékenységet
folytatni csak a vízügyi hatóság szakhatósági hozzájárulá-
sával, a vízkárelhárításért felelõs szervezet hozzájárulásá-
val, szükség esetén részletes talajfeltárás, állékonysági és
szivárgási vizsgálat alapján lehet.

49. §

(1) Az árvízvédelmi vonal folytonosságát megszakító
átvágás, vagy a védõképességet jelentõsen érintõ megbon-
tás elõtt az említett szakaszon ideiglenes árvízvédelmi vo-
nalat kell létesíteni.

(2) Az ideiglenes árvízvédelmi vonalat a fõvédvonallal
azonos védbiztonságúra kell kialakítani.

50. §

(1) Az árvízvédelmi mûvet úgy kell karbantartani, hogy
védõképessége ne csökkenjen.

(2) Az árvízvédelmi mû állapotát és méreteit rend-
szeresen, az árvizek levonulása után pedig soron kívül el-
lenõrizni kell.

(3) A töltés szelvényméreteit és a mûtárgyak mérõpont-
jait legalább ötévenként méréssel kell ellenõrizni.

(4) Árvízvédelmi töltést keresztezõ, vagy a töltésbe épí-
tett mûvek, mûtárgyak állapotát évente legalább egyszer,
árvíz levonulása után pedig soron kívül ellenõrizni kell.
Nyomás alatt mûködõ keresztezõ létesítményeket ötéven-
ként nyomáspróbával kell ellenõrizni.

Árvízvédelmi töltések és falak

51. §

(1) Az árvízvédelmi töltés és fal keresztmetszeti mére-
teit, alakját és szerkezetét a védõmû anyagának, a védõmû-
vel együtt dolgozó altalaj rétegzõdésének, talajmechanikai
és hidrogeológiai tulajdonságának, a mértékadó magassá-
gú és tartósságú árvízszinteknek a figyelembevételével,
méretezés és ellenõrzõ számítások útján kell kialakítani.

(2) A védõmûvet úgy kell kialakítani, hogy a várható
legkedvezõtlenebb körülmények halmozódása esetén is
feleljen meg a biztonsági követelményeknek, továbbá elé-
gítse ki a védekezés és karbantartás igényeit. Az állékony-
sági, szilárdsági számításoknál a mértékadó árvízszintnek
az elõírt magassági biztonsággal növelt magasságát,
illetve vízszintjét kell alapul venni. Gyeptakaróval védett
felületnél a rézsûkön a humuszréteg, a koronán a domborí-
tás, illetve a töltéskoronán létesítendõ út tükörszintje felet-
ti rétegek nem számíthatók be az elõírt méretezés szerinti
keresztmetszeti méretekbe.

(3) Ha az árvízvédelmi töltés a folyó csatornázása kö-
vetkeztében a mértékadó árvizet meghaladó tartósságú,
magasságú üzemi vízszintet tart, a töltés méreteit ennek a
különleges helyzetnek megfelelõen kell megállapítani.
Az átázás elleni biztonságot a permanens szivárgás alapul-
vételével, a védõmû magassági biztonságát a hullámverés
elleni védelemmel együtt, a böge sajátosságainak a figye-
lembevételével kell esetenként meghatározni.

52. §

Az árvízvédelmi földmû legkisebb koronaszélességére,
domborítására, legmeredekebb rézsûhajlására és a kité-
rõkre vonatkozó elõírásokat a rendelet 1. számú melléklete
határozza meg.

53. §

(1) Földtöltés mentett oldali erõsítéséhez a meglevõ
földmû anyagánál csak kevésbé vízzáró, vagy azzal azo-
nos minõségû talajt lehet beépíteni.

(2) Ha a töltés és altalajának anyaga, vagy a töltés
mérete miatt árvíz esetén biztonságot veszélyeztetõ szivár-
gások keletkezhetnek, akkor az állékonyság megterem-
tésére

a) a víz felõli oldalon vízzáró burkolatot, agyagéket,
szádfalat vagy résfalat;

b) a mentett oldalon szivárgót, megcsapoló kutat vagy
ellennyomó-medencét
kell építeni.

(3) A szigetelõ mûvet a töltésben levõ mûtárgyakhoz
vízzáró módon kell csatlakoztatni.
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54. §

(1) Az árvízvédelmi földmûvet az erózió és a hullámve-
rés káros hatása ellen meg kell védeni.

(2) Rézsûburkolatot kell készíteni a jég romboló hatása
elleni védelem céljából a mûtárgyaknál, továbbá akkor is,
ha helyhiányban a földtöltésre elõírt legkisebb rézsûelhaj-
lást nem lehet kialakítani.

(3) Az árvízvédelmi töltés rézsûburkolatát szûrõágya-
zatra kell fektetni, és úgy kell kiképezni, hogy az a rézsû
alakváltozását károsodás nélkül kövesse. A burkolatot
megfelelõ lábazati biztosítással úgy kell kialakítani, hogy
alóla a víz akadálytalanul eltávozhasson.

(4) A töltés mentett oldali rézsûjén vízzáró burkolatot
vagy vízzáró támfalat csak a töltésen átszivárgó víz aka-
dálytalan távozását biztosító szûrõzéssel, szivárgóval el-
látva szabad létesíteni.

Árvízvédelmi töltésbe épülõ mûtárgyak

55. §

(1) Az árvízvédelmi töltésbe épülõ létesítményt úgy kell
kialakítani, hogy a talajmozgásokat rugalmasan, káros
elváltozás nélkül kövesse, a töltésen való közlekedést, a
védekezést, a fenntartási és töltésfejlesztési munkákat ne
akadályozza, az árvízvédelmi biztonságot ne csökkentse,
továbbá a mélyvezetésû mûtárgyak mérete a mászhatósá-
got biztosítsa. Az azonos rendeltetésû létesítményeket
lehetõleg egyesíteni kell, ennek lehetõségét esetenként
kell megvizsgálni.

(2) A töltés testében és a töltés mentén 10 m-es védõsáv-
ban elhelyezett, a védõmû biztonságát érintõ létesítményt
a vízépítési mûtárgyak erõtani tervezésére vonatkozó elõ-
írások szerint kell méretezni.

Árvízvédelmi vonal kiegészítõ létesítményei

56. §

A védvonal mentén védelmi központokat, õrtelepeket,
raktárakat kell létesíteni, olyan számban és befogadó
képességgel, hogy lehetõvé tegyék a szakasz-védelemve-
zetés és a mûszaki irányítók védvonal menti elszállásolá-
sát és megfelelõ ellátását a védekezés teljes idõtartama
alatt. A raktárak a védekezés megkezdéséhez szükséges
induló készlet tárolására alkalmasak legyenek.

57. §

(1) Az elsõrendû védvonal mentén szükség szerinti
sûrûséggel magassági alappontot, a mûtárgyakon pedig
mérõpontokat kell elhelyezni.

(2) A védvonalat kilométerenként és hektométerenként
szelvénykövekkel kell ellátni, melyeket idõálló módon,
számozással meg kell jelölni.

(3) A töltéskoronán és rézsûn, illetve a mentett és víz-
oldali védõsávokban alapvetõen csak a töltéstartozékok
helyezhetõk el.

58. §

(1) Nagyvízi vízmércét kell elhelyezni a védvonal men-
tén a nagyobb mûtárgyaknál és a különbözõ védvonalak
találkozásánál, továbbá az elsõrendû védvonal mentén õr-
járásonként, illetve a folyó és a fõvédvonal sajátosságai-
hoz alkalmazkodva, a másod és harmadrendû védvonalnál
pedig a szükséges helyeken.

(2) A vízmércét ott kell elhelyezni, ahol a vízszintet
helyi duzzasztás vagy örvénylés nem befolyásolja, a jég
romboló hatásától védve van és minden vízállásnál leol-
vasható.

(3) A nagyvízi vízmérce „0” pontját a Balti alapsíkhoz
képest kell meghatározni.

59. §

A hatékony árvízvédekezés érdekében megbízható
informatikai kapcsolatot kell mûködtetni.

60. §

(1) Ha a hullámverés veszélye olyan mértékû, hogy a
gyepesített földrézsûben kárt okozhat, akkor az árvízi me-
der lefolyási viszonyait, illetve a hullámtér szélességét és
az árvízlevezetés egyéb szempontjait figyelembe véve, a
töltés elé – lehetõleg a területre jellemzõ, õshonos fajokból
álló – véderdõt vagy egyéb biológiai hullámtörõ sávot kell
telepíteni. Amennyiben ez nem lehetséges, a földrézsût
egyéb mûszaki védelemmel kell ellátni.

(2) A hullámtéri véderdõben, a védekezéskor szükséges
szállítás és a kikötés céljára, a helyi viszonyoknak megfele-
lõen, legalább 50 m szélességû nyiladékot kell biztosítani.

61. §

(1) Az elsõrendû fõvédvonalon, a védekezés és a szállí-
tás akadálytalan végrehajtása érdekében, megfelelõ távol-
ságban, kellõ számú fel- és lejáró utat kell létesíteni.
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(2) Az útfeljárót – a keresztezõ út jellegének figye-
lembevételével – a vonatkozó elõírásoknak megfelelõen
kell kialakítani.

(3) A fel- és lejárónál zárható sorompót kell elhelyezni.

A mederszabályozás általános elõírásai

62. §

(1) A mederbe történõ beavatkozást a morfológiai,
geológiai, hidrológiai és hidraulikai adottságokra, továbbá
a meder anyagára, a görgetett és lebegtetett hordalék
mennyiségére és minõségére, a partok védelmére, az árvíz
és a jég akadálytalan levonulására, a vízi közlekedési, a
környezetvédelmi, természetvédelmi és környezetfejlesz-
tési, valamint a vizekkel kapcsolatban lévõ ökoszisztémák
védelmével, állapotuk javításával kapcsolatos érdekekre
figyelemmel kell megvalósítani.

(2) A mederszabályozást úgy kell végrehajtani, hogy az
kielégítse a vízgazdálkodás, a vízi közlekedés, a vízminõ-
ség-védelem, a jó ökológiai állapot és szükség esetén a
rekreáció, az idegenforgalom és turisztika követelményeit.

63. §

(1) A mederszabályozási mûvet úgy kell kialakítani,
hogy az hátrányosan ne befolyásolja a szabályozással köz-
vetlenül érintett mederszakaszhoz kapcsolódó szakaszo-
kat, azok létesítményeinek állékonyságát, rendeltetésszerû
mûködését, továbbá biztosítsa a víz megfelelõ rávezetését
és továbbvezetését.

(2) A szabályozás és gázlókotrás helyét, szélességét és
mélységét úgy kell megállapítani, hogy

a) a hatására bekövetkezõ mederváltozás beilleszked-
jen az általános szabályozási tervbe;

b) ne veszélyeztesse a meglevõ szabályozási mûveket,
hidakat és egyéb létesítményeket;

c) ne befolyásolja károsan a folyó esés- és mederviszo-
nyait, a tó mederviszonyait, valamint

d) a folyó és tó különbözõ hasznosítási érdekeit.

64. §

(1) Anyagkitermelési célú kotrás során a folyó- és tósza-
bályozás, a vízvédelem, a környezet és természetvédelem,
a hajózás és szükség szerint az idegenforgalom és turiszti-
ka érdekeit figyelembe kell venni.

(2) Az anyagkitermelés céljából végzett öbölszerû kot-
rás nem károsíthatja a középvízi medret, hajózható folyó-
kon a legkisebb hajózási és szabályozási vízszintre megál-
lapított hajóútméreteket, a meglevõ szabályozási és egyéb
mûveket, és nem veszélyeztetheti a partok állékonyságát,

az árvízvédelmi mûvek biztonságát. A kotrás befejezése
után a területet úgy kell rendezni, hogy az a tájba beillesz-
kedjék.

(3) Védett természeti területen, Natura 2000 területen
anyagnyerés céljából kotrás nem folytatható.

65. §

(1) A partok védelmét szolgáló burkolat tartós, kopás
és fagyálló módon, és tájba illeszthetõen kell kiépíteni.
A kötõanyag nélküli burkolatot úgy kell kiképezni, hogy
rézsûje 1:1,5 hajlásnál meredekebb ne legyen, a meg-
támasztó lábazati kõhányás koronaszélessége legalább
1,0 m legyen, a vízoldali koronaél vonala pedig a szabá-
lyozási vonalon húzódjék.

(2) Folyószabályozásnál a vízjogi engedélyben megha-
tározott esetben, tószabályozásnál lehetõség szerint bioló-
giai partvédelem alkalmazandó.

Folyószabályozás

66. §

(1) A mederszabályozást úgy kell végrehajtani, hogy a
folyó kis- és középvize egységes mederben folyjon le.

(2) A szabályozott folyószakaszon biztosítani kell a
kis-, közép- és nagyvízi sodorvonal összhangját úgy, hogy
minél kisebb szögben találkozzanak.

(3) A mesterséges beavatkozás, valamint a természetes
folyamatok következtében lefolyástalanná vált mélyedést
lehetõség szerint a mederbe be kell kötni.

67. §

(1) A mederátvágásnak, illetõleg a vezérároknak a he-
lyét, vonalazását és méreteit a folyószabályozás általános
elõírásainak betartásával, a meder anyagának, a meder
várható kialakulásának, a folyószakasz jellegének, meder-
viszonyainak és a csatlakozó folyószakasz várható kifejlõ-
désének, valamint az árvizek, hordalék és a jég levonulási
viszonyainak, vízi utaknál a hajózási igényeknek figye-
lembevételével kell megállapítani.

(2) Az átvágást a szomszédos kanyarulatokhoz csatla-
kozva ívesen, a morfológiai jellemzõk és a hajózási igé-
nyek figyelembevételével kell kiképezni.

(3) Az átvágás homorú partvonalát a túlfejlõdés ellen
meg kell védeni.
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68. §

(1) A folyó homorú oldalán vezetõmûvet, illetve kõde-
póniát kell létesíteni, ha a többcélú igényekkel alátámasz-
tottan meghatározott szabályozási vonal nem illeszkedik a
szakadóparthoz.

(2) A vezetõmûvet keresztgátakkal a partba be kell
kötni.

(3) A szabályozási vonal mentén a kõdepónia vonalazá-
sát és szélességét úgy kell megállapítani, hogy a kialakított
új partot a fokozatosan leszakadó kõanyag a mederfenékig
érõen beterítse. A leszakadó kõanyag utólagos rendezésé-
rõl kisvízes idõszakban gondoskodni kell.

(4) A folyón kétoldali vezetõmûvet csak mûszakilag és
gazdaságilag indokolt, kivételes esetben szabad létesíteni.

Folyócsatornázás és vízszintszabályozás

69. §

Vízlépcsõn a folyóra jellemzõ halállomány és a makro
élõlények átjutását biztosítani kell úgy, hogy a folyón tör-
ténõ hosszirányú mozgásuk, vándorlásuk akadálymente-
sen lehetõvé váljon.

70. §

(1) A hajózsilipet az élõ víztõl mólóval vagy osztószi-
gettel el kell választani. A mólót az áramlási viszonyoknak
megfelelõen kell kialakítani. Az így kialakuló elõ- és utó-
csatornában helyet kell biztosítani az átzsilipelésre vára-
kozó hajók részére, valamint a hajózsilipbe való be- és ki-
hajózásra.

(2) Az elõ- és utócsatorna hosszát – ha szükséges,
modellkísérlettel – úgy kell megállapítani, hogy a mérték-
adó hajókaraván a hajózsilipkamrába biztonságosan beha-
józhasson.

(3) A hajózsilip környezetében hajóforduló helyrõl és
az elõrelátható hajóforgalomnak megfelelõ várakozótérrõl
is gondoskodni kell.

71. §

(1) A zsilipkamra töltését és ürítését úgy kell megol-
dani, hogy a kamrában a vízlengés és hullámverés követ-
keztében a vízi jármûvekben ne keletkezzen kár.

(2) A várakozótérben és a zsilipkamrában kikötõberen-
dezésrõl kell gondoskodni.

(3) A hajózsilipet a külön jogszabályban meghatározott
Hajózási Szabályzatban elõírt jelzõberendezésekkel és tér-
világítással kell ellátni.

(4) A hajózsilip üzemi zárószerkezetének rendszeres
karbantartását ideiglenes elzárási lehetõséggel kell bizto-
sítani.

72. §

A duzzasztó, a hajózsilip kezelésére és fenntartására ké-
szített üzemeltetési szabályzatban meg kell határozni az
árhullám és a jég lebocsátásának módját.

Tószabályozás

73. §

A tó partját és a partvédõ mûveket úgy kell kialakítani,
hogy megfeleljenek a statikus és dinamikus igénybevéte-
leknek, valamint kielégítsék a vízgazdálkodási, az idegen-
forgalmi és turisztikai, esztétikai, környezet- és természet-
védelmi igényeket. A tó partvédõ mûveit és a mederben el-
helyezkedõ létesítményeket olyan anyagból kell építeni,
amely a víz, a fagy és a jég romboló hatásának ellenáll, a
víz minõségét, biológiai egyensúlyát károsan nem befo-
lyásolja.

74. §

(1) A Balaton és a Velencei-tó szabályozásánál a part-
védõ mûvek felsõ élét és a csatlakozó parti sáv terepszint-
jét a 2. számú mellékletben meghatározott magasságra kell
kiépíteni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti partvédõ mûhöz csatlakozó
feltöltés víz felõli oldalát 3–5%-os gyepesített rézsûvel
vagy más, a hullámverésnek ellenálló módon kell kiké-
pezni.

(3) Partvédõ mûnek nem minõsülõ egyéb tavi mûtárgy
magasságát esetenként, a tó kezelõjének és a területileg
illetékes vízügyi hatóság elõírása alapján kell meghatá-
rozni.

(4) A Fertõ-tó szabályozási szintjeit a 3. számú melléklet
tartalmazza.

75. §

Tószabályozás során végzett partfeltöltésnél gondos-
kodni kell a mögöttes terület felszíni vizeinek zavartalan
elvezetésérõl és a talajvízszint káros megemelkedésének
megelõzésérõl.
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Vízi utak

76. §

(1) A mesterséges vízi utakon a jellemzõ hajózási víz-
szinteket az üzemvízszintek figyelembevételével kell
meghatározni.

(2) A hajózásra alkalmas tavakon a hajóút kialakítása-
kor, illetve kijelölésekor a vízszintváltozást, a mederviszo-
nyokat, valamint az üdülés érdekeit kell figyelembe venni.

(3) A meglevõ vízi utaknak a hajózásra alkalmas, illetõ-
leg hajózásra alkalmassá tehetõ természetes és mestersé-
ges felszíni vizek víziúttá nyilvánításáról szóló jogsza-
bályban meghatározott hajózási és forgalmi jellemzõit
figyelembe véve kell a csatlakozó mesterséges vízi út mé-
reteit meghatározni.

77. §

(1) Természetes vízi utak fenntartása során a folyósza-
bályozásra vonatkozó elõírásokat figyelembe kell venni.

(2) A természetes vízi úton a rossz gázlót mederkotrás-
sal kell javítani, ha a hajózáshoz szükséges vízmélység
szabályozási mûvekkel nem biztosítható.

Hegy- és dombvidéki területek vízrendezése

78. §

(1) A vízfolyás belterületi szakasza felett a belterületi
szakasz kiépítésének megfelelõ árvízi vízhozam biztonsá-
gos mederbe terelését vagy visszatartását meg kell oldani.
A belterületi szakasz alatt a további mederhez csatlakozó
átmeneti szakaszt kell kiépíteni.

(2) Ha a mértékadó nagyvíz csak a terepszint felett
vezethetõ le, árvízvédelmi mûvet kell létesíteni és fenntar-
tani.

(3) A beavatkozások tervezése során törekedni kell a
meder és a parti sáv természetközeli állapotának kialakítá-
sára, majd ennek fenntartására.

(4) Nagyvizek levezetésével kapcsolatos beavatkozá-
sok tervezése során törekedni kell árvízcsúcs csökkentõ tá-
rozók létesítésére, és az idõszakosan vízjárta területek víz-
visszatartásba történõ bekapcsolásának lehetõségét is meg
kell vizsgálni.

(5) Vízfolyások kiépítettségének meghatározásánál ta-
vak, tározók árvízcsúcs-csökkentõ hatását csak akkor sza-
bad figyelembe venni, ha a folyamatos mûködtetés bizto-
sítva van, vagy megszüntetés esetén a pótló beavatkozáso-
kat a vízjogi engedélyek szabályozza.

(6) Beágyazódott, stabil medrek esetében kerülni kell a
meder megbontását.

79. §

(1) A vízfolyás medrébõl kiáradó víz visszafolyásáról,
illetve a völgyfenék mély területein összegyülekezõ csa-
padékvíz mederbe való juttatásáról gondoskodni kell.

(2) A lefolyásukban árvízvédelmi mû által akadályozott
vizeket zárószerkezettel ellátott mûtárgyon át kell a befo-
gadóba vezetni, vagy szivattyúzással átemelni. A nem vé-
delmi funkcióval visszahagyott depónia mögött összegyü-
lekezõ vizek levezetésérõl is gondoskodni kell.

(3) Az oldalmûtárgy fenntartása és üzemeltetése – ha
jogszabály vagy vízjogi engedély másképp nem rendelke-
zik – az oldalág kezelõjének feladata. Amennyiben a tor-
kolati mûtárgy a befogadó kezelõjének területére esik, a
torkolati mûtárgy fenntartását, üzemeltetését a befogadó
kezelõjének mederkezelõi hozzájárulásában rögzített elõ-
írások alapján kell végezni.

80. §

(1) A vízfolyás medrének mélységét a kiépítési vízho-
zam figyelembevétele mellett a környezet mûvelési ágától
és a beépítettségtõl függõen kell megválasztani, lehetõleg
a természetes morfológiai tényezõk megtartásával.

(2) Rendezett vízfolyás rézsûit, védtöltéseit és egyéb
földmûveit biotechnikai mûvekkel vagy burkolattal kell
védeni.

(3) Mellékvízfolyás és üzemi vízelvezetõ csatorna tor-
kolatát úgy kell kialakítani, hogy a közcélú vízfolyás men-
tén a gépi fenntartás útja folyamatos legyen.

81. §

Töltésezett befogadó esetében a vízfolyás alsó szaka-
szán, a befogadó visszaduzzasztásának határáig töltéseket
kell létesíteni, vagy az árvízvédelmi biztonságot kielégítõ
torkolati mûtárgyat kell építeni.

82. §

(1) A vízfolyás medrében duzzasztást okozó mûtárgy
nyílásméreteit úgy kell megállapítani, hogy a mértékadó
vízhozam átfolyáskor

a) a sebesség a meder anyagára megengedett határse-
bességnél ne legyen nagyobb;

b) a duzzasztás ne okozzon kárt.

(2) Lehetõség szerint a vízi élõlények számára a hossz-
irányú átjárhatóságot biztosítani kell.
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Síkvidéki területek vízrendezése

83. §

(1) A csatornák és az átemelõ telepek teljesítõképessége
megállapításakor a töltéseken átszivárgó, valamint a
fakadó vizek mennyiségét is számításba kell venni. A csa-
tornahálózat, a torkolati mûvek, az átemelõtelepek és táro-
zók teljesítõképességét össze kell hangolni.

(2) A tervezés során figyelemmel kell lenni
a) a bel- és külterületi vízelvezetések összhangjára
b) a belvíztározási és vízvisszatartási lehetõségekre.

84. §

(1) A csatornákat általában a vízgyûjtõterület legmé-
lyebb részén, a legrövidebb nyomvonalon kell vezetni a
kivitelezés, a fenntartás és az üzemeltetés mûszaki-gazda-
sági szempontjainak mérlegelésével.

(2) A meder geometriai és hidraulikai méretezését a ta-
lajmechanikai szakvéleménnyel összhangban kell megter-
vezni.

(3) Több célú hasznosítás esetén a meder geometriai és
hidraulikai méretezésénél lehetõleg minden igényt figye-
lembe kell venni.

85. §

Töltésezett és depóniával rendelkezõ csatorna esetén a
töltés külsõ oldalán összegyûlõ vizek elvezetésérõl gon-
doskodni kell.

86. §

A csatornák rézsûit, valamint a töltésfelületeket gyepe-
sítéssel vagy egyéb védelemmel kell ellátni, a hidraulikai
méretezés eredménye és a talajmechanikai szakvélemény-
ben foglaltaknak megfelelõen.

Belterületi (települési) vízrendezés

87. §

Befogadóba való bevezetés elõtt – ha az mûszakilag
indokolt – iszap- és olajfogó mûtárgyat kell elhelyezni.
Szükség esetén a befogadó visszaduzzasztásának kizá-
rásra tiltó beépítése és vízátemelési lehetõség biztosítása
szükséges.

88. §

(1) Az elvezetendõ csapadékvíz-mennyiséget a területre
érvényes mértékadó intenzitású és elõfordulási valószínû-
ségi csapadék értéke alapján kell kiszámítani.

(2) A befogadót egyidejûleg terhelõ vízmennyiség alap-
ján ellenõrizni kell a befogadó terhelhetõségét, szükség
szerint gondoskodni kell a vízhozam-többlet idõszakos
záportározókban való elhelyezésérõl.

(3) Zárt csapadékvíz-csatorna és nyíltárok csatlakozásá-
nál meg kell akadályozni, hogy a zárt csatornába lerakó-
dást, eldugulást elõidézõ anyagok jussanak.

(4) A csatornát, a vezetéket és mûtárgyaikat úgy kell ki-
alakítani, hogy bennük pangóvíz vagy iszaplerakódás ne
keletkezzen.

(5) A csapadékvíz szikkasztása csak más mûszaki meg-
oldás hiányában alkalmazható. Csapadékvíz szikkasztása
esetén annak megvalósíthatóságát szikkasztási próbával,
illetve talajmechanikai vizsgálattal igazolni kell. A szük-
séges árokméretet úgy kell meghatározni, hogy a szikkasz-
tás idõtartama alatt lehulló csapadékvíz tározása biztosí-
tott legyen. A szikkasztó terület környezetének talajvíz-
helyzetét rendszeresen vizsgálni kell.

89. §

A fõgyûjtõ a terep és a beépítettség által adott lehetõség
szerint a terület súlyvonalában, általában a legmélyebb
részen vezetendõ. Szükség szerint több fõgyûjtõ is létesít-
hetõ.

90. §

(1) A csapadékvíz-elvezetõ árok legkisebb fenékszéles-
sége burkolt medernél 0,2 m, földmedernél 0,4 m.

(2) Zárt csapadékcsatorna tisztítási lehetõségét annak
teljes hosszában biztosítani kell.

(3) A terepadottságoknak megfelelõen csapadékvíz el-
vezetõ vápa is tervezhetõ.

(4) A nyílt csapadékvíz elvezetõ árkok, vápák védelmét
minimálisan gyepesítéssel kell biztosítani. Amennyiben a
talajmechanikai adottságok indokolják, a medret burkolat-
tal kell ellátni.

Szivattyútelep

91. §

(1) Állandó szivattyútelepet ott célszerû építeni, ahol a
szivattyúzási igény meghaladja a 300 óra/évet.
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(2) A szivattyútelep helyét a vízgyûjtõ mélypontján kell
kijelölni, és úgy kell megtervezni, hogy belvízi elöntés az
üzembiztonságot ne veszélyeztesse.

(3) A szivattyútelep kapacitásának a vízgyûjtõ területrõl
lefolyó, a tározás hatását is figyelembe vevõ mértékadó
vízhozammal összhangban kell lennie.

(4) A szivattyútelep mértékadó kapacitását a leggyako-
ribb emelõmagasság és a szélsõ helyzetek együttes mérle-
gelésével kell megállapítani.

(5) A szivattyútelepi gépegységek számát és vízszállító
képességet úgy kell meghatározni, hogy a mindenkor lefo-
lyó vízhozammal arányos üzemelés biztosítható legyen.

92. §

(1) A tárolási lehetõség és az üzemzavar következmé-
nyeinek mérlegelésével kell a tartalék gépegységek telje-
sítményét, számát és jellegét, továbbá tartalékenergia biz-
tosításának, a kétirányú áramellátásnak szükségességét
meghatározni és biztosítani a gépek, berendezések gyors
és biztos üzembe helyezhetõségét.

(2) A szivattyútelep tervezése során vizsgálni kell a gra-
vitációs kivezetés, az automatizálás, a kettõs mûködtetés,
a vízhozam mérés és a gépi gerebtisztítás igényét és lehe-
tõségét.

(3) Árvízvédelmi töltésbe épített szivattyútelepnél a vé-
delmi biztonságra vonatkozó elõírásokat be kell tartani.

93. §

(1) A szivattyútelepet a szivattyúk és halak védelmét
egyaránt szolgáló berendezéssel kell ellátni.

(2) A szivattyútelep szívóaknáját úgy kell kialakítani,
hogy az elzárható és vízteleníthetõ legyen.

(3) Meghibásodás, kapacitásnövelés esetére szivattyú-
provizórium telepítésének lehetõségét biztosítani kell.

94. §

(1) A hullámtéren transzformátort az árvízvédelmi töl-
tés elõírt koronaszintjénél alacsonyabban tilos elhelyezni.

(2) Szivattyútelepen az átemelt vízmennyiséget és a fel-
használt energiát mérni kell. Új szivattyútelep létesítésé-
nél biztosítani kell az energiafogyasztás távmérésének le-
hetõségét.

(3) Szivattyútelep üzembiztonságát évente üzempróbá-
val ellenõrizni kell.

95. §

(1) Ez a rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba és
2008. december 31-én hatályát veszti.

(2) A rendeletet a folyamatban levõ ügyekre akkor kell
alkalmazni, ha a vízimunka, vízilétesítmény vagy vízhasz-
nálat elvi vízjogi engedélyét még nem adták ki.

Dr. Fodor Gábor s. k.,
környezetvédelmi és vízügyi miniszter

1. számú melléklet
a 94/2007. (XII. 23.) KvVM rendelethez

Az árvízvédelmi mû

1. Az árvízvédelmi mû legkisebb koronaszélessége:
a) elsõrendû árvízvédelmi mûnél 4 m,
b) másodrendû árvízvédelmi mûnél 3 m,
c) harmadrendû árvízvédelmi mûnél 2 m.

2. Az árvízvédelmi földmû domborítását a töltéskoro-
nát a középvonaltól (tengelyvonaltól) mindkét irányban
5%-os oldaleséssel kell kialakítani.

3. Az árvízvédelmi földmû legmeredekebb rézsûhaj-
lása:

a) az elsõ- és másodrendû védõmûnél mindkét ol-
dalon 1:3,

b) a harmadrendû védõmûnél 1:2,
c) burkolt rézsûnél 1:1,5.

4. Azon a védvonalon, amelynek a koronaszélessége
5 m-nél kisebb, szükség szerinti távolságban, 50 m hossz-
ban, a korona 6 m-re szélesítésével kitérõket kell létesíteni.

2. számú melléklet
a 94/2007. (XII. 23.) KvVM rendelethez

A Balaton és a Velencei-tó partvédõ mûvei

Tó

Legkisebb magasság (cm)

Végleges szabályozás Ideiglenes szabályozás

partvédõ
mû felsõ

éle
terepszint

partvédõ
mû felsõ

éle
terepszint

Balaton
Déli part 190 210 170 170
Északi part 170 220 160 160
Velencei-tó 190 210 – –

A megadott relatív magasságok a Balatonnál a siófoki, a
Velencei-tónál az agárdi vízmérce „0” pontjára vonatkoz-
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nak. A Balaton déli partjára vonatkozó elõírások Balaton-
kenesétõl Keszthelyig (az 1 ÉVO-tól a 78 DVO-ig, Fenék-
pusztáig) érvényesek.

3. számú melléklet
a 94/2007. (XII. 23.) KvVM rendelethez

A Fertõ-tó partvédõ mûvei

1. A Fertõ-tó egységes kezelése érdekében a jogi part-
vonalon belül a nyilvántartási magassági értékek az oszt-
rák nyilvántartási alapszintre (mOAf.) vonatkoznak, jogi
partvonalon kívül a Balti (mBf.) alapsík használata kötele-
zõ. A kapcsolódó területek, létesítmények és vízrendsze-
rek esetén a terveken mindkét alapsíkot fel kell tüntetni. A
Balti alapsík az Osztrák alapsíknál 0,585 m-rel alacso-
nyabban van (kiszámítás: mBf = mOAf–0,585m).

2. A Fertõ-tó szabályozási vízszintjei:
Téli idõszak

(okt. 1.–febr. 28. ill. 29.) 115,60 mOAf
Átmeneti idõszak

(márc., ill. szeptember) 115,65 mOAf
Nyári idõszak

(április 1.–aug. 31.) 115,70 mOAf

3. A fentiektõl való eltérést csak a Magyar–Osztrák
Vízügyi Bizottság engedélyezhet.

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter

95/2007. (XII. 23.) KvVM

rendelete

a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint

a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási

díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet

módosításáról

A környezet védelmének általános szabályairól szóló
1995. évi LIII. törvény 110. §-ának (13) bekezdés a) pont-
jában foglalt felhatalmazás alapján, a környezetvédelmi és
vízügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 165/2006.
(VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a)–c) pontjában meghatáro-
zott feladatkörömben eljárva – a pénzügyminiszter fel-
adat- és hatáskörérõl szóló169/2006. (VII. 28.) Korm. ren-
delet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljá-
ró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következõket
rendelem el:

1. §

A környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a víz-
ügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól

szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 1. mellékletének
I. táblázata az alábbi 48. sorszámmal egészül ki:

48. A környezetvédelmi, természetvédelmi
és tájvédelmi szakértõi névjegyzékbe
bejegyzés

5 000

2. §

Ez a rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba, és a
hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Dr. Fodor Gábor s. k.,
környezetvédelmi és vízügyi miniszter

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter

96/2007. (XII. 23.) KvVM

rendelete

a környezetvédelmi felülvizsgálat végzéséhez

szükséges szakmai feltételekrõl és a feljogosítás

módjáról, valamint a felülvizsgálat

dokumentációjának tartalmi követelményeirõl szóló

12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet, valamint

a környezeti állapotvizsgáló szakértõi tevékenységrõl

szóló 15/1997. (V. 28.) KTM rendelet módosításáról

A környezet védelmének általános szabályairól szóló
1995. évi LIII. törvény 110. §-a (8) bekezdésének f) pont-
jában foglalt felhatalmazás, valamint a felszámolási eljá-
rás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi kö-
vetelményeirõl szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet
17. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a környezetvédel-
mi és vízügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló
165/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a)–c) pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket
rendelem el:

1. §

A környezetvédelmi felülvizsgálat végzéséhez szüksé-
ges szakmai feltételekrõl és a feljogosítás módjáról,
valamint a felülvizsgálat dokumentációjának tartalmi kö-
vetelményeirõl szóló 12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet
1. §-ának helyébe a következõ rendelkezés lép:

„1. § Környezetvédelmi felülvizsgálatot (a továbbiak-
ban: vizsgálat) végezhet

a) az a természetes személy, aki a külön jogszabály
szerint szakértõi tevékenység végzésére jogosult, illetve

b) az a gazdálkodó szervezet, amelynek a külön jogsza-
bály szerint szakértõi tevékenység végzésére jogosult tag-
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ja vagy alkalmazottja a környezetvédelmi felülvizsgálat-
ban részt vesz.”

2. §

A környezeti állapotvizsgáló szakértõi tevékenységrõl
szóló 15/1997. (V. 28.) KTM (a továbbiakban: R.) rende-
let 1. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„1. § Az R.-ben meghatározott környezeti állapotvizs-
gáló szakértõi tevékenységet végezhet

a) az a természetes személy, a külön jogszabály szerint
szakértõi tevékenység végzésére jogosult, illetve

b) az a gazdálkodó szervezet, amelynek a külön jogsza-
bály szerint szakértõi tevékenység végzésére jogosult tag-
ja vagy alkalmazottja a környezeti állapotvizsgálatban
részt vesz.”

3. §

Az R. 3. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„3. § A környezeti állapotvizsgáló szakértõi tevékeny-

ség végzésére az FR 5. §-át kell megfelelõen alkalmazni.”

4. §

(1) Ez a rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba, és a
hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti a környezetvédelmi felülvizsgálat végzéséhez szük-
séges szakmai feltételekrõl és a feljogosítás módjáról,
valamint a felülvizsgálat dokumentációjának tartalmi kö-
vetelményeirõl szóló 12/1996. (VII. 4.) KTM rendelet
2–4. §-ai, 6. §-a, 8. §-ának (3) bekezdése, továbbá 1. számú
melléklete, valamint az azt módosító az egyes környezet-
védelmi, természetvédelmi és vízügyi feladat- és hatáskö-
röket megállapító miniszteri rendeletek módosításáról
szóló 1/2004. (II. 6.) KvVM rendelet 3. §-a.

Dr. Fodor Gábor s. k.,
környezetvédelmi és vízügyi miniszter

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter

97/2007. (XII. 23.) KvVM

rendelete

az egyes kiemelt jelentõségû vízilétesítmények

rendszeres mûszaki megfigyelésérõl

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény
45. §-a (8) bekezdésének j) pontjában kapott felhatalmazás

alapján, a környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat-
és hatáskörérõl szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet
1. §-ának c) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva a
következõket rendelem el:

1. §

(1) E rendelet hatálya a megfigyelési kötelezettség alá
tartozó, a mellékletben meghatározott vízilétesítményekre
terjed ki.

(2) E rendelet hatálya nem terjed ki a más jogszabályok-
ban elõírt felülvizsgálatokra (így például: vízügyi felügye-
let, védmû felülvizsgálat), továbbá a vízépítési mûvek
(mûtárgyak), környezeti monitoringjára, kivitelezésére,
minõségellenõrzésére, valamint az új építmények (termé-
kek) minõsítésére vonatkozó jogszabályok alkalmazására.

2. §

A jelentõs vízgazdálkodási hatású vagy ilyen hatásnak
kitett vízilétesítményeket, illetõleg azok fõbb mûtárgyait
(a továbbiakban: kiemelt jelentõségû vízilétesítmények)
az állaguk és hatékonyságuk megõrzése, üzemképességük
fenntartása, meghibásodásukból a környezetükre származ-
ható veszélyhelyzetek és károk megelõzése, az idõvel
szükségessé váló rekonstrukciójuk mûszaki megalapozása
érdekében – építésük és üzemelésük folyamán – e rende-
letnek megfelelõen rendszeres mûszaki megfigyelés alá
kell vonni.

3. §

(1) A kiemelt jelentõségû vízilétesítmények mûszaki meg-
figyelését úgy kell megtervezni, és ennek során az észlelése-
ket (ellenõrzõ méréseket, egyéb vizsgálatokat) úgy kell vég-
rehajtani, hogy az ezek eredményeként kapott adatok:

a) feltárják a kiemelt jelentõségû vízilétesítmény és
környezete kölcsönhatásának folyamatait és az észlelt je-
lenségek okait, valamint

b) alapul szolgáljanak a kiemelt jelentõségû vízilétesít-
mény létesítése során hozandó döntésekhez, a biztonságos
építéshez, a vízilétesítmény üzemeltetési szabályzatának
kidolgozásához, aktualizálásához, továbbá

c) tegyék lehetõvé a kiemelt jelentõségû vízilétesít-
mény üzemeltetése során bekövetkezõ káros változások és
meghibásodási folyamatok idõben való felismerését, meg-
elõzését, a hibák kijavítását, illetõleg a rendeltetésszerû, a
vonatkozó (így például: munkavédelmi) jogszabályok sze-
rinti biztonságos üzemelést, és

d) adjanak tájékoztatást a kiemelt jelentõségû víziléte-
sítmény szükségessé váló rekonstrukciójának végrehajtá-
sához.
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(2) A vízilétesítmény megfigyelési adatainak folyama-
tos rögzítését, tárolását és feldolgozását, mûszaki értékelé-
sét árvízi eseményt követõen haladéktalanul, illetve leg-
alább éves gyakorisággal végre kell hajtani.

(3) A villamos erõmûvekkel funkcionális egységet al-
kotó kiemelt jelentõségû vízilétesítmények megfigyelésé-
re, a megfigyelés eredményeinek feldolgozására és értéke-
lésére, valamint a teendõ intézkedésekre, a vonatkozó mû-
szaki és nautikai elõírásokat egyaránt alkalmazni kell.

4. §

(1) A megfigyelést el kell végezni a kiemelt jelentõségû
vízilétesítmény:

a) építésének idõszakában, valamint
b) üzemelésének teljes ideje alatt, továbbá
c) üzemen kívül helyezése esetében a mûvek teljes

megszüntetéséig (elbontásáig).

(2) Az (1) bekezdéstõl függetlenül folyamatos megfi-
gyelést és mérést kell végezni, amennyiben a vízállás eléri
vagy meghaladja a felvízi vízmércén mért mértékadó ár-
vízszintet.

(3) A megfigyelés során kapott adatokat:
a) a folyamatos észlelés esetén a mûszaki szabályok-

ban meghatározott gyakorisággal kell rögzíteni, és azokat
összegyûjtve meg kell õrizni;

b) az esetenkénti észlelések eredményét jegyzõkönyv-
ben kell rögzíteni.

(4) A (2) bekezdés alapján gyûjtött és megõrzött adato-
kat haladéktalanul, míg a (3) bekezdés alapján gyûjtött és
megõrzött adatokat a rögzítéstõl számított 60 napon belül
fel kell dolgozni az üzemeltetõnek, vagy az üzemeltetõ ál-
tal megbízott szervnek, és azokat az észlelt jelenségek
miatt szükségessé váló intézkedések meghatározása végett
értékelni kell. Az adatokat a vízilétesítmény üzemelésének
(fennállásának) teljes idõtartama alatt meg kell õrizni.

5. §

(1) A megfigyelés végrehajtásáról, az észlelt adatok
rögzítésérõl, gyûjtésérõl és megõrzésérõl, valamint feldol-
gozásáról és értékelésérõl:

a) az építés idõszakában a kiemelt jelentõségû víziléte-
sítmény beruházója,

b) az üzembe helyezést (használatba vételt) követõen,
az üzemeltetés ideje alatt az elbontásig, a kiemelt jelentõ-
ségû vízilétesítmény üzemeltetõje
az arra szakértelemmel rendelkezõ útján gondoskodik.

(2) Nem vízügyi szerv kezelésében lévõ kiemelt jelentõ-
ségû vízilétesítmény esetén a megfigyelések eredményeit
az adatgyûjtõ a rögzítéstõl számított 30 naponbelül köteles
átadni a területileg illetékes környezetvédelmi és vízügyi
igazgatóságnak (a továbbiakban: igazgatóság).

(3) Ha a kiemelt jelentõségû vízilétesítmény üzemelte-
tõje nem vízügyi szerv, a megfigyeléssel kapcsolatos fel-
adatokat akkor láthatja el, ha ehhez az igazgatóság hozzá-
járul.

6. §

A megfigyelés eredményeinek megfelelõ intézkedések
kellõ idõben történõ megtételéért:

a) Az 5. § (1) bekezdésének a) pontja alapján a beruházó,
b) Az 5. § (1) bekezdésének b) pontja alapján az üze-

meltetõ szervezet vezetõje
a felelõs.

7. §

(1) A megfigyelést végzõ a megfigyelés feldolgozott és
mûszakilag értékelt eredményeinek megtárgyalására
– helyszíni szemlével egybekötött – konzultációt köteles
tartani:

a) a létesítés ideje alatt a mûszaki szempontból szüksé-
ges gyakorisággal;

b) a létesítés befejezését követõen fél éven belül;
c) az üzembe helyezés után két és öt évvel, majd ezt

követõen tízévenként.

(2) Az (1) bekezdésen foglaltaktól függetlenül konzul-
tációt kell tartani a 4. § (2) bekezdésében meghatározott
esetben.

(3) A konzultáción ismertetni kell a megfigyelések
eredményeit, értékelni kell a vízilétesítmény állagát és
üzemelését, a tervezési és kivitelezési munkát, és meg kell
határozni a vízilétesítménnyel kapcsolatban esetleg szük-
ségessé vált intézkedéseket.

(4) A konzultáción részt vesz a megfigyelést végzõ, a
vízilétesítmény üzemeltetõje, a vízilétesítményt kezelõ
szerv, illetve az igazgatóság.

8. §

A megfigyelési rendszert szaktervezõ dolgozza ki, és
annak terveit, ideértve az adatrögzítés, -gyûjtés és -megõr-
zés, valamint a -feldolgozás és -értékelés módozatait is, a
vízilétesítmény kiviteli terveivel együtt szolgáltatja, to-
vábbá az annak mûködésére vonatkozó elõírásokat a vízi-
létesítmény üzemelési szabályzatában meghatározza.
Ezek keretében meg kell határozni azokat a mérési határér-
tékeket, illetõleg jelenségeket is, amelyek elérése, illetõleg
fellépése esetén a mûszakilag szükséges intézkedéseket
haladéktalanul meg kell tenni.
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9. §

(1) Az illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és
vízügyi felügyelõség, mint vízügyi hatóság (a továbbiak-
ban: vízügyi hatóság) a kiemelt jelentõségû vízilétesít-
mény esetén:

a) vízjogi létesítési engedélyezési eljárásban az igazga-
tóság szakvéleménye alapján engedélyezi a vízilétesít-
mény megfigyelési rendszerének mûszaki terveit és annak
megvalósítását, valamint a

b) vízjogi üzemeltetési engedélyezés iránti eljárásban
pedig ellenõrzi a vízilétesítmény megfigyelési rendszeré-
nek megvalósítását és üzemeltetési szabályzatát, továbbá

c) ha az üzemeltetõ nem vízügyi szerv, határoz a megfi-
gyelési feladatok végrehajtásának formájáról [5. §
(2) bek.];

(2) A vízügyi hatóság az igazgatóság bevonásával ellen-
õrzi:

a) a megfigyelési rendszer mûködését és az észlelési
feladatok megfelelõ ellátását;

b) a megfigyelés eredményei alapján szükségessé vált
intézkedések kellõ idõben és hatékony módon történõ
megtételét.

(3) A kiemelt jelentõségû vízilétesítmény üzemeltetése
során az igazgatóság – a megfigyelési rendszer hiányossá-
gainak vagy nem megfelelõ mûködésének megállapítása
esetén – a vízügyi hatóságnál kezdeményezi az üzemelte-
tõvel szemben a megfigyelési rendszer e rendeletnek meg-
felelõ kialakítására és mûködtetésére irányuló eljárás meg-
indítását.

10. §

(1) E rendelet 2008. január 1. napján lép hatályba.
(2) Az üzemeltetõnek a már üzemeltetési engedéllyel ren-

delkezõ vízilétesítmények esetén az 5. § (3) bekezdés szerinti
hozzájárulást 2009. január 1-jéig kell megszerezni.

(3) E rendelet hatálybalépésekor üzemeltetési enge-
déllyel rendelkezõ vízilétesítménynél csak az állag lénye-
ges megbontása nélkül beépíthetõ (pótolható) és a 3. §
(1) bekezdésében meghatározott alapvetõ célok eléréséhez
legszükségesebb észleléseket kell megtervezni, csak az
ezek végrehajtásához feltétlenül szükséges eszközöket
kell beépíteni (felszerelni). Ezek körét a szaktervezõ a te-
rületileg illetékes környezetvédelmi és vízügyi igazgató-
sággal való egyeztetés alapján 2009. január 1-jéig alakít-
ja ki.

(4) A 3. § (1) bekezdésében meghatározott céloknak
megfelelõ és mûszaki tervek nélkül is elvégezhetõ észlelé-
seket az üzemeltetõ szerv köteles e rendelet hatálybalépé-
sét követõ egy éven belül megkezdeni és folytatni mindad-
dig, amíg a vízilétesítmény megfigyelési rendszerének ter-
vei megvalósulnak.

Dr. Fodor Gábor s. k.,
környezetvédelmi és vízügyi miniszter

Melléklet
a 97/2007. (XII. 23.) KvVM rendelethez

A rendelet hatálybalépésekor üzemelõ

és rendszeres megfigyelési kötelezettség alá tartozó

kiemelt jelentõségû vízilétesítmények

1. Vízlépcsõk (duzzasztómûvek), esetleg hajózsilippel
és vízerõmûvel

Duna: Dunakiliti vízlépcsõ és létesít-
ményei

Kvassay zsilip

Tassi zsilip

Mosoni-Duna: Mosonmagyaróvári duzzasztó-
mû

Fertõ-tó: Mekszikópusztai zsilip

Rába: Szentgotthárdi duzzasztómû

Nicki duzzasztómû létesítmé-
nyei és vízerõtelep

Rábca: Rábca torkolati mûtárgy

Balaton: Siófoki leeresztõ zsilip, hajó-
zsilip

Balatonkiliti duzzasztómû

Kis-Balaton: Kis-Balaton 4T mûtárgy

Kis-Balaton 21T mûtárgy

Sió: Sió torkolati mû

Velencei-tó: Dinnyési zsilip

Tisza: Tiszalöki Vízlépcsõ

Kiskörei Vízlépcsõ

Túr: Túr bukó

Hernád: Gibárti duzzasztómû

Felsõdobszai duzzasztómû

Bõcsi duzzasztómû

Takta: Kesznyéteni árvízkapu

Körösök: Gyulai duzzasztómû

Békésszentandrási duzzasztó-
mû

Békési duzzasztómû

Körösladányi duzzasztómû

Bökényi duzzasztómû

Hortobágy-Berettyó: Ágotai vészelzárómû

2. Hajózható csatornák és mûtárgyaik

Keleti Fõcsatorna beeresztõ és hajózsilip, Tiszavasvárinál
Keleti Fõcsatorna Balmazújvárosi bukó
Deák Ferenc zsilip, Bajánál
Lónyay Fõcsatorna torkolati mû, Gávavencsellõnél
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3. Völgyzárógátas és hullámtéri tározók és mûtárgyaik

Rakacai
Lázbérci
Köszörûvölgyi
Csórréti
Komravölgyi
Hasznosi
Markazi
Vaskapui (fehérvárcsurgói) tározó
Tatai Öreg-tó Vecserei zsilip
Góri tározó zsilipje
Alsószenterzsébeti tározó mûtárgya

4. Vízkivételek

Mosoni Duna 1.j. beeresztõzsilip
Mosoni Duna 6.j. beeresztõzsilip
Nyugati Fõcsatorna beeresztõzsilip
Nagykunsági Fõcsatorna beeresztõzsilip
Jászsági Fõcsatorna beeresztõzsilip
Kiskunsági Fõcsatorna beeresztõzsilip
Hortobágy-Berettyó árvízkapu
Tiszai Hõerõmû vízkivétele
Paksi Erõmû vízkivétele
Dunai Hõerõmû vízkivétele

5. Víz- és szennyvíztisztító telepek

Észak-pesti szennyvíztisztító telep

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter

98/2007. (XII. 23.) KvVM

rendelete

az Abaújkéri Aranyos-völgy természetvédelmi terület

létesítésérõl

A természet védelmérõl szóló 1996. évi LIII. törvény
24. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint 85. § b) pontjá-
ban kapott felhatalmazás alapján, a környezetvédelmi és
vízügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 165/2006.
(VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva – az erdõkre vonatkozóan a föld-
mûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és ha-
táskörérõl szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §
g) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró földmû-
velésügyi és vidékfejlesztési miniszterrel egyetértésben –
a következõket rendelem el:

1. §

Védetté nyilvánítom Abaújkéri Aranyos-völgy termé-
szetvédelmi terület elnevezéssel a Borsod-Abaúj-Zemplén

megyében, Abaújkér közigazgatási területén lévõ, az
1. mellékletben felsorolt ingatlan-nyilvántartási helyrajzi
számú, összesen 160,0 hektár kiterjedésû területet.

2. §

A védetté nyilvánítás célja a terület kiemelkedõen ma-
gas biológiai sokféleségének, elsõsorban a fokozottan vé-
dett uhu (Bubo bubo) élõ- és szaporodóhelyeként, egyben
más nagytestû ragadozó madarak [például parlagi sas
(Aquila heliaca), kígyászölyv (Circaetus gallicus)] szá-
mára is kiemelkedõ jelentõségû táplálkozóterületként
szolgáló gyepek megõrzése, továbbá az itt található nö-
vénytársulások – természetes sztyepprétek, bennük több
védett és fokozottan védett növényfajjal, például leánykö-
körcsin (Pulsatilla grandis), hegyi kökörcsin (Pulsatilla
montana), magyar nõszirom (Iris aphylla subsp. hunga-
rica) – és a hozzájuk kapcsolódó állatközösségek életfelté-
teleinek biztosítása.

3. §

(1) A terület természetvédelmi kezeléséért felelõs szerv
az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság (a továbbiakban:
igazgatóság).

(2) A terület természetvédelmi kezelési tervében meg-
határozott tevékenységeket az igazgatóság és – erdõ eseté-
ben – a külön jogszabály szerinti erdészeti hatósági nyil-
vántartásban szereplõ erdõgazdálkodó együttesen látja el.

(3) A terület természetvédelmi kezelési tervét a 2. mel-
léklet tartalmazza.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.

Dr. Fodor Gábor s. k.,
környezetvédelmi és vízügyi miniszter

1. melléklet
a 98/2007. (XII. 23.) KvVM rendelethez

Az Abaújkéri Aranyos-völgy természetvédelmi

terület ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai

Abaújkér

030; 032; 033/116; 033/118; 033/119; 033/120;
033/121; 033/123; 033/124; 033/125; 034; 035; 036; 037;
038; 039
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2. melléklet
a 98/2007. (XII. 23.) KvVM rendelethez

Az Abaújkéri Aranyos-völgy természetvédelmi

terület természetvédelmi kezelési terve

1. Gyakorlati természetvédelmi célkitûzések

– A területen található védett és fokozottan védett fajok
által reprezentált, hazai szinten is egyedülálló életközös-
ség megõrzése.

– A védett és fokozottan védett növény- és állatfajok
állományainak, egyedszámának, populációik életképessé-
gének megõrzése különös tekintettel a magyar nõszirom
(Iris aphylla subsp. hungarica) és az uhu (Bubo bubo) elõ-
fordulására.

– A természetes és természetszerû élõhelyek, társulá-
sok megõrzése, ezek területi kiterjedésének növelése a ter-
mõhelynek nem megfelelõ, nem õshonos vagy invazív fa-
jok által reprezentált élõhelytípusok és mesterségesen ki-
alakított ültetvények területének csökkenése mellett.

– A terület kiemelkedõen magas biológiai sokféleségé-
nek megõrzése a termõhelynek megfelelõ, õshonos fajok
tekintetében.

– A természeti értékek bemutatásának és a természet-
védelmi oktatás lehetõségének biztosítása a természetvé-
delmi szemlélet erõsítése érdekében.

– A terület további, természetvédelmi célú kutatásá-
nak, fejlesztésének biztosítása.

2. Természetvédelmi stratégiák

– A gyepek értékes életközösségeinek megõrzése, a vé-
dett és fokozottan védett növény- és állatfajok egyedszá-
mának, állományának fenntartása és erõsítése aktív termé-
szetvédelmi kezeléssel és hagyományos területhasználati
módok visszaállításával.

– A nem õshonos fafajokból álló erdõk termõhelynek
megfelelõ átalakítása.

– Invazív fafajok visszaszorítása, a termõhelyek aktív
természetvédelmi kezeléssel történõ helyreállítása.

– Természetvédelmi kezeléseket megalapozó és azokat
továbbfejlesztõ kutatások beindítása.

3. Természetvédelmi kezelési módok, korlátozások
és tilalmak

3.1. Mûvelési ághoz köthetõ természetvédelmi kezelé-
si módok, korlátozások és tilalmak

3.1.1. Gyepek kezelése
– A becserjésedõ gyepekrõl el kell távolítani a cserjé-

ket. A letisztított területrészeken a sarjfelverõdést legelte-
téssel kell megakadályozni, szükség esetén kézi erõvel
kell visszavágni a sarjakat. A cserjementes gyeprészeket
kaszálni kell. A levágott fás növényi részeket és a lekaszált
füvet el kell távolítani a területrõl.

– A száraz, illetve sziklagyep jellegû területek legelte-
tése tilos.

– A mezofil gyepeket legeltetéssel kell kezelni, az ál-
latsûrûség nem haladhatja meg a 2 juh/ha értéket.

– Az akác által elfoglalt gyepterület helyreállítását kézi
erõvel, illetve legeltetéssel kell elvégezni.

3.1.2. Erdõk kezelése
– A fenyves állományokat fokozatosan vissza kell szo-

rítani, és a termõhelynek megfelelõ, õshonos fafajokra kell
lecserélni. A természetes újulatból származó fenyõegye-
deket el kell távolítani a területrõl.

– A területen elszórtan jelen lévõ tölgyegyedek és az
elegyfafajok egyedeinek megerõsödését elõ kell segíteni.

– Meg kell akadályozni az akác terjedését.
Az erdõgazdálkodásra vonatkozó további részletes elõ-

írásokat az érvényes körzeti erdõterv tartalmazza.
3.1.3. Kivett területek kezelése
– A földutak szélesítése, új utak kialakítása tilos a terü-

leten.
– A bányászat eredményeként visszamaradt sziklafala-

kat érintetlenül kell hagyni, az ott megjelent akácot és fe-
nyõt vissza kell szorítani.

3.2. Mûvelési ághoz nem köthetõ természetvédelmi ke-
zelési módok, korlátozások és tilalmak

3.2.1. Közlekedés
– Gépjármûvel történõ közlekedés – a természetvédel-

mi kezelés, illetve a területen jogszerûen folytatott gazdál-
kodás, munkavégzés érdekében történõ gépjármû haszná-
laton kívül – tilos.

3.2.2. Látogatás
– A terület látogatása – amennyiben annak célja nem

természetvédelmi kezelés, illetve a 3.2.1. pontban megha-
tározott gazdálkodás, munkavégzés – csak gyalogosan le-
hetséges, az utakról tilos letérni.

– A területen jogszerû gazdálkodást, munkavégzést
folytatók számára – tevékenységük elvégzése érdekében –
biztosítani kell a belépést.

3.2.3. Terület- és földhasználat
– A területen új épület, építmény létesítése – természet-

védelmi kezelés érdekében létesítendõ épületen, építmé-
nyen kívül – tilos.

– Burkolt és burkolatlan utak nem alakíthatók ki a terü-
leten.

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter

99/2007. (XII. 23.) KvVM

rendelete

a Debreceni Nagyerdõ Természetvédelmi Terület

létesítésérõl szóló 10/1992. (III. 25.) KTM rendelet

módosításáról

A természet védelmérõl szóló 1996. évi LIII. törvény
24. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint a 85. § b) pontjá-
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ban kapott felhatalmazás alapján, a környezetvédelmi és
vízügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 165/2006.
(VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva – a földmûvelésügyi és vidékfej-
lesztési miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 162/2006.
(VII. 28.) Korm. rendelet 1. § g) pontjában meghatározott
feladatkörében eljáró földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszterrel egyetértésben – a következõket rendelem el:

1. §

(1) A Debreceni Nagyerdõ Természetvédelmi Terület
létesítésérõl szóló 10/1992. (III. 25.) KTM rendelet
(a továbbiakban: R.) 1. §-a helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

„1. § Védetté nyilvánítom Debreceni Nagyerdõ Termé-
szetvédelmi Terület elnevezéssel a Debrecen város terüle-
tén lévõ, a melléklet szerinti ingatlan-nyilvántartási hely-
rajzi számú, 1092,1 hektár kiterjedésû erdõterületet.”

(2) Az R. melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

2. §

Ez a rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba, és 2008.
január 2-án hatályát veszti.

Dr. Fodor Gábor s. k.,
környezetvédelmi és vízügyi miniszter

Melléklet
a 99/2007. (XII. 23.) KvVM rendelethez

[Melléklet a 10/1992. (III. 25.) KTM rendelethez]

A Debreceni Nagyerdõ Természetvédelmi Terület

ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai

Debrecen

05/13, 06–09, 012, 013/1, 013/2, 050, 052, 053/1,
053/2, 053/4, 053/5, 053/9, 053/10, 056/3, 056/5, 069,
070–073, 22225–22226, 22228, 22231, 22232/1-2, 22253,
22256/2, 22257/1-2, 22258, 22264–22266, 22268, 22271,

22278, 22280/1-2, 22282, 22283/1-2, 22284, 22290,
22292, 22294–22295, 22297, 22299, 22301, 22304/1-2,
22306, 22307/1-2, 22308–22309, 22310/1-2, 22312/1-2,
22313–22315

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter

100/2007. (XII. 23.) KvVM

rendelete

az ár- és belvízvédekezésrõl szóló

10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet módosításáról

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény
45. §-a (8) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalma-
zás alapján, a környezetvédelmi és vízügyi miniszter fel-
adat- és hatáskörérõl szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. ren-
delet 1. § c) pontjában meghatározott feladatkörömben el-
járva – összhangban a 232/1996. (XII. 26.) Korm. rende-
letben foglaltakkal, a rendelet 3. §-a szerinti érdekelt mi-
niszterekkel egyetértésben – a következõket rendelem el:

1. §

Az ár- és belvízvédekezésrõl szóló 10/1997. (VII. 17.)
KHVM rendelet 1. számú mellékletének helyébe e ren-
delet melléklete lép.

2. §

(1) E rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.

(2) E rendelet a hatálybalépését követõ napon hatályát
veszti.

Dr. Fodor Gábor s. k.,
környezetvédelmi és vízügyi miniszter

1. szám KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ 67



Melléklet a 100/2007. (XII. 23.) KvVM rendelethez

[1.számú melléklet a 10/1997.(VII.17.)KHVM rendelethez]
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1.szám

kezd végs

I. II. III.
km

km cm kelte fok fok fok

01.01.
Esztergomi 8,337 Duna jp. 0,000 3,363 3,363 Esztergom 1718,50 100,92 771 2002. VIII. 18. 500 600 650

Duna jp. 0,000 4,974 4,974
01.02.
Komárom- 14,283 Duna jp. 0,000 14,283 14,283 Komárom 1768,30 103,88 801 2002. VIII. 17. 500 620 680 Magaspart: 4,523 km
almásfüzit i Vasúti töltés: 4,630 km
01.03.
Vének-dunaremetei 26,433 Duna jp. 0,000 26,433 26,433 Nagybajcs 1801,00 107,40 875 2002. VIII. 17. 470 540 610
01.04.
Dunaremete-rajkai 35,291 Duna jp. 26,433 61,724 35,291 Nagybajcs 1801,00 107,40 875 2002. VIII. 17. 470 540 610
01.05.
Vének-dunaszentpáli 30,253 Mosoni-Duna bp. 0,000 30,235 30,235 Nagybajcs 1801,00 107,40 875 2002. VIII. 17. 470 540 610 Árvízvédelmi fal: 0,937 km

Bácsa 9,10 106,98 809 2002. VIII. 17. 450 550 600
01.06.
Lajta menti 36,218 Lajta f meder jp. 0,000 18,641 18,641 Mosonmagyar- 118,41 315 1965. VI. 9. 160 200 220 Magaspart: 5,035 km

óvári
Lajta f meder bp. 0,000 3,957 3,957 duzzasztó 4,10
Lajta bp. csat.bp. 3,957 17,577 13,620 Vasúti töltés: 0,283 km

01.07.
Mosoni-Duna- 82,422 Mosoni-Duna jp. 8,194 30,569 22,375 Gy r 0,40 106,98 808 2002. VIII. 17. 500 600 650
Rábca menti Rábca bp. 0,000 7,184 7,184 Rábcakapi 28,70 109,92 434 1965. VI. 17 250 300 350

8,094 30,764 22,670
Rábca jp. 0,000 30,193 30,193

01.08.
Gy r-árpási 30,125 Mosoni-Duna jp. 7,726 8,194 0,468 Gy r 0,40 106,98 808 2002. VIII. 17. 500 600 650

Rába bp. 0,000 29,657 29,657 Árpás 29,00 113,13 586 1965. IV. 25. 320 420 480
01.09.
Árpás-répceszemerei 41,704 Rába bp. 29,657 60,588 30,931 Vág 51,00 124,34 456 1900. IV. 9. 250 300 350

Répce árap. bp. 0,000 10,773 10,773 Répcelak-Újhíd 2,30 133,58 422 1965. IV. 25. 250 300 350
01.10.
Répcelak-sárvári 32,626 Répce árap. jp. 0,000 9,665 9,665 Répcelak-Újhíd 2,30 133,58 422 1965. IV. 25. 250 300 350

Rába bp. 60,588 83,549 22,961 Ragyogóhíd 73,40 141,33 450 1900. IV. 9. 150 250 300

A folyó, 
a vízfolyás, 
a csatorna

neve és védvonala
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vízmérce vízállás
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kezd végs

I. II. III.
km

km cm kelte fok fok fok

01.11.
Gy r-koroncói 28,965 Mosoni-Duna jp. 0,000 5,121 5,121 Gy r 0,40 106,98 808 2002. VIII. 17. 500 600 650 Árvízvédelmi fal: 1,585 km

5,981 7,726 1,745 Kiköt  támfal: 0,407 km
Rába jp. 0,419 10,939 10,520 Gyirmót 1,00 109,07 603 2002. VIII. 17. 320 400 480 Magaspart: 0,923 km
Marcal jp. 0,000 2,060 2,060 Mórichida 18,40 113,00 391 1951. VI. 13. 250 300 350 Közúti töltés: 0,476 km

3,217 7,818 4,601 (426) 1963. III. 15.
Bakonyér jp. 0,696 2,774 2,078
Bakonyér bp. 0,000 2,840 2,840

01.12.
Koroncó-mórichidai 37,881 Rába jp. 10,939 29,567 18,628 Árpás 29,00 113,13 586 1965. IV. 25. 320 420 480

Marcal bp. 0,000 19,253 19,253 Gyirmót 1,00 109,07 603 2002. VIII. 17. 320 400 480
Mórichida 18,40 113,00 391 1951. VI. 13. 250 300 350

(426) 1963. III. 15.
01.13.
Mórichida-sárvári 53,927 Rába jp. 29,567 38,539 8,972 Vág 51,00 124,34 456 1900. IV. 9. 250 300 350

38,880 83,835 44,955 megszüntetésre
120,773 Ragyogóhíd 73,40 141,33 450 1900. IV. 9. 150 250 300

kezd végs

I. II. III.
km

km cm kelte fok fok fok

02.01.
Dunaegyháza-tassi 24,36 Duna bp. 0,000 24,360 24,360 Tass 1586,20 89,28 888 1965. VI. 18. 750 850 880 Magaspart: 0,530 km

(996) 1956. III. 8.
02.02.
Tass-szigetújfalui 20,418 Duna bp. 0,000 20,418 20,418 Budapest 1646,50 94,97 860 2006. IV. 4. 620 700 800 Árvízvédelmi fal: 0,08 km

(867) 1876. II. 26. Magaspart: 0,350 km
02.03.
Szigetújfalu-csepeli 29,922 Duna bp. 0,000 29,922 29,922 Budapest 1646,50 94,97 860 2006. IV. 4. 700 760 820

(867) 1876. II. 26.
02.04.
Kvassay-zsilipi 0,452 Duna bp. 0,000 0,452 0,452 Budapest 1646,50 94,97 860 2006. IV. 4. 620 700 800 Árvízvédelmi fal: 0,070 km

(867) 1876. II. 26.
02.05.
Gödi 4,15 Duna bp. 0,000 3,180 3,180 Nagymaros 1694,60 99,43 714 2006. IV. 4. 520 620 670 Árvízvédelmi fal: 0,035 km

Sz d-Rákos bp. 0,000 0,970 0,970 (763) 1876. II. 25.
02.06.
Dunafüred-érdi 7,758 Duna jp. 0,000 6,158 6,158 Budapest 1646,50 94,97 860 2006. IV. 4. 650 750 820

(867) 1876. II. 26.
02.07.
Szentendrei-szigeti 24,701 Duna jp. 0,000 15,642 15,642 Nagymaros 1694,60 99,43 714 2006. IV. 4. 520 620 670 Magaspart: 1,600 km

Szentendrei- 0,000 9,059 9,059 (763) 1876. II. 25.
Duna bp.

A folyó, 
a vízfolyás, 
a csatorna

neve és védvonala

A folyó, 
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neve és védvonala
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A védelmi szakasz A f védvonal A védekezési készültség elrendelésére és megszüntetésére mértékadó
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1.szám

kezd végs

I. II. III.
km

km cm kelte fok fok fok

02.08.
Budakalászi 8,742 Barát p. bp. 0,000 2,600 2,600 Nagymaros 1694,60 99,43 714 2006. IV. 4. 520 620 670 Árvízvédelmi fal: 0,062 km

(763) 1876. II. 25.
Szentendrei-
Duna jp. 0,000 4,250 4,250
Dera p. jp. 0,000 1,892 1,892

02.09.
Ipolydamásd- 13,192 Ipoly bp. 0,000 10,651 10,651 Ipolytölgyes 18,80 105,74 563 1999. VI. 24. 420 470 520
Letkés- Letkés p. bp. 0,000 0,440 0,440 (550) 1976. XII. 9.
ipolytölgyesi Letkés p. jp. 0,000 0,445 0,445

Nyerges p. bp. 0,000 0,556 0,556
Nyerges p. jp. 0,000 0,700 0,700
Ganádi p. bp. 0,000 0,400 0,440

02.10.
Ipolyvece- 29,246 Ipoly bp. 0,000 18,181 18,181 Balassagyarmat 110,70 136,68 446 1976. XII. 4. 300 350 400 Magaspart: 0,273 km
Balassagyarmat- Derék p. bp. 0,000 1,546 1,546 Nógrádszakál 158,70 157,08 371 1976. XII. 3. 330 350 380
szécsényi Derék p. jp. 0,000 2,090 2,090

Lókos p. bp. 0,000 1,850 1,850
Lókos p. jp. 0,000 1,768 1,768
Szentlélek p. jp. 0,000 3,811 3,811

02.11.
Jászfels szentgyörgy- 82,915 Zagyva jp. 0,000 39,084 39,084 Apc 119,20 129,10 365 1999. VII. 13. 250 300 350 Magaspart: 0,545 km
Jobbágyi Zagyva bp. 0,000 36,792 36,792 (458) 1963. III. 13.

Galga jp. 0,000 1,200 1,200 Hatvan-alsó 104,01 113,69 419 1999. VII. 12. 310 350 400
Galga bp. 0,000 1,200 1,200 (510) 1941. II. 13.
Herédi-Bér jp. 0,000 0,600 0,600
Herédi-Bér bp. 0,000 1,200 1,200 Szentl rinckáta 87,83 103,75 344 1999. VII. 12. 220 270 320
Szuha p. jp. 0,000 0,641 0,641 (320) 1963. III. 13.
Szuha p. bp. 0,000 1,710 1,710
Tolvajló p. jp. 0,000 0,488 0,488

02.12.

Mátraverebélyi 2,415 Zagyva p. 0,000 2,415 2,415 tározói 145,95 175,50 730 1999. VII. 11. 300 665 755 2,540 em3 1%-os árvíznél
tározó
02.13.

Maconkai 1,533 Zagyva p. 0,000 1,533 1,533 tározói 152,70 192,60 665 1999. VII. 11. 550 600 650 1,770 em3 1%-os árvíznél
tározó
02.14.

Tarján-pataki 2,068 Tarján p. 0,000 2,068 2,068 tározói 3,30 175,50 716 1999. VII. 12. 810 850 900 2,677 em3 1%-os árvíznél
tározó 6,016
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kezd végs

I. II. III.
km

km cm kelte fok fok fok

 03.01.               
 Baja-margittaszigeti 47,800  Duna bp. 0,000 47,800 47,800  Baja 1478,70 80,99 976  1965. VI. 19. 700 800 900
        (1037)  1956. III. 13.    
 03.02               
 Baja-fokt i 41,000  Duna bp. 0,000 41,000 41,000  Baja 1478,70 80,99 976  1965. VI. 19. 700 800 900   
        (1037)  1956. III. 13.      
 03.03.               
 Uszód-solti 41,077  Duna bp. 41,000 82,077 41,077  Paks 1531,30 85,38 872  1965. VI. 18. 600 700 800
        (1006)  1876. II. 27.      

kezd végs

I. II. III.
km

km cm kelte fok fok fok

04.01.
Báta-Siótorok- 51,523 Duna jp. 0,000 28,692 28,692
sióagárdi Sió jp. 0,000 18,153 18,153 Sió torkolati m 2,60 79,32 1227 2006. IV. 07. 1000 1150 1250

alvíz
Szekszárd 18,80 85,09 680 1945. II. 14 500 600 650

(814) 1956. III. 13.
Völgységi p. jp. 0,000 2,448 2,448
Völgységi p. bp. 0,000 2,230 2,230

04.02.
Siótorok-paksi 30,415 Duna jp. 28,692 59,107 30,415 Paks 1531,30 85,38 872 1965. VI. 18. 650 800 900

(1006) 1876. II. 27.
04.03.
Paks-bölcskei 25,627 Duna jp. 59,107 84,734 25,627 Paks 1531,30 85,38 872 1965. VI. 18. 650 800 900

(1006) 1876. II. 27.
04.04.
Ercsi-adonyi 31,402 Duna jp. 0,000 19,603 19,603 Adony 1597,80 91,68 739 1965. VI. 18. 550 650 700

(820) 1941. II. 15.
Váli víz jp. 0,000 4,235 4,235
Váli víz bp. 0,000 2,829 2,829
Szent-László víz bp. 0,000 4,735 4,735

04.05.
Siótorok-kölesdi 34,383 Sió bp. 0,000 17,635 17,635 Szekszárd 18,80 85,09 680 1954. II. 14. 500 600 650

Nádor bp. 0,000 16,748 16,748 (814) 1956. III. 13.
04.06.
Sióagárd-kölesdi 34,913 Sió bp. 17,635 36,175 18,540 Szekszárd 18,80 85,09 680 1954. II. 14. 500 600 650

Nádor jp. 0,000 16,373 16,373 (814) 1956. III. 13.
04.07.
Kölesd-simontornyai 32,331 Sió bp. 36,175 68,506 32,331 Simontornya 74,30 91,76 682 1940. III. 19. 500 550 600

(459) 1964. I. 1.
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A védelmi szakasz A f védvonal A védekezési készültség elrendelésére és megszüntetésére mértékadó

fkm

"0"
pont
mBf.

LNV

tkm

 Üzemi út: 3,892 km

Megjegyzés

ALSÓ-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

Megjegyzéshossza

 Közút: 12,575 km

szelvénye

vízállás
neve, helye

száma, neve
hossza

vízmérce

száma, neve
hossza

szelvénye
hossza

vízmérce

tkm

 Közút: 1,349 km

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

A védelmi szakasz A f védvonal A védekezési készültség elrendelésére és megszüntetésére mértékadó

Közút: 3,478 km
Magaspart: 2,141 km

vízállás
neve, helye "0"     

pont
mBf.

LNV

fkm

Közút: 19,660 km
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kezd végs

I. II. III.
km

km cm kelte fok fok fok

05.01.
Mohácsi 19,865 Duna jp. 0,000 19,865 19,865 Mohács 1446,80 79,2 984 1965. VI. 19. 700 850 950

(1010) 1956. III. 13.
05.02.
Drávaszabolcsi 45,005 Dráva bp. 0,000 31,709 31,709 Drávaszabolcs 77,70 86,76 596 1972. VII. 22. 430 480 520

Fekete-víz bp. 0,000 4,618 4,618
Pécs-víz bp. 0,000 2,153 2,153
Fekete-víz jp. 0,000 6,525 6,525

05.03.
Drávasztárai 42,386 Dráva bp. 31,709 74,095 42,386 Szentborbás 133,10 94,74 634 1972. VI. 20 460 530 560

kezd végs

I. II. III.
km

km cm kelte fok fok fok

06.01.
Sárvári 7,193 Rába jp. 0,000 7,193 7,193 Sárvár 89,00 149,86 493 1900.IV.09. 350 400 450
06.02.
Körmendi 9,691 Rába bp. 0,000 4,434 4,434 Körmend 158,70 184,15 505 1965. IV. 23. 300 380 440

Pinka bp. 0,000 5,257 5,257
06.03.
Szentgotthárdi 14,244 Rába bp. 0,000 4,095 4,095 Szentgotthárd 205,90 215,15 470 1910. VI. 15. 270 330 370

Rába jp. 0,000 0,834 0,834
Lapincs bp. 0,000 0,564 0,564
Lapincs jp. 0,000 2,070 2,070
Lapincs árap. É. 0,000 2,006 2,006
Lapincs árap. D. 0,000 1,831 1,831
Lahn patak 0,000 1,373 1,373 Vasszentmihály 0,70 203,00 na na * 250 350
Vörös patak jp. 0,000 0,665 0,665 1. sz. vízmérce
Vörös patak bp. 0,000 0,806 0,806 Lahn patak

06.04.
Murai 43,360 Gerencsér á. bp 0,000 1,255 1,255 Letenye 35,60 137,86 514 1972. VII. 18. 330 380 430

Gerencsér á. jp 0,000 1,244 1,244
Béci patak jp. 0,000 3,100 3,100
Béci patak bp. 0,000 3,114 3,114
Borsfai patak jp. 0,000 1,363 1,363
Borsfai patak bp. 0,000 1,351 1,351
Principális jp. 0,000 5,000 5,000
Mura bp. 0,000 26,933 26,933

06.05.
Zalai 15,083 Zala bp. 0,000 13,112 13,112 Zalaapáti 22,80 105,4 424 1987. VIII. 7. 250 280 330

Szentgyörgyvári bp. 0,000 0,606 0,606 (445) 1963. III. 14.
Szentgyörgyvári jp. 0,000 0,595 0,595
Köszvényes p. bp. 0,000 0,725 0,725

A folyó, 
a vízfolyás, 
a csatorna

neve és védvonala

A folyó, 
a vízfolyás, 
a csatorna

neve és védvonala

Árvízvédelmi fal: 0,694 km

Közút: 1,082 km

*Árapasztó vápa m ködésbe
lépésekor

NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

A védelmi szakasz

Magaspart: 0,835 km

A f védvonal A védekezési készültség elrendelésére és megszüntetésére mértékadó

Megjegyzés
vízállás

száma, neve
hossza

Árvzvédelmi fal: 1,515 km

Megjegyzés

tkm
száma, neve

hossza
vízmérce

fkm

LNV

DÉL-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

A védelmi szakasz A f védvonal

fkm

hossza

A védekezési készültség elrendelésére és megszüntetésére mértékadó

vízállás
"0"
pont
mBf.

szelvénye neve, helye

hossza
vízmérce

szelvénye neve, helye "0"     
pont
mBf.

LNV

tkm
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kezd végs

I. II. III.
km

km cm kelte fok fok fok

07.01.
Nagyhalász- 36,783 Tisza bp. 1,287 8,600 7,313 Tiszabercel 569,00 91,36 882 2000. IV. 11. 600 700 800
Vencsell -buji Lónyay jp. 9,100 23,000 13,900

0,000 3,872 3,872
3,980 9,078 5,098 2,102 km

11,180 16,580 5,400 0,220 km
16,800 18,000 1,200 Összesen: 2,930 km

07.02.
Veresmart-nagyhalászi 23,377 Tisza bp. 23,000 46,377 23,377 Dombrád 593,08 94,06 890 1888. III. 24. 550 650 750

07.03.
Zsurk-veresmarti 25,678 Tisza bp. 46,727 47,586 0,859 Záhony 627,80 98,14 758 2001. III. 9. 500 600 700

48,075 48,810 0,735 (758) 1941. II. 19. 0,489 km
48,930 57,300 8,370 0,120 km
57,341 62,300 4,959 0,041 km
62,500 65,522 3,022 0,200 km
65,543 73,008 7,465 0,021 km
74,232 74,500 0,268 Összesen: 0,871 km

07.04.
Vásárosnamény-zsurki 18,778 Tisza bp. 76,200 82,000 5,800 Vásárosnamény 684,45 101,98 943 2001. III. 7. 600 750 800

86,600 89,050 2,450
98,600 99,370 0,770

100,500 104,240 3,740
104,500 111,380 6,880

07.05.
Szatmárcseke- 31,300 Tisza bp. 112,000 143,300 31,300 Tiszabecs 744,30 114,34 736 2001. III. 6. 300 400 500
Olcsvaapáti Tivadar 705,70 105,40 1014 2001. III. 6. 500 600 700
07.06.
Magosliget- 26,022 Batár bp. 0,000 9,940 9,940 Tiszabecs 744,30 114,34 736 2001. III. 6. 300 400 500
tiszakóródi Tisza bp. 143,300 159,382 16,082
07.07.
Vásárosnamény- 31,000 Tisza jp. 0,000 31,000 31,000 Vásárosnamény 684,45 101,98 943 2001. III. 7. 600 750 800
lónyai
07.08.
Tarpa- 29,469 Tisza jp. 31,000 31,800 0,800 Tiszabecs 744,30 114,34 736 2001. III. 6. 300 400 500
vásárosnaményi 32,500 44,157 11,657 elrendelésre

45,800 62,812 17,012
Tivadar 705,70 105,40 1014 2001. III. 6. 500 600 700
megszüntetésre

07.09.
Kótaj-vencsell i 18,104 Tisza bp. 0,200 1,287 1,087 Tiszabercel 569,00 91,36 882 2000. IV. 11. 600 700 800

Lónyay bp. 0,000 3,900 3,900 1,283 km
4,225 4,550 0,325 Összesen: 1,483 km
5,280 6,970 1,690
7,000 8,968 1,968
9,000 9,700 0,700
9,800 18,234 8,434

Magaspart: 0,500 km

FELS -TISZA VIDÉKI KÖRNYZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

Magaspart:

Parapetfal: 0,496 km

vízmérce vízállás

Magaspart: 0,108 km

Magaspart:0,350 km

Magaspart: +18,723 km

Árvízvédelmi fal: 0,104 km
Parapetfal: 0,166 km

A védekezési készültség elrendelésére és megszüntetésére mértékadó

neve, helye "0"     
pont
mBf.

LNV

fkm

A f védvonalA védelmi szakasz
A folyó, 

a vízfolyás, 
a csatorna

neve és védvonala

Közút: 0,700 km

száma, neve
hossza hossza

szelvénye

tkm

Megjegyzés

hibaszalvény: 1,643 km
44+157=45+800

Magaspart: 0,200 km

Parapetfal: 0,204 km
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kezd végs

I. II. III.
km

km cm kelte fok fok fok

07.10.
Lónyay F csatorna 48,969 Lónyay bp. 19,056 21,500 2,444 Kemecse 28,42 90,80 876 1941. II. 17. 700 750 800
balpart 21,600 24,415 2,815 Kótaj 21,23 90,58 899 2000. IV. 11. 650 700 800

25,000 25,350 0,350
26,100 26,500 0,400
26,630 30,112 3,482
31,257 31,925 0,668
33,600 33,850 0,250
35,100 39,000 3,900
39,300 39,650 0,350
39,900 41,900 2,000
42,100 44,526 2,426

IV. F folyás jp. 0,000 3,750 3,750
IV. F folyás bp. 0,000 3,800 3,800
VII. F folyás jp. 0,000 1,223 1,223
VI. F folyás bp. 0,000 4,060 4,060
VI. F folyás jp. 0,000 4,070 4,070
VII. F folyás bp. 0,000 1,863 1,863
VIII. F folyás jp. 0,000 3,300 3,300
IX. F folyás bp. 1,200 2,868 1,668
IX. F folyás jp. 0,000 2,800 2,800
VIII. F folyás bp. 0,000 3,350 3,350

07.11.
Berkesz-kótaji 19,813 Lónyay bp. 18,000 21,380 3,380 Kemecse 28,42 90,80 876 1941. II. 17. 700 750 800

23,230 30,250 7,020
31,855 32,250 0,395
33,240 37,220 3,980 Kótaj 21,23 90,58 899 2000. IV. 11. 650 700 800
37,400 37,900 0,500
38,200 42,738 4,538

07.12.
Mérkvállaj- 21,844 Kraszna bp. 0,000 10,097 10,097 Ágerd major 44,90 110,39 651 1970. VI. 13. 470 550 580
vásárosnaményi 15,400 18,280 3,880

33,700 35,910 2,210 Kocsord 22,62 106,65 702 1980. VII. 28. 450 530 580
37,200 39,480 2,280
56,400 59,777 3,377

07.13.
Ágerd major-olcsvai 40,482 Kraszna jp. 0,000 40,482 40,482 Ágerd major 44,90 110,39 651 1970. VI. 13. 470 550 580

Kocsord 22,62 106,65 702 1980. VII. 28. 450 530 580
07.14.
Csenger-olcsvai 46,650 Szamos bp. 0,000 46,650 46,650 Csenger-Hydra 49,40 113,56 902 1970. V. 14. 500 650 700

Tunyogmatolcs 21,90 106,21 1040 1970. V. 14. 600 750 850
07.15.
Szamosbecs- 46,385 Szamos jp. 0,000 46,385 46,385 Csenger-Hydra 49,40 113,56 902 1970. V. 14. 500 650 700
olcsvaapáti Tunyogmatolcs 21,90 106,21 1040 1970. V. 14. 600 750 850
07.16.
Nagyhódos-kölcsei 40,239 Túr bp. 0,000 27,015 27,015 Garbolc 27,70 116,50 646 1970. V. 14. 300 400 450

Sáréger jp. 0,000 6,800 6,800 Sonkád 11,50 112,59 629 2001. III. 6. 300 400 450
07.17.
Kispalád- 35,425 Palád bp. 0,000 0,980 0,980 Garbolc 27,70 116,50 646 1970. V. 14. 300 400 450
Hármashatár- Palád jp. 0,000 6,423 6,423 Sonkád 11,50 112,59 629 2001. III. 6. 300 400 450
tiszakóródi Túr jp. 0,000 28,022 28,022

A védelmi szakasz A f védvonal A védekezési készültség elrendelésére és megszüntetésére mértékadó

Megjegyzés
száma, neve

hossza hossza
szelvénye neve, helye

A folyó, 
a vízfolyás, 
a csatorna

neve és védvonala

LNV

tkm fkm

"0"
pont
mBf.

Magaspart: 8,680 km

Magaspart: 6,715 km

Magaspart: +37,933 km

vízmérce vízállás
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kezd végs

I. II. III.
km

km cm kelte fok fok fok

08.01.
Sarud- négyesi 43,829 Laskó bp. 0,000 4,600 4,600 Tiszakeszi 464,20 86,22 811 2000. IV. 13. 500 600 650

Tisza jp. 0,000 12,944 12,944 elrendelésre
Rima bp. 0,000 7,826 7,826 Tiszafüred 430,40 83,16 881 2000. IV. 16. 650
Rima jp. 0,000 7,955 7,955 megszüntetésre
Eger bp. 0,000 1,100 1,100
Eger jp. 0,000 1,045 1,045
Csincse bp. 0,000 4,159 4,159
Csincse jp. 0,000 4,200 4,200

08.02.
Négyes-tiszakeszi 25,332 Tisza jp. 12,944 39,776 25,332 Tiszakeszi 464,20 86,22 811 2000. IV. 13. 500 600 650

elrendelésre
Tiszafüred 430,40 83,16 881 2000. IV. 16. 650
megszüntetésre

08.03.
Tiszakeszi- 32,532 Tisza jp. 39,776 64,227 24,451 Tiszapalkonya 484,70 87,28 804 2000. IV. 12. 500 600 650
sajószögedi Sajó jp. 0,000 6,051 6,051

Sajószöged I. 0,000 1,609 1,609
Sajószöged II. 0,000 0,421 0,421

08.04.
Inérhát-tokaji 46,775 Tisza jp. 0,000 45,381 45,381 Tokaj 543,08 89,34 928 2000. IV. 11. 650 700 800

elrendelésre
Tiszapalkonya 484,70 87,28 804 2000. IV. 12. 500
megszüntetésre

Bodrog jp. 0,000 1,394 1,394
08.05/I.
Zalkod-tiszacsermelyi 31,600 Tisza jp. 0,000 31,600 31,600 Tiszabercel 569,00 91,36 882 2000. IV. 11. 600 700 800

elrendelésre
Tokaj 543,08 89,34 928 2000. IV. 11. 650
megszüntetésre

08.05/II.
Tiszacsermely- 36,342 Tisza jp. 31,600 67,942 36,342 Záhony 627,80 98,14 758 2001. III. 9. 500 600 700
zemplénagárdi (758) 1941. II. 19.
08.06.
Bánréve- 38,488 Sajó bp. 0,000 30,263 30,263 Sajópüspöki 123,50 148,38 400 1974. X. 22. 200 250 300
fels zsolcai Névtelen bp. 0,000 0,947 0,947

Névtelen jp. 0,000 0,950 0,950 Sajószentpéter 76,50 121,82 390 1974. X. 22. 250 300 350
Keleméri jp. 0,000 0,764 0,764 Fels zsolca 49,40 107,22 512 1974. X. 24. 300 350 400
Keleméri bp. 0,000 0,950 0,950
Szörny v. bp. 0,000 0,414 0,414
Szuha jp. 0,000 1,400 1,400
Szuha bp. 0,000 1,500 1,500
Vörös J. jp. 0,000 1,300 1,300

08.07.
Miskolc-sajópüspöki 29,685 Sajó bp. 0,000 26,281 26,281 Sajópüspöki 148,38 400 1974. X. 22. 200 250 300

Szinva jp. 0,000 0,300 0,300
Szinva bp. 0,000 0,450 0,450 Sajószentpéter 76,50 121,82 390 1974. X. 22. 250 300 350
Mercse jp. 0,000 0,977 0,977 Fels zsolca 49,40 107,22 512 1974. X. 24. 300 350 400
Hangony jp. 0,000 0,840 0,840
Hangony bp. 0,000 0,837 0,837

A folyó, 
a vízfolyás, 
a csatorna

neve és védvonala

Árvízvédelmi fal: 1,424 km

szelvénye neve, helye "0"     
pont
mBf.tkm fkm

hibaszelvény: 1,500 km

A védelmi szakasz A f védvonal A védekezési készültség elrendelésére és megszüntetésére mértékadó

száma, neve
hossza hossza

vízmérce

Megjegyzés

vízállás

Árvízvédelmi fal: 2,736 km

LNV

Magaspart: 5,230 km

Magaspart: 0,683 km

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

33+602=35+102

Magaspart: 3,900 km

Árvízvédelmi fal: 0,570 km

Magaspart: 0,250 km
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kezd végs

I. II. III.
km km cm kelte fok fok fok

08.08.
Hernádnémeti- 33,752 Hernád jp. 0,000 27,240 27,240 Hidasnémeti 97,00 151,28 434 2006. VI. 5. 200 250 300
hernádszurdoki Vadász jp. 0,000 1,300 1,300

Vadász bp. 0,000 1,580 1,580 Gibárt 65,50 128,78 505 2006. VI. 6. 300 350 400
Garadna jp. 0,000 1,832 1,832 Gesztely 24,40 108,08 474 2006. VI. 7. 250 300 350
Garadna bp. 0,000 1,800 1,800

08.09.
Hidasnémeti-b csi 28,294 Hernád bp. 0,000 26,424 26,424 Hidasnémeti 97,00 151,28 434 2006. VI. 5. 200 250 300

Gibárt 65,50 128,78 505 2006. VI. 6. 300 350 400
Gönci jp. 0,000 0,870 0,870 Gesztely 24,40 108,08 474 2006. VI. 7. 250 300 350
Gönci bp. 0,000 1,000 1,000

08.10.
Inérhát-taktaföldvári 43,349 Sajó bp. 0,000 8,000 8,000 Tiszapalkonya 484,70 87,28 804 2000. IV. 12. 500 600 650

Kesznyéten
árvízkapu 2,40 89,33 656 200. IV. 12. 300 370 450

Takta bp. 8,000 36,643 28,643 Taktaföldvár 24,40 92,22 342 2006. VI. 5. 200 250 300
Takta jp. 0,000 6,706 6,706

08.11.
Viss-fels berecki 39,799 Bodrog bp. 0,000 39,799 39,799 Fels berecki 47,70 92,16 795 1999. III. 13. 550 650 700

Sárospatak 37,10 91,82 740 1999. III. 13. 500 600 650
Tokaj 543,08 89,34 928 2000. IV. 11. 650 700 800

08.12.
Jászjákóhalma-káli 36,214 Tarna bp. 0,000 36,214 36,214 Tarnaméra 24,30 99,28 500 1974. X. 22. 250 300 350

Tarnaörs 11,90 91,40 577 1974. X. 23. 350 400 450
08.13.
Jászdózsa-káli 111,145 Tarna jp. 0,000 35,728 35,728 Tarnaméra 24,30 99,28 500 1974. X. 22. 250 300 350

Ágói jp. 0,000 5,417 5,417
Ágói bp. 0,000 5,392 5,392 Tarnaörs 11,90 91,40 577 1974. X. 23. 350 400 450
Gyöngyös jp. 0,000 6,827 6,827
Szarvágy bp. 0,000 3,010 3,010
Szarvágy jp. 0,000 3,019 3,019
Gyöngyös bp. 0,000 6,826 6,826
Gyangya bp. 0,000 1,705 1,705
Gyangya jp. 0,000 1,619 1,619
Bene bp. 0,000 8,845 8,845
Bene jp. 0,000 8,857 8,857
Tarnóca jp. 0,000 11,931 11,931
Tarnóca bp. 0,000 11,969 11,969

08.14.
Bodrogkeresztúr- 28,153 Bodrog jp.körtöltései
sátoraljaújhelyi   Bodrogkeresztúr 0,000 1,786 1,786 Fels berecki 47,70 92,16 795 1999. III. 13. 550 650 700

  Bodrogkisfalud 0,000 1,897 1,897 Sárospatak 37,10 91,82 740 1999. III. 13. 450 600 650
  Szegi 0,000 1,033 1,033 Tokaj 543,08 89,34 928 2000. IV. 11. 650 700 800
  Olaszliszka 0,000 2,253 2,253
  Vámosújfalu 0,000 2,275 2,275
  Sárazsadány 0,000 0,911 0,911
  Bodrogolaszi 0,000 0,374 0,374
  Sárospatak
         Fazekas-sor 0,000 0,546 0,546
  Sárospatak
         Végardó 0,000 0,725 0,725
  Sárospatak
         Bodroghalász 0,000 2,040 2,040
Bodrog jp. 0,000 10,175 10,175
Ronyva jp. 0,000 2,327 2,327

320,706 Ronyva bp. 0,000 1,811 1,811

A folyó, 
a vízfolyás, 
a csatorna

neve és védvonala

A védelmi szakasz A f védvonal A védekezési készültség elrendelésére és megszüntetésére mértékadó

Megjegyzés
száma, neve

hossza hossza
vízmérce vízállás

szelvénye neve, helye "0"     
pont
mBf.

LNV

tkm fkm

Magaspart: 2,285 km

Magaspart: 2,900 km
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kezd végs

I. II. III.
km

km cm kelte fok fok fok

09.01.
Tiszafüred-tiszakeszi 41,000 Tisza bp. 0,000 41,000 41,000 Tokaj 543,08 89,34 928 2000. IV. 11. 650 750 800

elrendelésre
Tiszadorodma 446,20 84,08 883 2000. IV. 14. 600 670 720
megszüntetésre

09.02.
Tiszatarján-rakamazi 76,300 Tisza bp. 41,000 107,820 66,820 Tokaj 543,08 89,34 928 2000. IV. 11. 650 750 800

elrendelésre
Tiszapalkonya 484,70 87,28 804 2000. IV. 12. 470 600 650
megszüntetésre

Keleti-fcs. jp. 0,000 4,755 4,755
Keleti-fcs. bp. 0,000 4,725 4,725

09.03.
Kálló menti 12,797 Berettyó jp. 21,313 22,900 1,587 Berettyóújfalu 43,40 89,38 512 1919. V. 3. 300 400 450

Kálló jp. 0,000 11,210 11,210 (551) 1966. II. 9.
09.04.
Darvas-pocsaji 55,125 Berettyó jp. 22,900 67,400 44,500 Pocsaj 68,20 94,64 542 1974. VII. 25. 400 450 500

elrendelésre (587) 1966. II. 9.
Kálló bp. 0,000 1,925 1,925 Berettyóújfalu 43,40 89,38 512 1919. V. 3. 300 400 450

megszüntetésre (551) 1966. II. 9.
09.05.
Szeghalom-darvasi 35,187 Sebes-Körös jp. 14,013 24,200 10,187 Szeghalom 6,50 82,59 678 1970. VI. 14. 300 400 500

Berettyó bp. 0,000 25,000 25,000
09.06.
Darvas-kismarjai 47,365 Berettyó bp. 25,000 72,365 47,365 Pocsaj 68,20 94,64 542 1974. VII. 25. 400 450 500

elrendelésre (587) 1966. II. 9.
Berettyóújfalu 43,40 89,38 512 1919. V. 3. 300 400 450
megszüntetésre (551) 1966. II. 9.

09.07.
Érmelléki 13,920 Berettyó jp. 67,400 73,220 5,820 Pocsaj 68,20 94,64 542 1974. VII. 25. 400 450 500

(587) 1966. II. 9.
09.08.
Szeghalom- 32,265 Sebes-Körös jp. 24,200 56,465 32,265 Körösszakál 54,40 92,15 518 1989. V. 9. 250 350 400
körösszakáli (520) 1925. XII. 23.
09.09.
Bucsa-nádudvari 33,930 Hortobágy- 43,000 67,119 24,119 Borz 54,10 81,75 438 1999. III. 8. 250 300 350

Berettyó bp.
Kösely bp. 67,119 76,930 9,811

A folyó, 
a vízfolyás, 
a csatorna

neve és védvonala

hossza
szelvénye

tkm fkm

TISZÁNTÚLI KÖRNYZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

A védelmi szakasz A f védvonal A védekezési készültség elrendelésére és megszüntetésére mértékadó

Megjegyzés
száma, neve

Magaspart: 0,422 km

Magaspart: 5,191 km

hossza
vízmérce vízállás

neve, helye "0"     
pont
mBf.

LNV
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kezd végs

I. II. III.
km

km cm kelte fok fok fok

10.01.
Lakitelek-tószegi 64,500 Tisza jp. 0,000 55,500 55,500 Szolnok 334,60 78,78 1041 2000. IV. 19. 650 750 800

Közös-f csat. jp. 3,800 8,300 4,500
Közös-f csat. bp. 3,800 8,300 4,500

10.02.
Szolnok-Újszász- 80,549 Tisza jp. 55,500 82,800 27,568 Szolnok 334,60 78,78 1041 2000. IV. 19. 650 750 800
szórói Zagyva jp. 0,000 24,700 24,018

Tápió jp. 0,000 6,320 6,320
Zagyva bp. 0,000 25,400 22,643

10.03.
Doba-kanyari 49,300 Tisza jp. 82,800 132,100 49,400 Kisköre-alsó 403,10 81,32 1030 2000. IV. 17. 600 700 800
10.04.
Kiskörei-tározó menti 55,100 Tisza jp. 132,100 155,000 22,900 Kisköre-alsó 403,10 81,32 1030 2000. IV. 17. 700 750 800

Tisza bp. 140,100 172,300 32,200
10.05.
Csongrád-nagyrévi 48,100 Tisza bp. 0,000 48,100 48,100 Szolnok 334,60 78,78 1041 2000. IV. 19. 650 750 800
10.06.
Tiszaföldvár-pityókai 59,795 Tisza bp. 48,100 106,600 59,795 Szolnok 334,60 78,78 1041 2000. IV. 19. 650 750 800

10.07.
Fegyvernek-ledencei 33,500 Tisza bp. 106,600 140,100 33,500 Kisköre-alsó 403,10 81,32 1030 2000. IV. 17. 600 700 800
10.08.
Csongrád-bánrévei 57,354 Hármas-Körös jp. 0,000 57,354 57,354 Szarvas 53,70 77,26 986 2006. IV. 21. 600 700 800

Csongrád 246,20 76,18 1034 2006. IV. 21. 650 750 800
10.09.
Mez túr-himesdi 30,500 Hortobágy- 0,000 30,500 30,500 Mez túr 0,30 78,30 785 1999. III. 9. 600 650 700

Berettyó jp. Árvízkapu
10.10.
Pusztaecseg- zesi 52,380 Hortobágy- 30,500 70,480 39,980 Borz 54,10 81,75 438 1999. III. 8. 250 300 350

Berettyó jp.
Németér jp. 0,000 3,300 3,300
Németér bp. 3,300 12,400 9,100

10.11.
Szászberek- 99,692 Zagyva bp. 25,400 70,900 45,380 Jásztelek 54,80 86,60 650 1999. VII. 13. 350 450 500
jászberényi

Zagyva jp. 24,700 68,400 43,400
Tápió bp. 0,000 10,912 10,912

A folyó, 
a vízfolyás, 
a csatorna

neve és védvonala

Hibaszelvény: 0,120 km
57+380 = 57+500
Hibaszelvény: 0,300 km
24+700 = 25+000

81+475 = 80,180

Magaspart: 0,561 km

Vegyes szerk.: 1,823 km
Magaspart: 6,213 km

Árvízvédelmi fal: 0,208 km

Magaspart: 6,587 km

Magaspart: 8,225 km
Hibaszelvény: 1,295 km

Magaspart: 1,120 km
Szelv. hiba: 3,171 km
Vegyes szerk.: 5,620 km
Közút: 1,120 km

Vasúti töltés: 1,428 km
Magaspart: 27,470 km
Közút: 0,500 km

Árvízvédelmi fal: 0,442 km

szelvénye neve, helye "0"     
pont
mBf.

LNV

tkm fkm

KÖZÉP-TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

A védelmi szakasz A f védvonal A védekezési készültség elrendelésére és megszüntetésére mértékadó

Megjegyzés
száma, neve

hossza hossza
vízmérce vízállás
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kezd végs

I. II. III.
km

km cm kelte fok fok fok

11.01.
Gyála-Szeged-algy i 31,512 Tisza jp. 0,000 31,512 31,512 Szeged 173,60 73,70 1009 2006. IV. 21. 650 750 850
11.02.
Algy -dongéri 35,592 Tisza jp. 31,512 59,964 28,452 Mindszent 217,70 74,82 1062 2006. IV. 21. 650 750 850

Donér jp. 0,000 7,500 7,500
11.03.
Dongér-csongrádi 47,426 Tisza jp. 59,964 99,890 39,926 Mindszent 217,70 74,82 1062 2006. IV. 21. 650 750 850

Dongér bp. 0,000 7,500 7,500
11.04.
Marostorok-mártélyi 35,004 Maros jp. 0,000 2,602 2,602 Szeged 173,60 73,70 1009 2006. IV. 21. 650 750 850

Tisza bp. 12,400 44,802 32,402 Mindszent 217,70 74,82 1062 2006. IV. 21. 650 750 850
11.05.
Mindszent-szentesi 31,764 Tisza bp. 44,802 76,566 31,764 Mindszent 217,70 74,82 1062 2006. IV. 21. 650 750 850
11.06.
Torontáli 41,040 Tisza bp. 0,000 12,400 12,400 Szeged 173,60 73,70 1009 2006. IV. 21. 650 750 850

Maros bp. 0,000 28,640 28,640 Makó 24,50 79,50 625 1975. VII. 10. 400 450 500
11.07.
Maros jobb parti 63,818 Maros jp. 2,602 47,400 44,798 Makó 24,50 79,50 625 1975. VII. 10. 400 450 500

Sámson-apátfalvi Szeged 173,60 73,70 1009 2006. IV. 21. 650 750 850
f csatorna jp. 0,000 9,510 9,510
Sámson-apátfalvi
f csatorna bp. 0,000 9,510 9,510

11.08.
Szentes-öcsödi 35,913 Hármas-Körös bp. 0,000 35,913 35,913 Szarvas 53,70 77,26 986 2006. IV. 21. 600 700 800

Csongrád 246,20 76,18 1034 2006. IV. 21. 650 750 800

kezd végs

I. II. III.
km

km cm kelte fok fok fok

12.01.
Szarvasi 49,117 Hármas-Körös bp. 35,913 85,030 49,117 Gyoma 79,20 78,66 918 1970. VI. 14. 550 650 750

Szarvas 53,70 77,26 986 2006. IV. 21. 600 700 800
12.02.
Mez berényi 44,326 Kett s-Körös bp. 0,000 35,040 35,040 Békés 23,40 81,12 972 1974. VI. 15. 550 650 750

Fehér-Körös bp. 0,000 9,286 9,286 Gyula 4,70 84,62 786 1974. VI. 15. 350 450 550
12.03.
Zsófiamajori 28,413 Hármas-Körös jp. 57,354 85,767 28,413 Gyoma 79,20 78,66 918 1970. VI. 14. 550 650 750
12.04.
Dobozi 52,022 Kett s-Körös jp. 0,000 36,193 36,193 Békés 23,40 81,12 972 1974. VI. 15. 550 650 750

Fekete-Körös jp. 0,000 15,829 15,829 Ant 20,30 85,42 1000 1981. III. 13. 500 600 700
Remete 4,40 83,08 916 1974. VI. 15. 500 600 700

12.05.
Mályvádi 29,965 Fehér-Körös jp. 0,000 9,475 9,475 Gyula 4,70 84,62 786 1974. VI. 15. 350 450 550

Fekete-Körös bp. 0,000 20,490 20,490 Ant 20,30 85,42 1000 1981. III. 13. 500 600 700
Remete 4,40 83,08 916 1974. VI. 15. 500 600 700

12.06.
Ecsegfalvi 43,000 Hortobágy- 0,000 43,000 43,000 Mez túr 0,50 78,30 785 1999. III. 9. 600 650 700

Berettyó bp. Árvízkapu-fels

A folyó, 
a vízfolyás, 
a csatorna

neve és védvonala

A folyó, 
a vízfolyás, 
a csatorna

neve és védvonala

ALSÓ-TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

A védelmi szakasz A f védvonal A védekezési készültség elrendelésére és megszüntetésére mértékadó

Megjegyzés
száma, neve

vízállás

szelvénye neve, helye "0"     
pont
mBf.

LNV

tkm fkm

KÖRÖS-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

A védelmi szakasz A f védvonal A védekezési készültség elrendelésére és megszüntetésére mértékadó

Megjegyzés
száma, neve

hossza hossza
vízmérce

Árvízvédelmi fal: 3,262 km

Magaspart: 12,820 km
ebb l közút: 11,390 km

Magaspart: 1,012 km

"0"
pont
mBf.

LNV

tkm fkm

hossza hossza
vízmérce vízállás

szelvénye neve, helye
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kezd végs

I. II. III.
km

km cm kelte fok fok fok

12.07.
Körösladányi 35,326 Sebes-Körös jp. 0,000 14,013 14,013 Körösladány 9,50 80,98 815 1970. VI. 14. 400 500 600

Berettyó jp. 0,000 21,313 21,313 Szeghalom 6,50 82,59 678 1970. VI. 14. 300 400 500
12.08.
Fokközi 57,966 Sebes-Körös bp. 0,000 57,966 57,966 Körösladány 9,50 80,98 815 1970. VI. 14. 400 500 600

Körösszakál 54,40 92,15 518 1989. VI. 9. 250 350 400
(520) 1925. XII. 23.

A folyó, 
a vízfolyás, 
a csatorna

neve és védvonala

Árvíz által veszélyeztetett önkormányzati területek azon területek, amelyek a 15/1997. (IX. 19.) KHVM rendeletben meghatározott folyószakaszok mentén, belterületen, a nagyvízi mederben vagy annak mentén 
helyezkednek el, és ahol az árvízvédelmi kötelezettség a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 16. § (4) bekezdésének a) pontja alapján önkormányzati feladatkörbe tartozik.

A védelmi szakasz A f védvonal A védekezési készültség elrendelésére és megszüntetésére mértékadó

száma, neve
hossza hossza

vízmérce vízállás

szelvénye

tkm

Megjegyzésneve, helye "0"     
pont
mBf.

LNV

fkm

II. Árvíz által veszélyeztetett önkormányzati területek



A környezetvédelmi és vízügyi miniszter

101/2007. (XII. 23.) KvVM

rendelete

a felszín alatti vízkészletekbe történõ beavatkozás

és a vízkútfúrás szakmai követelményeirõl

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. §
(8) bekezdésének a) és d) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, valamint a környezetvédelmi és vízügyi miniszter
feladat- és hatáskörérõl szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm.
rendelet 1. §-ának c) pontjában foglalt feladatkörömben
eljárva a következõket rendelem el:

1. §

A rendelet hatálya a felszín alatti vizek kitermelésével,
visszatáplálásával, dúsításával, továbbá megfigyelésével
kapcsolatos vízilétesítményekre (így pl. kutakra, foglalt
forrásokra, hévízmûvekre), valamint vízimunkákra, külö-
nösen azok tervezésére, kivitelezésére, üzemeltetésére és
megszüntetésére, továbbá a tervezõt, kivitelezõt, az építte-
tõt és a mûszaki ellenõrt a tárgyi tevékenységgel összefüg-
gésben érintõ jogokra és kötelezettségekre terjed ki.

Értelmezõ rendelkezések

2. §

E rendelet alkalmazásában
a) vízföldtani napló: a kút kivitelezésével összefüggõ,

különösen annak földtani, vízföldtani, vízadóképességi,
vízminõségi és a kivitelezésre vonatkozó egyedi mûszaki
adatait és vízföldtani értékelést tartalmazó építési, földtani
dokumentum;

b) megfigyelõ kút: a jogszabályban, illetve a hatósági
engedélyben meghatározott célt szolgáló olyan vízilétesít-
mény, amely fõleg vízföldtani, vízgazdálkodási, környe-
zetvédelmi, valamint közegészségügyi feladatok ellátásá-
hoz szükséges mintavételezést, méréseket szolgál;

c) visszatápláló kút: dúsítás vagy visszatáplálás
(visszasajtolás) céljából víznek felszín alatti vízbe történõ
bejuttatását szolgáló vízilétesítmény;

d) kút javítása: a kút fenntartásával összefüggésben
annak rendeltetésszerû és biztonságos mûködését szolgáló
olyan beavatkozás, amelynek következtében a vízjogi en-
gedélyben meghatározott mûszaki adatok nem változnak;

e) hévíz: felszín alatti víztartókban található vagy on-
nan származó, a kútfejen – a kút maximális vízhozama ese-
tén –, forrás esetében a kifolyásnál mért 30 °C fokos vagy
annál melegebb víz;

f) hévízmû: a hévíz felszínre hozatalát, kezelését és a
fogyasztás (felhasználás) helyére történõ eljuttatását szol-
gáló vízilétesítmények összessége;

g) hévízmû üzemeltetési szabályzat: a hévízmû bizton-
ságos és szakszerû üzemeltetésének szabályait tartalmazó
elõírás;

h) geotermikus energia hasznosítását szolgáló víziléte-
sítmény: a víz hõtartalmát energetikai célra hasznosító víz-
termelõ, illetve visszatápláló kút;

i) kútkataszter: a vízföldtani napló köteles kutakra vo-
natkozó országos nyilvántartás.

Tervezés

3. §

(1) A tervezett kút helyét a tervezõ helyszíni vizsgálat
alapján köteles meghatározni.

(2) Melléfúrásos felújítás esetén a kút megszüntetésére,
valamint a megvalósítandó kút létesítésére is a vízgazdálko-
dási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.)
Korm. rendelet szerinti vízjogi engedélyt kell kérni.

(3) Minden olyan esetben, amikor a környezet földtani
kora, a képzõdmény mélységbeli határa bizonytalan vagy
ismeretlen, magmintavétel tervezése is szükséges.

(4) A tervezésnél figyelemmel kell lenni arra, hogy a kút
különbözõ víztesteket, illetve egymástól jelentõsen eltérõ
hidrodinamikai és vízkémiai tulajdonságú vizeket ne kap-
csoljon össze egymással. Kivételes esetben, amennyiben a
szennyezõdés veszélye nem áll fenn, környezetvédelmi,
természetvédelmi és vízügyi felügyelõség mint vízügyi
hatóság (a továbbiakban: vízügyi hatóság) ez alól felmen-
tést adhat.

(5) Öntözõvíz beszerzésére irányuló tervezés során fel-
szín alatti vizet felszíni vízbeszerzési lehetõség hiányában
lehet figyelembe venni.

A kivitelezéssel (építéssel) és a használatbavétellel
kapcsolatos egyes rendelkezések

4. §

(1) A kivitelezés megkezdésének idõpontjáról a kivite-
lezõnek az engedélyezõ hatóságot – a mélységi vizek fel-
színre hozatalára irányuló, bányászati technológiával vég-
zett munkálatok esetében az illetékes bányakapitányságot
is – a munkálatok megkezdése elõtt legalább 8 nappal érte-
síteni kell.

(2) Fúrt kutak esetében a felszín alatti vízbe történõ be-
avatkozáskor a szennyezés megelõzése céljából a harán-
tolt, de nem szûrõzött képzõdményeket palástcementezés-
sel vagy agyagszigeteléssel ki kell zárni.

(3) Fúrt kutak esetén amennyiben a furat továbbmélyíté-
se az eredeti mélység 15%-át meghaladja, illetve ha az en-
gedélyben meghatározottól eltérõ vízkészletet vesz igény-
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be, a megvalósult kútra a vízjogi engedélyezési eljáráshoz
szükséges kérelemrõl és mellékleteirõl szóló 18/1996.
(VI. 13.) KHVM rendelet szerinti engedélyezési terv csa-
tolásával vízjogi fennmaradási engedélyt kell kérni.

5. §

(1) A helyi önkormányzat jegyzõjének vízjogi engedé-
lyéhez kötött kutak kivételével minden 30 méternél mé-
lyebb kút esetében a vízjogi engedélyes az 1. melléklet sze-
rinti geofizikai, kútszerkezeti és hidrodinamikai méréseket
köteles elvégezni.2

(2) A vízügyi hatóság részben vagy teljes mértékben el-
tekinthet az 1. melléklet szerinti geofizikai mérésektõl, ha
a tervezõ igazolja, hogy a területrõl elegendõ adat, illetve a
korábban megvalósított fúrásokból értékelhetõ geofizikai
szelvény áll rendelkezésre és a geofizikai mérésekre a kút
mûszaki adatainak megállapításához nincs szükség.

(3) A felhasználás módjára figyelemmel – különös te-
kintettel az ivóvízminõségû vízre vonatkozó rendelkezé-
sekre – el kell végezni a víz minõségi vizsgálatát. A vizs-
gálandó paramétereket a hatóság a létesítési engedélyben
határozza meg.

(4) A termelt víz gáztartalmának vizsgálatát a termelt és
szolgáltatott vizek gázmentesítésérõl szóló 12/1997.
(VIII. 29.) KHVM rendelet gázmintavételre és annak vizs-
gálatára vonatkozó rendelkezései szerint kell elvégezni.

(5) A hatóság vagy a mûszaki ellenõr elõírására a földta-
ni rétegsor pontosításának érdekében földtani laboratóriu-
mi anyagvizsgálatokat is végezni kell.

(6) A kutak helyét – a helyi önkormányzat jegyzõjének
engedélyéhez kötött kutak kivételével – geodéziai méré-
sekkel kell meghatározni egységes országos vetületi rend-
szerben (a továbbiakban: EOV) az X, Y vízszintes koordi-
náták, továbbá a Z Balti-tenger szint feletti magassági érté-
kek (a továbbiakban: mBf) megadásával. Ettõl a létesít-
mény jellegének és rendeltetésének figyelembevételével a
vízügyi hatóság eltérõen rendelkezhet.

6. §

Ha a kivitelezés során szénhidrogén, szén vagy érc ás-
ványi nyersanyag elõfordulását észlelik, errõl a kivitelezõ-
nek az illetékes bányahatóságot értesítenie kell.

7. §

(1) A létesítményeket, beleértve a vízkutató feltáró fúrá-
sokat a munka befejezésekor olyan állapotba kell hozni,
hogy azok kialakítása kizárja azt, hogy a felszín alatti víz-
be szennyezõdés kerülhessen, továbbá a kifolyó víz esetén
szabad vízfolyás keletkezzék.

(2) A kivitelezõnek a megvalósítás teljes idõtartama
alatt a munkavégzés minden lényeges körülményét rögzítõ
dokumentációt kell vezetnie. A dokumentációnak részét
képezi a külön jogszabály szerinti építési napló, tartalmaz-
nia kell továbbá a létesítési engedélyben, illetve kiviteli
tervben elõírt vizsgálatokról szóló feljegyzéseket, illetve
fúrt kutak esetén a fúrási napi jelentést.

(3) A kutakra vonatkozó vízjogi létesítési engedélyt, az
engedélyezési terveket, az építési naplót, továbbá a kivite-
lezést szolgáló berendezés alkalmasságára vonatkozó bi-
zonylatokat és a kivitelezõ jogosultságára vonatkozó iga-
zolást a kivitelezõ köteles a munkavégzés helyszínén tar-
tani.

(4) A kutakra, a helyi önkormányzat jegyzõjének enge-
délyezési hatáskörébe tartozó kutak kivételével kúttáblát
kell elhelyezni, amely tartalmazza legalább az üzemeltetõ
megnevezését, a kivitelezés évét, és ha van, a kút katasz-
teri számát.

Az elkészült létesítményre vonatkozó dokumentálás
és adatszolgáltatás

8. §

(1) Kutaknál vízföldtani naplót kell készíteni, amennyiben
a) a feltárt vízkészlet réteg-, karszt- és hasadékvíz,

valamint a tervezett vízhasználat (vízkitermelés vagy víz-
visszatáplálás) meghaladja az 1,5 m3/napot, vagy észlelõ
létesítmény esetén,

b) a feltárt vízkészlet talajvíz és emberi fogyasztásra
szánt vízhasználat esetén annak értéke eléri a 10 m3/napot,
vagy az egyéb vízhasználat (vízkitermelés vagy vízvissza-
táplálás) eléri az 50 m3/napot, vagy a felszín alatti víztest
állapota szempontjából reprezentatív és a területi monitor-
ing részét képezõ észlelõ létesítmény esetén,

c) a feltárt vízkészlet parti szûrésû víz és emberi fo-
gyasztásra szánt vízhasználat esetén annak értéke eléri a
10 m3/napot, vagy az egyéb vízhasználat (vízkitermelés
vagy vízvisszatáplálás) eléri a 100 m3/napot, vagy a felszín
alatti víztest állapota szempontjából reprezentatív és a te-
rületi monitoring részét képezõ észlelõ létesítmény esetén,

d) vagy egyéb, különösen jelentõs létesítmény esetén,
amennyiben a vízügyi hatóság a létesítési engedélyben in-
dokolással elõírta.

(2) A vízföldtani napló tartalmi követelményeit a
2. melléklet tartalmazza. A naplóhoz minden esetben a ku-
tat és a kút környezetének területhasználatát mutató fény-
képet kell mellékelni. A csatolt helyszínrajzokon az EOV
koordinátahálót fel kell tüntetni.

(3) A vízföldtani napló készítésérõl a kivitelezõ köteles
gondoskodni. A napló készítõje a vízföldtani naplót köte-
les megküldeni hat példányban a Környezetvédelmi és
Vízgazdálkodási Kutató Intézet Kht.-nak (a továbbiakban:
VITUKI) a kútkataszteri szám megadása céljából.
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A VITUKI a kútkataszteri számmal ellátott példányokat
15 napon belül visszaküldi. Az engedélyes a kútkataszteri
számmal ellátott példányokat a vízjogi engedély iránti ké-
relemhez csatoltan a hatóságnak megküldi. Az engedély
kiadásával egyidejûleg a vízügyi hatóság a vízföldtani
napló egy-egy példányát megküldi a VITUKI, a Magyar
Állami Földtani Intézet és a környezetvédelmi és vízügyi
igazgatóság részére.

(4) A kútkataszter vezetését és karbantartását a VITUKI
látja el.

(5) Amennyiben a vízügyi hatóság a kút megszûntetésé-
rõl dönt, döntésérõl a VITUKI-t és a környezetvédelmi és
vízügyi igazgatóságot legalább évente értesíti.

(6) Az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó kutak esetén
a kivitelezõ a 3. melléklet szerinti adatlapot a mûszaki át-
adás-átvétellel egy idõben az építtetõnek (engedélyesnek)
átadja, valamint azt másolatban a létesítmény engedélye-
zésére hatáskörrel rendelkezõ hatóságnak és a környezet-
védelmi és vízügyi igazgatóságnak is megküldi.

Az üzemeltetésre vonatkozó egyes szabályok

9. §

(1) A kút a vízügyi hatóság által kiadott vízjogi üzemel-
tetési engedély és az általa jóváhagyott üzemeltetési sza-
bályzat szerint üzemeltethetõ, amely a külön jogszabály-
ban elõírtak mellett tartalmazza különösen

a) a vízhozam szabályozására,
b) üzemeltetési naplóra,
c) a kút védelmére, fenntartására,
d) a rendszeres és idõszakos üzemi mérésekre, ezek ér-

tékelésére,
e) a mérõeszközök rendszeres ellenõrzésére, kalibrálá-

sára,
f) az üzemvitelre,
g) a munkakörre és a biztonsági követelményekre,
h) a rendszeres és idõszakos mélységi kútvizsgálatokra

vonatkozó rendelkezéseket.
(2) Szezonális üzem esetén félévenként – a vízjogi üze-

meltetési engedélyben meghatározott szezon kezdetekor
és végén, idõszakos üzem esetén az üzemeltetés kezdete-
kor és annak végén – mérni kell a nyugalmi kútfejnyomást
a kútnak az üzemeltetési szabályzatban elõírt, de legalább
egy óra idõtartamú lezárásával.

(3) Egy hónapot meghaladó üzemszünet esetén a nyu-
galmi kútfejnyomást a kútfej gáztalanítása után, illetve a
nyugalmi vízszintet havonta kell mérni.

(4) A vízkémiára és a gáztartalomra vonatkozó vizsgá-
latok gyakoriságát és a vizsgálandó komponensek körét
összhangban a vonatkozó külön jogszabállyal az üzemel-
tetési szabályzatban kell meghatározni, ideértve a mérések
módját, eszközigényét és a minõség biztosítását.

(5) Az ásvány-, gyógyvíz minõsítésû kutaknál a vizsgá-
latoknak a minõsítés megalapozásához meghatározott
komponensekre és azok ellenõrzésének gyakoriságára kell
kiterjedni.

(6) Az idõszakos vizsgálatok keretében el kell végezni
a) a talpmélység ellenõrzését,
b) egyéb, a kútszerkezetre vonatkozó ellenõrzõ méré-

seket (így például lyukátmérõ, szûrõvizsgálat), amennyi-
ben azok hiányosak, vagy a rendszeres üzemi mérések
alapján feltételezhetõ a kútszerkezet változása (így pl. be-
tétcsövezés, kúthiba, vízkõlerakódás),

c) kapacitásmérést (így pl. három hozamlépcsõ beállí-
tása, vízhozam mérés, üzemi kútfejnyomás, vagy vízszint-
mérés, nyugalmi nyomás, illetve vízszintmérés a felszínen
és a megnyitott szakasz felett),

d) a homokolás vizsgálatát hozamlépcsõnként a felszí-
nen, vagy szükség esetén mélységi méréssel, homokolás
esetén,

e) áramlásmérést,
f) folyamatos áramlásmérést a megnyitott szakaszokon

és a tömszelencéknél,
g) folyamatos hõmérséklet-mérést,
h) nyomásemelkedés-mérést a felszínen és a megnyi-

tott szakasz felett,
i) nyomásgradiens-mérést a gázos kutaknál,
j) a kifolyó víz hõmérsékletének mérését hozamlép-

csõnként,
k) mélységi folyamatos hõmérséklet-mérést,
l) felszíni és mélységi vízmintavételt, valamint elem-

zést,
m) gázkapacitás mérést és gázmintavétel elemzést a gá-

zos kutaknál.

(7) A vízügyi hatóság az idõszakos vizsgálatok körét in-
dokolt esetben szûkítheti, illetve szélesebb körû vizsgála-
tokról rendelkezhet. Az idõszakos vizsgálatok rendjét az
üzemeltetési szabályzatban rögzíteni kell.

(8) Az idõszakos vizsgálatok eredményét és az értéke-
lést tartalmazó dokumentációt az engedélyezésre hatás-
körrel rendelkezõ hatóságnak egy hónapon belül meg kell
küldeni. Amennyiben az idõszakos vizsgálatok értékelése
alapján az üzemeltetés módja és a rendszeres, valamint
idõszakos mérések rendje módosítása válik szükségessé, a
megfelelõen módosított üzemeltetési szabályzatot a víz-
ügyi hatóságnak meg kell küldeni.

A hévíz- és geotermikus energiahasznosítást szolgáló
vízilétesítményekkel kapcsolatos egyes rendelkezések

10. §

(1) A hévízmûvek üzemeltetéséhez üzemeltetési sza-
bályzat szükséges.

(2) A mûszaki átadás-átvétel során jegyzõkönyvet kell
felvenni, melynek tartalmaznia kell különösen:
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a) a kút hozamára, kifolyó víz hõmérsékletére, a kút-
környék állapotára,

b) a kút szerkezetére,
c) a dinamikus és termikus paraméterekre,
d) a termelt víz kémiai összetételére (vízkémiai össze-

tétel, gáz-víz arány és gázösszetétel),
e) a kútfej-kiképzés biztonsági követelményeinek be-

tartására
vonatkozó adatokat és az átadással járó egyéb rendelkezé-
seket, követelményeket.

(3) A vízszint észlelés célját szolgáló, valamint a víz-
szint észlelésre alkalmas és tartósan üzemen kívül helye-
zett kutakon legalább havonta vízszint, illetõleg kútfej-
nyomás méréseket kell végezni, de az üzemeltetési sza-
bályzat ennél gyakoribb és folyamatos regisztrálást is elõ-
írhat, ha az értékelés megkívánja.

(4) A vízszint- és nyomásmérés esetén meg kell jelölni
azok vonatkozási pontjait és meg kell adni annak mBf
szintjét.

(5) A hévízkutak rendszeres – az üzemeltetõ által vég-
zett – ellenõrzése körében havonta kell vizsgálni, illetõleg
el kell végezni:

a) az üzemelési napokat, ideértve az üzemmód rögzíté-
sét, külön megjelölve a változó üzemmódra jellemzõ ada-
tokat,

b) a kitermelt vízmennyiség meghatározását,
c) az üzemeltetési idõre vonatkozó jellemzõ kútfejnyo-

más, illetve üzemi vízszint meghatározását,
d) a kifolyó víz jellemzõ hõmérsékletét, illetõleg a hõ-

mérséklet meghatározását,
e) a kút-javítási munkák idõpontját, ideértve az üze-

meltetéssel kapcsolatos feljegyzéseket, figyelemmel az
üzemeltetési szabályzatra.

(6) Visszatápláló kutak esetén e rendeletben meghatáro-
zott méréseket folyamatos regisztrálás mellett kell biztosí-
tani. A mérésekre vonatkozó részletes rendelkezéseket,
valamint azok gyakoriságát az üzemeltetési szabályzatban
kell meghatározni.

(7) A termelõ-, visszatápláló- és megfigyelõ kutakon el-
végzett rendszeres üzemi méréseket évente értékelni kell,
és azt a környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságnak,
valamint a vízügyi hatóságnak meg kell küldeni.

(8) Amennyiben a termelési és visszatáplálási adatok-
ban év közben nem várt változás következik be, az értéke-
lést soron kívül el kell végezni. A változás mértékére vo-
natkozó szakmai megítélés körülményeit, illetve azok
figyelembevételét az üzemeltetési szabályzatban kell meg-
határozni.

11. §

(1) A rendszeres vizsgálatok mellett az idõszakos vizs-
gálatokat a javítások, átalakítások elõtt és után, de leg-

alább négyévenként, egyes vizsgálatok tekintetében (így
például: gázvizsgálat) pedig külön jogszabályban rögzített
gyakorisággal kell elvégezni.

(2) A javítási munkák során figyelembe kell venni a
rendszeres és idõszakos kútvizsgálatot, értékelésének
eredményét, a kútszerkezet változását.

(3) Amennyiben a kút felújítása annak mûszaki adatai-
nak változásával jár, a változásokat új vízföldtani napló-
ban is rögzíteni kell.

(4) A visszatápláló kutak üzemeltetésérõl, karbantartá-
sáról és javításáról az üzemeltetési szabályzatban külön
rendelkezni kell.

A hévízforrások

12. §

(1) A hévizet adó forrásokra a (2)–(3) bekezdésekben
foglalt eltérésekkel a hévízkutakra vonatkozó elõírásokat
kell – az adott forrás sajátosságaira figyelemmel – meg-
felelõen alkalmazni.

(2) Ahol jogszabály vízföldtani naplót említ, azon forrás
esetében a mûszaki, földtani dokumentációt kell érteni.

(3) A forrás üzemeltetési szabályzata a rendszeres és
idõszakos vizsgálatokra, valamint a fenntartására vonatko-
zó elõírásokat tartalmazza. Az üzemeltetési szabályzatban
meg kell adni a hévízforrásból szabadon túlfolyó víz
mennyiségét akkor is, ha az hasznosítás nélkül elfolyik.

A kút kivitelezésével, vizsgálatával és dokumentálásával
összefüggõ személyi, képesítési követelményei

és egyéb feltételei

13. §

(1) A rendelet hatálya alá tartozó vízilétesítmények mû-
szaki tervezési feladatait, illetve a mûszaki ellenõri a kivi-
telezési munka irányításáért felelõs mûszaki vezetõ tevé-
kenységet a külön jogszabály szerint jogosultsággal ren-
delkezõk végezhetnek.

(2) Kút kivitelezését – beleértve annak felújítását és ja-
vítását is – az végezheti, aki

a) az Országos Képzési Jegyzékrõl és az Országos
Képzési Jegyzékbe történõ felvétel és törlés eljárási rend-
jérõl szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendelet 1. mellékletében,
illetve a közlekedési, hírközlési és vízügyi szakképesíté-
sek szakmai és vizsgakövetelményeirõl szóló 32/1995.
(XII. 30.) KHVM rendelet mellékletében vízkútfúró,
mélyfúró, mélyfúró technikus szakképzési körnek megfe-
lelõ, illetve azzal egyenértékû szakképesítéssel,
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b) mélyfúrási, illetve vízkútfúrási szakvizsgával és az
ezzel összefüggõ biztonságtechnikai, munkavédelmi is-
mereteket bizonyító vizsgával rendelkezik.

(3) Kút kivitelezését – beleértve annak felújítását és ja-
vítását is – az is végezheti, aki vele munkaviszonyban,
egyéb jogviszonyban, családtagi minõségben álló, a
(2) bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelelõ
személyt alkalmaz, bíz meg.

(4) Egyéni vállalkozás keretében történõ vízkútfúráshoz
a külön jogszabály szerinti vállalkozói igazolvány iránti
kérelemhez a környezetvédelmi és vízügyi igazgatóság
szakvéleményét is csatolni kell.

(5) Jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szerve-
zet vízkútfúrási tevékenységet a cég székhelye szerint ille-
tékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi fel-
ügyelõség engedélyével végezhet.

(6) A (3) bekezdés szerinti szakvélemény, illetve a
(4) bekezdés szerinti engedély iránti kérelemhez csatolni
kell a képesítést igazoló okiratok másolati példányát és a
bányafelügyelet igazolását a vízkutatási és vízfeltárási cél-
ból végzett fúrási, kútépítési, kúttisztítási, kútfelújítási,
kútjavítási munkákra irányadó bányafelügyeleti mûsza-
ki-biztonsági elõírásoknak való megfelelésrõl.

(7) A 100 m-nél mélyebb talpmélységû kút kivitelezése
geofizikus, geofizikus-mérnök, geológus, geológus-mér-
nök vagy hidrogeológus, hidrogeológus-mérnök, illetve
azzal egyenértékû szakképesítéssel rendelkezõ szakember
alkalmazásával végezhetõ.

(8) A vízföldtani naplót legalább ötéves felszín alatti
vízkészlet-gazdálkodási gyakorlattal rendelkezõ geológus
vagy hidrogeológus készíthet.

(9) A vízkutató fúrásokban, illetve kutakban mélyfú-
rás-geofizikai, illetve kútvizsgálati mérések geofizikus
irányításával végezhetõk.

(10) Mélyfúrás-geofizikai, illetve kútvizsgálati kiérté-
kelést, szakvéleményt kizárólag geofizikus (mérnök),
geológus vagy hidrogeológus (mérnök), illetve azzal
egyenértékû szakképesítéssel rendelkezõ szakember ké-
szíthet. A vizsgálat jóváhagyását csak legalább ötéves
mélyfúrás-geofizikai gyakorlattal rendelkezõ szakértõ vé-
gezheti el.

Átmeneti és záró rendelkezések

14. §

(1) E rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba, rendelke-
zéseit a hatálybalépés után indult eljárásokban kell alkal-
mazni.

(2) A rendelet hatálybalépését megelõzõen kiadott és
még érvényes vízkútfúrási igazolások a hatálybalépéstõl
számított egy évig érvényesek.

(3) A rendelet hatálybalépésétõl számított 1 év eltelté-
vel csak az e rendeletnek megfelelõ képesítési, illetõleg
tárgyi és személyi feltételek fennállása esetén végezhetõ a
rendelet hatálya alá tartozó tevékenység.

(4) A vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kére-
lemrõl és mellékleteirõl 18/1996. (VI. 13.) KHVM rende-
let (a továbbiakban: R) 2. § (1) bekezdése kiegészül az
alábbi j) ponttal:

(A vízjogi létesítési engedély iránti kérelem tartalmaz-
za, illetõleg ahhoz mellékelni kell:)

„j) mezõgazdasági vízhasználat esetén a talajvédelmi
hatóság igazolását arra vonatkozóan, hogy a kérelmezett
vízhasználat mezõgazdasági tevékenység folytatását szol-
gálja”.

(5) A R. 6. § k) pontjai helyébe az alábbi rendelkezés
lép:

(A vízjogi üzemeltetés iránti kérelem tartalmazza, illetõ-
leg ahhoz mellékelni kell:)

„k) felszín alatti vízre települt vízilétesítmény esetén
ka) amennyiben a vízilétesítményre vonatkozóan kü-

lön jogszabály vízföldtani naplókészítési kötelezettséget ír
elõ, a vízföldtani naplót és a 2. melléklet I/A. fejezete sze-
rinti mûszaki dokumentációt,

kb) a ka) pontban nem említett esetekben a 2. melléklet
I/B. fejezete szerinti mûszaki dokumentációt.”

(6) Az R. 2. melléklete I. fejezetének helyébe e rendelet
4. melléklete lép.

15. §

E rendelet 14. §-ának (4)–(6) bekezdése, valamint
15. §-a a hatálybalépést követõ napon hatályát veszti.

Dr. Fodor Gábor s. k.,
környezetvédelmi és vízügyi miniszter

1. melléklet
a 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelethez

Geofizikai, kútszerkezeti és hidrodinamikai mérések

A. Mélyfúrás-geofizikai méréseket kell, illetve ajánlott
végezni a következõk szerint:

a) A mérést minden 30 méternél mélyebb, fúrással tör-
ténõ vízfeltáráskor a talajvíz kizárására beépítendõ irány-
csõrakat sarujától kell végezni.

b) Minden 30 m-t meghaladó mélységû öblítéses fúrás
esetén a mérést a kezdõrakat alatti furat – keresõfúrással,
keresõfúrási szakaszokkal feltárt – teljes hosszában kell
végezni. A csõrakatokat tehát csak elõzetesen szelvénye-
zett furatban szabad elhelyezni.

Mérési módszerek:
ba) természetes potenciálszelvényezés,
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bb) természetes gamma-szelvényezés,

bc) ellenállás-szelvényezés (két különbözõ behatolású
szondával).

c) Kútfúrások esetén, valamint a fúrások kutatásnak
minõsített szakaszán kiegészítõ mérések:

ca) neutronporozitás- (n-n) szelvényezés,

cb) mikroellenállás-szelvényezés,

cc) talphõmérséklet-mérés,

cd) lyukbõség-szelvényezés.

ce) akusztikus és akusztikus hullámképszelvényezés,

cf) hõmérséklet-szelvényezés,

cg) fúrólyukelhajlás-szelvényezés,

ch) iszapellenállás-szelvényezés,

ci) oldalfal-mintavétel,

cj) mágneses érzékenységen (szuszceptibilitáson) ala-
puló szelvényezés.

B. Kútszerkezet vizsgálat
a) Kötelezõ mérések
– csõpalást zárás vizsgálat (nyomáspróbával, vagy

geofizikai módszerekkel)
– talp és belsõ átmérõ ellenõrzés (lyukátmérõ mérés)
– szûrõ(k) helyének ellenõrzése
b) Ajánlott vizsgálat
– színes videokamerás felvétel a teljes kútszerkezetrõl

(hidegvizes kutaknál)

C. Hidrodinamikai mérések
– áramlás és hõmérséklet szelvényezés maximális ho-

zamnál (100 m alatt talphõ, 500 m alatt hõmérséklet szel-
vényezés)

– kútkapacitás (80, 60, 40%-os hozamnál, hévízkutak-
nál mélységi is)

– visszatöltõdés/nyomásemelkedés (max. hozam után,
hévízkutaknál mélységi is)

– nyomásgradiens (csak hévízkutaknál)
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2. melléklet a 101/2007.(XII. 23.) KvVM rendelethez 
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3. melléklet a 101/2007.(XII. 23.) KvVM rendelethez 
 

Adatlap 
a helyi önkormányzat jegyzőjének [a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 

72/1996. (V. 22.) korm. rendelet 24. §] engedélyéhez kötött, 
valamint a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség engedélyéhez kötött, 

de nem vízföldtani napló köteles kutak kivitelezéséről 
 

1. A kút létesítési engedélyének száma:   
 

2. A kút helye: 
 megye 
 IRSZ, település 
 utca, házszám 
 Hrsz. 
X= Y= Z= EOV koordináta 
    

 
9. A kút távolsága: 

utcafronttól:         m lakóépülettől:         m ásott kúttól:         m szikkasztótól:         m 
hrsz-ú telektől:       m hrsz-ú telektől:       m hrsz-ú telektől:       m

 
10. A kútból naponta maximum …... m3 vagy 

idényben ………...…….. –tól …………………. –ig maximum …... m3 vizet veszek ki 
……..…………..…… célú vízigényem kielégítése céljából. 
A kút üzemeltetése során szennyvíz ……………………………… keletkezik. 

 
11. A kútfejet …. m × …. m alapterületű, ….. m mélységű, terepszinttől … m-re kiálló kútakna veszi 

körül, a csőkiállás az akna talpától …… m. 
 
12. A víz kitermelése (centrifugál, búvár, kézi) szivattyúval történik, szabadon folyik ki. 

A víz … m hosszú, …… mm átmérőjű (acél, műanyag) vezetéken jut el a házi, illetve a locsolást 
biztosító vízellátó berendezésig, amely ………………….. ……….. került elhelyezésre. 

 
13. A kút műszaki és hidraulikai adatai: 
talpmélység:            m csőperem szintje a terepszinthez képest:               m 
csövezés: anyaga (PVC, acél) átmérője (mm/mm) rakathossz (m-m) 
szűrőzött szakasz: mélységköze (m-m) átmérője (mm/mm) kialakítása, típusa 
nyitott szakasz mélységköze (m-m) átmérője (mm)  
nyugalmi vízszint 
(csőperemtől):               m 

üzemi vízszint 
(csőperemtől):            m,            liter/perc termelés mellett 

maximális vízhozam:  
liter/perc 

állandó üzemben kitermelhető vízmennyiség:      liter/perc
…… méteren kifolyó vízmennyiség:      liter/perc

 
14. A kutat ………….... számú vízkútfúrási jogosultsággal rendelkező ……………… 

…………………….…………. kútfúró készítette …….. év ……………hónapban. 
 
 
Kelt:   
 
 
 …………………………….…….. ……………….…………….………….. 
 kivitelező tulajdonos 
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4. melléklet a 101/2007.(XII. 23.) KvVM rendelethez 
 

Melléklet a  vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 
18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelethez 

 
I. Felszín alatti vizek feltárására, használatára (igénybevételére, illetve külön jogszabály 

szerinti engedélyezhető közvetlen bevezetésre vonatkozó engedélyezési tervdokumentáció 
esetén 
 
I/A. A KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMIÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG ENGEDÉLYÉHEZ 
KÖTÖTT KUTAK LÉTESÍTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES TERV TARTALMA 

1. műszaki leírás 
a) a felszín alatti vízhasználat; a vízigénybevételt, illetve a vízbesajtolást szolgáló 

vízilétesítmény típusa, a vízhasználat minősítése (így például: köz-, magán) a vízhasználat 
célja (így például: ivó-, ipari-, öntözési-, egyéb mezőgazdasági-, fürdővízellátási, illetve 
energetikai-, kárfelszámolási-, bányászati hasznosítás) a vízilétesítmény típusa (így például: 
fúrt-, ásott-, csápos-, sírkút, vagy galéria, vagy forrás), a felszín alatti víz típusa (így például: 
partiszűrésű-, talaj-, réteg-, karszt-, hasadékvíz), továbbá a felszín alatti víz hőmérséklete 
(hideg- vagy termál) helye [így például: közigazgatási egység, helyrajzi szám, EOV 
koordináták, terepszint feletti magasság (m Bf.)]; 

b) a vízhasználat mértékadó kapacitása (mennyiségi, minőségi bontás, maximális vízhozam, 
vízminőség-változás) l/percben és m3/napban, a vízminőség, a vízkészlet és a vízhasználat 
szempontjából; 

c) a vízhasználatra vonatkozó üzemi jellemzők (szakaszos, folyamatos); 
d) a vízilétesítmény részletes műszaki leírása, 
da) kutak esetében (a talpmélység, a béléscsövezés mélysége, átmérője, a szűrőzés 

mélysége, átmérője), 
db) kapacitás (l/perc, m3/nap, m3/év), 
dc) vízhasználat módja (szabad kifolyású vagy szivattyús, ez utóbbi esetben a szivattyú 

típusa, elhelyezése, kapacitása és üzemi jellemzői), 
dd) kapcsolódó műtárgyak és azok paraméterei (így például a kútfejakna), 
de) vízmérési és mintavételi megoldások, 
df) egyéb jellemző műszaki adatok, méretek és metszetek; 
e) a vízbázis védettsége, védőidom, védőterületek, védősáv 
ea) a földtani viszonyok ismertetése (rétegsor tagolódása, kőzettani kifejlődés, szerkezeti 

viszonyok); 
eb) a vízföldtani modell ismertetése: 
1. a rétegek, rétegcsoportok becsült, meghatározott vízföldtani paramétereit (porozitás, 

tárolási tényező, rétegvastagság, transzmisszibilitás, vertikális áteresztőképességi együttható) 
a felszíntől egészen a legmélyebb megcsapolási szint alatti rétegcsoporttal bezáróan, 

2. a rétegek, rétegcsoportok becsült, meghatározott vízföldtani paraméterei a felszíntől a 
legmélyebb megcsapolási szint alatti rétegcsoportig, 

3. a felszíni és a felszín alatti vízkészletek jellemző adatai, a felszín alatti vizek 
utánpótlódási és áramlási viszonyai, a becsült természetes, a vízkivétel üzembe helyezése előtt 
meglévő, továbbá az üzemi állapotnak megfelelően, 

4. a vizsgált teljes területen található, kimutatható hatással rendelkező vízkivételek leírása, 
számításba véve a már legalább elvi engedéllyel rendelkező tervezett vízkivételeket, 
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5. a vizsgált terület felszín alatti vizei minőségi jellemzése az érvényes műszaki 
szabályozások szerint (úgy, hogy a bemutatás részletessége arányban legyen az egyes 
víztesteknek a tervezett vízkivétel utánpótlódásában betöltött szerepével); 

ec) a védőidomok, védőterületek meghatározásának bemutatása (a szivárgáshidraulikai 
számítások ismertetése, beleértve a módszert, az adatokat, a számítás, illetve a becslés során 
tett megfontolásokat és az eredményeket olyan részletességgel, hogy megítélhető legyen a 
kijelölés kellő alapossága és szakszerűsége, az inhomogenitások módosító hatásainak 
figyelembevétele); 

ed) a védőidomok, védőterületek leírása (ezek határoló vonalainak térképi ábrázolása a 
földhivatal nyilvántartás egységeihez igazítva. A belső és külső védőterületek ábrázolása az 
ingatlan-nyilvántartási térkép másolatán, de legalább 1:4000-es méretarányban. Az ezen 
kívüli területek ábrázolása 1:10 000-es, kivételes esetekben 1:25 000-es méretarányú 
térképeken); 

ee) a szennyezőforrások ismertetése a 3. számú melléklet szerinti csoportosításban. (A 
vízkészlet állapotát befolyásoló létesítmények és tevékenységek, a szennyezőforrások 
jelentőségével arányos bemutatása, értékelve a vízkészletek állapotára gyakorolt hatásukat.); 

ef) a biztonságba helyezéshez szükséges intézkedések bemutatása (beleértve azok 
végrehajtásának tervezett módját, ütemezését és várható költségeit): 

1. megfigyelőhálózat kialakítása, bővítése; üzemeltetésének, valamint a területhasználatok 
figyelemmel kísérésének, az adatok gyűjtésének, tárolásának, feldolgozásának és 
értékelésének rendje, 

2. a térszín és a felszíni vízelvezetés rendezése, 
3. a szennyezés veszélyével járó létesítmények, tevékenységek korlátozása, átalakítása, 

megszüntetése, 
4. a tényleges szennyezőforrások felszámolása, 
5. a további (új) létesítmények telepítésére, a különféle tevékenységek folytatására 

vonatkozó korlátozások, tiltások (megkülönböztetve azokat a tevékenységeket, amelyeket 
tilos végezni, vagy bizonyos feltételekkel fokozott ellenőrzés mellett lehet folytatni, illetve 
esetileg lehet engedélyezni); 

eg) javaslat a meglévő vízkivétel kitermelt vízmennyiségének módosítására, a vízkezelési 
technológia megváltoztatására, a vízbázis esetleges kiváltására, aktív vízbázisvédelemre (ha 
ezeket a biztonságba helyezés szükségessé teszi). 

f) szükség szerint a vízelvezetés módja és az elvezetett víz befogadója; 
2. általános (átnézetes) helyszínrajz 1:10000 méretarányban, amely feltünteti a vízbeszerzés 

helyét és szükség esetén a vízelvezetést a közcélú befogadóig; 
3. részletes helyszínrajz 1:1000-1:4000 méretarányban feltüntetve 
a) a vízbeszerzési létesítmény(ek) közvetlen környezetének eredeti és a tervezett állapotát a 

szükséges vízszintes és magassági adatokkal, 
b) az érintett terület(ek) helyrajzi számát és határoló vonalát, 
c) a vízelvezetés nyomvonalát és befogadóját; 
4. a vízbeszerzési létesítmény és csatlakozó létesítményei (kútfejakna, gépészet, a kútnak 

vízellátó műbe tervezett bekapcsolás esetén a bekötésnek és műtárgyainak) általános terve; 
5. a rendkívüli szennyezés elkerülését szolgáló kárelhárítási létesítmények és intézkedések 

terve; 
6. mélyfúrású kutak esetén a vízbeszerzési (vízföldtani) tervet. 
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I/B.)  A HELYI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉNEK  [A VÍZGAZDÁLKODÁSI HATÓSÁGI JOGKÖR 
GYAKORLÁSÁRÓL SZÓLÓ 72/1996. (V.22.) KORM. RENDELET 24. §] ENGEDÉLYÉHEZ KÖTÖTT 
KUTAK LÉTESÍTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES TERV TARTALMA 
 
1. Kút helye: 

 megye 

 IRSZ, település 

 utca, házszám 

 Hrsz. 

X= Y= Z= EOV koordináta 
 

2. Tulajdonos: 

neve:  

állandó lakóhelye:  

személyi ig. száma:  
 
3. Kútadatok: 

talpmélység (m):  

nyugalmi vízszint (terepszinttől) (m):  

fúrt átmérő: 
(m-m)
(m-m)

(mm)
(mm)

iránycső: anyaga (PVC, acél) átmérője (mm/mm) rakathossz (m-m) 

csövezet: anyaga (PVC, acél) átmérője (mm/mm) rakathossz (m-m) 

szűrőzött szakasz: mélységköze (m-m) átmérője (mm/mm) kialakítása, típusa 
 
4. Vízkiemelés: 

módja: kézi gépi: 

kitermelni tervezett hozam (m3/nap)  

szivattyú vagy termelőcső beépítési mélysége (m):  

 

5. Kútfejakna méretei (m):   

 

6. Megjegyzés:   

  



A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
102/2007. (XII. 27.) KvVM

rendelete
a környezetvédelmi termékdíjról,

továbbá egyes termékek környezetvédelmi
termékdíjáról  szóló

1995. évi LVI. tör vény végrehajtásáról  szóló
10/1995. (IX. 28.) KTM rendelet

módosításáról

A kör nye zet vé del mi ter mék díj ról, to váb bá egyes ter mé -
kek kör nye zet vé del mi ter mék díj ár ól  szóló 1995. évi LVI.
tör vény 21.  § (1) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap -
ján, a kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter fel adat- és
ha tás kö ré rõl  szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let
1.  § a) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár -
va – az ér de kelt mi nisz te rek kel egyet ér tés ben – a kö vet ke -
zõ ket ren de lem el:

1.  §

A kör nye zet vé del mi ter mék díj ról, to váb bá egyes ter mé -
kek kör nye zet vé del mi ter mék díj ár ól  szóló 1995. évi LVI.
tör vény vég re haj tá sá ról  szóló 10/1995. (IX. 28.) KTM
ren de let (a to váb bi ak ban: KTM ren de let) 1.  § (1) be kez dé -
se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A Kt. 2.  § (1)–(2) be kez dé se sze rin ti kö te le zett, má -
sod la gos kö te le zett, hasz no sí tást ko or di ná ló szer ve zet
(a to váb bi ak ban együtt: kö te le zett) a 4. szá mú mel lék let -
ben meg ha tá ro zott, 2008. ja nu ár 1-jén ha tá lyos Kom bi nált
Nó menk la tú ra sze rin ti vám ta ri fa szá mok alá osz tá lyo zott
ter mé kek, il let ve cso ma go lás ese tén a 7. szá mú mel lék let -
ben meg ha tá ro zott KT-kód dal el lá tott anya gok után – bel -
föl di elõ ál lí tá sú új ra fu tó zott vagy hasz nált gumi lég ab -
roncs, tö mör vagy kis nyo má sú gu mi ab roncs ki vé te lé -
vel – ter mék díj fi ze té sé re kö te les.”

2.  §

A KTM ren de let 3.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés 
lép:

„3.  § (1) A bel föl di kö te le zett ter mék díj kö te les ter mék -
kel vég zett te vé keny sé gét az elsõ fi ze té si kö te le zett ség ke -
let ke zé sé tõl szá mí tott 15 na pon be lül a 2. szá mú mel lék let
sze rin ti adat tar ta lom mal kö te les be je len te ni a vám ha tó -
ság nak.

(2) A nyil ván tar tás ba vé tel ér de ké ben adott be je len tést
ki zá ró lag a kö te le zett, az ab ban be kö vet ke zett vál to zá so -
kat a vál to zást kö ve tõ 15 na pon be lül a kö te le zett vagy
kép vi se lõ je nyújt hat ja be.

(3) A vám ha tó ság hoz az (1) be kez dés sze rin ti ha tár idõ ig 
be nem je len tett

a) új ra hasz nál ha tó ter mék – a ter mék díj jal kap cso la tos
kö te le zett ség szem pont já ból – egy szer hasz nál ha tó ter -
mék nek mi nõ sül;

b) hasz no sí tói lánc ban gyûj tõ, il let ve hasz no sí tó te vé -
keny sé get vég zõ szer ve zet te vé keny sé ge nem szá mol ha tó
el.

(4) A kép vi se lõ ál tal jog ta la nul be kül dött, va la mint a
kö te le zett azo no sí tá sá ra al kal mat lan be je len té se ket a vám -
ha tó ság nem fo gad ja el be je len tés ként és a kö te le zett egy -
ide jû leg tör té nõ ér te sí té sé vel vissza kül di.

(5) A ko or di ná ló szer ve zet ál tal tör té nõ át vál la lás ese tén 
a díj fi ze té si kö te le zett ség gel kap cso lat ban a kö te le zett nek, 
a hasz no sí tá si kö te le zett ség gel kap cso lat ban a ko or di ná ló
szer ve zet nek kell be je len tést ten nie.”

3.  §

A KTM ren de let 4.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés 
lép:

„4.  § (1) A kö te le zett nek szám vi te li bi zony la tok kal és
az elõ írt nyil ván tar tá sok kal me ge gye zõ en a 3. szá mú mel -
lék let sze rin ti adat tar ta lom mal kell be val lást ten nie a vám -
ha tó ság ré szé re.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott be val lás ban kö -
zölt ada tok va ló di sá gát a vám ha tó ság és a kör nye zet vé del -
mi ha tó ság az el já rá sá hoz kö tõ dõ en együtt és kü lön-kü lön
is el len õriz he ti.

(3) A kép vi se lõ ál tal jog ta la nul be kül dött, va la mint a
kö te le zett azo no sí tá sá ra al kal mat lan be val lá so kat a vám -
ha tó ság be val lás ként nem fo gad ja el és a kö te le zett egy ide -
jû leg tör té nõ ér te sí té sé vel vissza kül di.

(4) A be val lás ban sze re pel te tett, a be val lás be nyúj tá sát
meg elõ zõ en be nem je len tett hasz no sí tói lánc sze rep lõ je
ál tal vég zett gyûj tõ, il let ve hasz no sí tó te vé keny ség a ter -
mék díj men tes ség hasz no sí tá si el szá mo lá sá ba nem szá mít -
ha tó be. A be val lás be nyúj tá sá val egy ide jû leg be je len tett
hasz no sí tói lánc sze rep lõ je ese té ben a ter mék díj men tes ség 
hasz no sí tá si el szá mo lá sá ba a be nyúj tást meg elõ zõ 30 nap
alatt vég zett gyûj tõ, il let ve hasz no sí tó te vé keny ség szá -
mít ha tó be.”

4.  §

A KTM ren de let 8.  § (6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ 
ren del ke zés lép:

„(6) Az (5) be kez dés ben meg ha tá ro zot ta kon kí vül az új -
ra hasz nál ha tó ság meg ál la pí tá sá nak to váb bi fel té te le – a
ter mék díj jal kap cso la tos kö te le zett ség szem pont já ból – a
11. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott vissza gyûj té si ará -
nyok tel je sí té se.”
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5.  §

A KTM ren de let 13/A.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A kö te le zett a Kt. 5/D.  § (2) be kez dé se sze rin ti be -
je len tést az ügy let meg kez dé se elõtt leg alább há rom nap -
pal a 2. szá mú mel lék let IV. pont ja sze rin ti adat tar ta lom -
mal, a vám ha tó ság ál tal rend sze re sí tett, a hon lap já ról le -
tölt he tõ nyom tat vá nyon, il let ve az arra kö te le zett elekt ro -
ni kus úton te szi meg a ha tás kör rel és il le té kes ség gel ren -
del ke zõ vám ha tó ság nál.”

6.  §

A KTM ren de let 14.  § (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(3) A fel tün te tett ter mék díj, a hasz no sí tá si díj, va la mint 
a ter mék díj-ked vez mény és ter mék díj men tes ség össze gét
nyil ván tar tás sal kell alá tá masz ta ni, amely tar tal maz za a
ve võk ne vét, adó szá mát és cí mét, va la mint a szám la sor -
szá mát és ki ál lí tá sá nak dá tu mát.”

7.  §

A KTM ren de let 2. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let
1. szá mú mel lék le te lép.

8.  §

A KTM ren de let 3. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let
2. szá mú mel lék le te lép.

9.  §

A KTM ren de let 4. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let
3. szá mú mel lék le te lép.

10.  §

A KTM ren de let 5. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let
4. szá mú mel lék le te lép.

11.  §

A KTM ren de let 6. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let
5. szá mú mel lék le te lép.

12.  §

A KTM ren de let 9. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let
6. szá mú mel lék le te lép.

13.  §

A KTM ren de let 10. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de -
let 7. szá mú mel lék le te lép.

14. §

A KTM ren de let 11. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de -
let 8. szá mú mel lék le te lép.

15.  §

(1) Ez a ren de let 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba, ez zel
egy ide jû leg a KTM ren de let 9/B.  §-a és 8. szá mú mel lék le -
te ha tá lyát vesz ti.

(2) A KTM ren de let 8.  § (1) be kez dé sé ben az „az Adó-
és Pénz ügyi El len õr zé si Hi va tal tól (a to váb bi ak ban: adó -
ha tó ság)” szö veg rész he lyé be az „a vám ha tó ság tól” szö -
veg, 8.  § (2) be kez dé sé ben az „az adó ha tó ság” szö veg rész
he lyé be az „a vám ha tó ság” szö veg, 8.  § (8) be kez dé sé ben
az „az elsõ ne gyed éves be szá mo ló já hoz” szö veg rész he -
lyé be az „a tárgy évi elsõ be val lá sá hoz” szö veg,
9/A.  §-ában a „Mi nisz té ri um” szö veg rész he lyé be a „Kör -
nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té ri um (a to váb bi ak ban:
Mi nisz té ri um)” szö veg, a „Vám- és Pénz ügy õr ség Or szá -
gos Pa rancs nok sá ga” szö veg rész he lyé be a „vám ha tó ság”
szö veg, 13/A.  § (2) be kez dé sé ben a „9. mel lék let II. pont -
já ban” szö veg rész he lyé be a „9. szá mú mel lék let ben” szö -
veg lép.

(3) Ez a ren de let 2008. ja nu ár 2-án ha tá lyát ve szí ti.

Dr. Fo dor Gá bor s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter



1. számú melléklet a 102/2007. (XII. 27.) KvVM rendelethez

[2. szá mú mel lék let a 10/1995. (IX. 28.) KTM ren de let hez]

A bejelentés teljesítéséhez szükséges adattartalmi követelmények

I. Alap ada tok (Fõ lap)

A ter mék díj fi ze tés re kö te le zett adatai:
a) név,
b) GLN szám,
c) adó szám, adó azo no sí tó,
d) KSH törzs szám,
e) VPID szám,
f) KÜJ szám,
g) bel föl di, kül föl di bank szám la szám,
h) kö te le zett szék he lye,
i) le ve le zé si cím,
j) ügy in té zõ neve,
k) ügy in té zõ te le fon szá ma,
l) kép vi se lõ jé nek neve,
m) kép vi se lõ jé nek GLN szá ma,
n) kép vi se lõ jé nek VPID szá ma,
o) kép vi se lõ jé nek adó szá ma,
p) adat szol gál ta tás tí pu sa,
q) ol da lak szá ma,
r) kel te zés, cég sze rû alá írás.

II. Be je len tõ lap a ter mék díj-fi ze té si kö te le zett ség ke let ke zé sé rõl (BJ1)

A ter mék díj kö te les ter mék re vo nat ko zó adatok:
a) kö te le zett sé gek fel tûn te tése a for ma nyom tat vá nyon meg adott kód szá mok kal,
b) be je len tés ér vé nyes sé gé nek idõ pont ja,
c) kel te zés, cég sze rû alá írás.

III. Nyil ván tar tás ba vé te li ada tok az új ra hasz nál ha tó ter mék díj kö te les ter mé kek vagy ter mék díj kö te les ter mék ré sze ként
   for ga lom ba ho zott új ra hasz nál ha tó ter mék díj kö te les termékek bejelentéséhez (BJ2)

Új ra hasz nál ha tó ter mék díj kö te les ter mék re vo nat ko zó adatok:
a) adat sor sor szá ma,
b) GTIN azo no sí tó szá ma,
c) meg ne ve zé se,
d) vám ta ri fa szám,
e) KT-kód já nak 1–3 je gye,
f) anya ga,
g) tí pu sa,
h) cso ma golt ter mék,
i) net tó tö me ge (ter mék díj alap ja),
j) mé re te (szé les ség, mély ség, ma gas ság),
k) net tó töl té si mennyi sé ge,
l) át la gos élet tar ta ma,
m) át la gos for gá si se bes sé ge,
n) En ge dély/Ta nú sít vány tí pu sa, szá ma,
o) anya gá ban való hasz no sít ha tó sá gá nak je lö lé se,
p) új ra hasz nál ha tó sá gá nak je lö lé se,
q) az adott év nyi tó mér le gé ben sze rep lõ kész let ada tok.
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IV. Be je len tõ lap a lánc ügy let rõl (BJ3)

Lánc ügy let be je len té sé nek ada tai ügy le ten ként:
a) KT-kód,
b) ter mék meg ne ve zé se,
c) ter mék díj alap ját ké pe zõ mennyi ség (kg vagy db),
d) a lánc ügy let ben részt vevõ bel föl di ve võk neve, címe, GLN szá ma, VPID szá ma,
e) a ki szál lí tást vég zõ ne ve, cí me, adó szá ma, GLN szá ma, VPID száma,
f) a ki szál lí tás idõ pont ja, fu va ro zás ra (fel adás ra) át vé tel he lye (te lep hely, sa ját vagy bé relt rak tár) és ren del te té si

 hely,
g) a kül föl di vevõ neve, címe, a ren del te tés sel érin tett szék hely vagy te lep hely.

V. Be je len tõ lap a kép vi se let rõl (BJ4)

A kép vi se lõ ada tai:
a) név,
b) GLN szám,
c) adó szám,
d) KSH törzs szám,
e) VPID szám,
f) KÜJ szám,
g) bank szám la szám,
h) szék hely,
i) le ve le zé si cím,
j) ügy in té zõ neve és te le fon szá ma.

VI. A hasz no sí tás-men tes sé gi fel té tel tel je sí té sé hez al kal ma zott hul la dék ke ze lõk felsorolása (BJ5)

   (Ko or di ná ló szer ve ze ti át vál la lás ese tén a men tes sé gi en ge déllyel ren del ke zõ ko or di ná ló szer ve zet, egyé ni men tes-
   ség ese tén a hasz no sí tás hoz kö tött egyé ni men tes sé gi en ge déllyel ren del ke zõ kö te le zett ré szé re.)

  A hul la dék ke ze lõk ada tai:
a) név,
b) GLN szám,
c) VPID szám (kül föl di hul la dék ke ze lõ ese tén csak a GLN szám szük sé ges),
d) KÜJ szám (kül föl di hul la dék ke ze lõ ese tén csak a GLN szám szük sé ges),
e) men tes ség ér de ké ben való köz re mû kö dés tárgy évi kezdete,
f) men tes ség ér de ké ben való köz re mû kö dés tárgy évi vége,
g) hul la dék ke ze lés re vo nat ko zó en ge dély szám,
h) KTJ szám,
i) te vé keny ség tí pu sa,
j) HKT kód,
k) EWC kód,
l) a tárgy évi hul la dék ke ze lés le kö tött ka pa ci tás mér té ke HKT kód és EWC szerint.

VII. Át ve ze té si/ki uta lá si ké re lem (KE1)

1. Ter he len dõ díj
a) adó nem kód, szám la jel
b) rö vi dí tett meg ne ve zés
c) összeg fo rint ban

2. Jó vá íran dó
a) adó nem kód, szám la jel
b) rö vi dí tett meg ne ve zés
c) összeg fo rint ban

3. Ki uta lan dó fo rint összeg
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VIII. Gaz da sá gi tár sa ság (egyéb gaz dál ko dó szer ve zet) bír ság és pót lé kok mér sék lé sé re irá nyu ló kérelme (KE2)

1. Alap ada tok
a) Köz tar to zá si nyi lat ko zat ki töl tött sé ge
b) Idõ szak meg je lö lé se
c) Mér sé kel ni kért összeg

2. Egyéb in for má ci ók
a) Ha tár idõn túli kö ve te lé sek
b) Ha tár idõn túli szál lí tók
c) Hosszú le já ra tú hi tel tárgy évi tör lesz té se
d) Hosszú le já ra tú hi tel tárgy évi ka ma tai
e) El adás ra (be fek te tés re) vá sá rolt ér ték pa pí rok

ea) Meg ne ve zés
eb) Be szer zés dá tu ma
ec) Ér ték

f) Ka pott osz ta lék
fa) Osz ta lék nyúj tó
fb) Osz ta lék nyúj tás idõ pont ja
fc) Osz ta lék össze ge

g) Adott osz ta lék
ga) Osz ta lék nyúj tás idõ pont ja
gb) Osz ta lék össze ge

h) Bank szám lák és azok egyen le gei
ha) Szám la ve ze tõ pénz in té zet meg ne ve zé se
hb) Bank szám la szá ma
hc) Utol só egyen leg
hd) Egyen leg kel te
he) Összeg

3. Kap csolt vál lal ko zá sok
a) Kap csolt vál lal ko zá sok ra vo nat ko zó adatok

aa) Vál lal ko zás meg ne ve zé se
ab) Vál lal ko zás adó szá ma
ac) Ré sze se dés össze ge
ad) Ré sze se dés szá za lé ka
ae) Be fek te tés idõ pont ja

b) Más vál lal ko zás ba in gye ne sen át adott vagyon
ba) Tárgy évet meg elõ zõ év ben
bb) Tárgy év ben

c) Ala pít vá nyi be fi ze té sek, be fek te té sek, köz ér de kû kö te le zett ség vál la lá sok
ca) Tárgy évet meg elõ zõ év ben
cb) Tárgy év ben

4. A ké re lem be nyúj tá sá val kap cso la tos egyéb in for má ci ók
a) Fi ze té si ne héz ség ke let ke zé sé nek okai
b) Tar to zás fel hal mo zó dá sá nak el ke rü lé se
c) Fi ze tõ ké pes ség hely re ál lí tá sa ér de ké ben tett in téz ke dé sek

5. A ké re lem hez mel lé kel ni kell:
a) A tárgy évet meg elõ zõ idõ szak ra vo nat ko zó

aa) mér le get
ab) ered mény-ki mu ta tást

b) A tárgy évi ak tu á lis idõ szak há rom hó nap nál nem ré geb bi
ba) mér le gét
bb) ered mény ki mu ta tá sát

6. Kel te zés, cég sze rû alá írás
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IX. Gaz da sá gi tár sa ság (egyéb gaz dál ko dó szer ve zet) ter mék díj fi ze té si könnyí tés re irá nyu ló kérelme (KE3)

1. Gaz dál ko dás sal kap cso la tos ada tok:

a) Kö te le zett sé gek

aa) Ön kor mány zat felé fenn ál ló

ab) APEH felé fenn ál ló

ac) Egyéb köz tar to zá sok

2. Fe de zet ként fel aján lott biz to sí ték

a) In gat lan va gyon tár gyak

aa) In gat lan meg ne ve zé se

ab) In gat lan ada tai

b) Ingó va gyon tár gyak (100 E Ft egye di ér té ket meg ha la dó)

ba) In gó ság meg ne ve zé se

bb) In gó ság ada tai

c) Ér ték pa pí rok

ca) Ér ték pa pír meg ne ve zé se

cb) Ér ték pa pír ada tai

d) Ke zes ség

da) Ke zes ség meg ne ve zé se

db) Ke zes ség ada tai

3. To váb bá e mel lék let VIII. pont já ban sze rep lõ adatok

X. Egyes kö te le zett sé gek ké se del mes tel je sí té sé nek ki men té sé re szol gá ló iga zo lá si kérelem (KE4)

1. Ké re lem tár gya, mu lasz tott kö te le zett ség/cse lek mény

a) meg je lö lé se, szá ma

b) ese dé kes sé ge

c) tel je sí tett sé ge

2. Ha tár idõ el mu lasz tá sá nak ki men té se

3. Iga zo ló do ku men tu mok fel so ro lá sa

4. A ké re lem hez mel lé kel ni kell a fel so rolt iga zo ló do ku men tu mo kat.

XI. Be val lás má so la ti ké re lem (KE5)

1. Be val lás ra vo nat ko zó ada tok

a) Tárgy idõ szak meg je lö lé se

b) Pél dány szám

c) Át vé tel mód ja

2. Kel te zés, alá írás

3. Át vé te li ada tok

4. A ké re lem hez mel lé kel ni kell:

a) meg ha tal ma zott el já ró ese té ben a meg ha tal ma zást,

b) il le ték össze gét il le ték bé lyeg ben a ké re lem re fel ra gaszt va.

XII. Nyi lat ko zat a fenn ál ló köz tar to zá sok ról (KNY)

1. Szerv meg ne ve zé se

2. A le járt ese dé kes sé gû köz tar to zás össze ge fo rint ban

3. Szerv szám la ve ze tõ pénz in té ze té nek neve

4. Szerv pénz for gal mi jel zõ szá ma

5. Kel te zés, alá írás
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2. számú melléklet a 102/2007. (XII. 27.) KvVM rendelethez

[3. szá mú mel lék let a 10/1995. (IX. 28.) KTM ren de let hez]

A bevallás teljesítéséhez szükséges adattartalmi követelmények

I. Alap ada tok (Fõ lap)

A ter mék díj fi ze tés re kö te le zett adatai:
a) név,
b) GLN szám,
c) adó szám, adó azo no sí tó,
d) KSH törzs szám,
e) VPID szám,
f) KÜJ szám,
g) bel föl di, kül föl di bank szám la szám,
h) kö te le zett szék he lye,
i) le ve le zé si cím,
j) ügy in té zõ neve,
k) ügy in té zõ te le fon szá ma,
l) kép vi se lõ jé nek neve,
m) kép vi se lõ jé nek GLN szá ma,
n) kép vi se lõ jé nek VPID szá ma,
o) kép vi se lõ jé nek adó szá ma,
p) adat szol gál ta tás tí pu sa,
q) ol da lak szá ma,
r) kel te zés, cég sze rû alá írás.

II. A ter mék díj-fi ze té si kö te le zett ség (B01-B07)

1. Ter mék díj faj tá ja KT-kód sze rin ti bon tás ban
2. Ter mék díj kö te les ter mék meg ne ve zé se
3. Ter mék díj-fi ze té si kö te le zett ség össze gé nek meg ál la pí tá sa

a) Ter mék díj kö te les ter mék fi ze té si kö te le zett ség alap ját kép zõ mennyi sé ge havi bon tás ban so ron ként és össze -
sen, ke res ke del mi cso ma go lás H díj té te le ese té ben a da rab szá mon fe lül a ter mék díj kö te les mennyiség kg-ban
meghatározott tömege is

b) Men tes ség szá za lé ka, ke res ke del mi cso ma go lás ese tén a men tes sé gi en ge dély ben fog lalt vál lalt új ra hasz ná la ti 
százalék

c) Ter mék díj té te lek
d) Kör nye zet vé del mi ter mék díj-fi ze té si kö te le zett ség össze ge so ron ként és összesen

4. Le von ha tó, il let ve vissza igé nyel he tõ ter mék díj össze gé nek meg ál la pí tá sa
a) Ter mék díj le vo nás, vissza igény lés alap ját kép zõ mennyi sé ge so ron ként és össze sen, ke res ke del mi cso ma go lás 

H díj té te le ese té ben a da rab szá mon fe lül a ter mék díj kö te les mennyi ség kg-ban meghatározott tömege is
b) Ter mék díj kö te les ter mék egy sé ge után meg fi ze tett díj
c) Ter mék díj kö te les ter mék után meg fi ze tett le von ha tó, vissza igé nyel he tõ összeg so ron ként és összesen

5. Ter mék díj net tó össze ge so ron ként és össze sen, amely a ter mék díj-fi ze té si kö te le zett ség össze gé nek és a ter mék -
díj kö te les ter mék után meg fi ze tett le von ha tó, vissza igé nyel he tõ összegének különbözete

III. Be val lás a men tes ség hez kö tõ dõ hul la dék ke ze lé si te vé keny ség rõl (HAS)

   (Ko or di ná ló szer ve ze ti át vál la lás ese tén a men tes sé gi en ge déllyel ren del ke zõ ko or di ná ló szer ve zet, egyé ni men tes-
   ség ese tén a hasz no sí tás hoz kö tött egyé ni men tes sé gi en ge déllyel ren del ke zõ kö te le zett ré szé re.)

Hul la dék ke ze lés re vo nat ko zó adatok
a) A hul la dék ke ze lé si te vé keny sé get vég zõ GLN száma
b) A hul la dék ke ze lé si te vé keny sé get vég zõ neve
c) HKT kód 1–7. je gye
d) EWC kód
e) Hul la dék ke ze lé si mû ve let meg ne ve zé se
f) Men tes ség so rán el szá mo lás ra ke rü lõ mennyi sé ge havi bon tás ban és összesen
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IV. Be val lás a ter mék díj-fi ze té si kö te le zett ség át vál la lá sá ról (ÁTV)

1. Át vál la lás sal érin tett ter mék KT kó don ként
a) KT-KÓD 1–6 jegy e
b) Ter mék díj kö te les ter mék meg ne ve zé se
c) Mennyi sé gi egy ség

2. A kö te le zett ség át adó sze rin ti bon tás ban és KT kó don ként
a) Cso ma go lás szám lá ban át vál lalt mennyi sé ge
b) Egyéb kõ olaj ter mék szám lá ban át vál lalt mennyi sé ge

3. A kö te le zett ség át vál la ló sze rin ti bon tás ban és KT kó don ként
a) Bér gyár tás ból szár ma zó ter mék díj kö te les ter mék mennyi sé ge
b) Elsõ vevõ ál tal kö zös sé gen be lü li ki vi tel re át vett mennyi ség
c) Elsõ vevõ ál tal kö zös sé gen be lü li ki vitt mennyi ség
d) Elsõ vevõ ál tal ex port ra át vett mennyi ség
e) Ex port mennyi sé ge

V. Be val lás az új ra hasz nál ha tó cso ma go lá sok mennyi sé gé rõl (UHA)

Új ra hasz nál ha tó cso ma go lás ra vo nat ko zó ada tok
a) Adat sor sor szá ma: a nyil ván tar tás ba vé te li ada tok az új ra hasz nál ha tó ter mék díj kö te les ter mé kek vagy ter mék -

díj kö te les ter mék ré sze ként for ga lom ba ho zott új ra hasz nál ha tó ter mék díj kö te les ter mé kek be je len té sé hez
(BJ2) adat sor sor szá má val me ge gye zõ en kell al kal maz ni.

b) Ki bo csá tott új ra hasz nál ha tó cso ma go lás mennyi sé ge (kg)
c) Új ra hasz ná lat ra vissza fo ga dott cso ma go lás mennyi sé ge (kg)
d) Új on nan be szer zett új ra hasz nál ha tó cso ma go lás mennyi sé ge (kg)
e) Vissza fo ga dott új ra hasz nál ha tó cso ma go lás ból ke let ke zett hul la dék mennyi sé ge (kg)

VI. Be val lás a ke res ke del mi cso ma go lá sok ter mék díj men tes ség hez kö tõ dõ for gal ma zá si és be szer zé si te vé keny sé gé rõl
mennyi sé gé rõl (UHB)

1. Ter mék díj men tes ség hez kö tõ dõ új ra hasz ná la ti ada tok:
a) Ital ter mék ka te gó ria azo no sí tá sa
b) Ú díj té tel aló li men tes sé gek ese tén

ba) El sõd le ges fo gyasz tói cso ma go lás ban for ga lom ba ho zott összes ter mék mennyi sé ge (li ter ben)
bb) Eb bõl új ra hasz nál ha tó cso ma go lás ban for ga lom ba ho zott ter mék mennyi sé ge (li ter ben)
bc) Eb bõl vissza gyûj tött for ga lom ba ho zott új ra hasz nál ha tó cso ma go lás tér fo ga ta (li ter ben)

c) K díj té tel aló li men tes sé gek ese tén
ca) El sõd le ges fo gyasz tói cso ma go lás ban be szer zett ter mék összes mennyi sé ge (li ter ben)
cb) Eb bõl új ra hasz nál ha tó cso ma go lás ban be szer zett ter mék mennyi sé ge (li ter ben)
cc) Eb bõl vissza gyûj tött be szer zett új ra hasz nál ha tó cso ma go lás tér fo ga ta (li ter ben)

2. Be vá sár ló-rek lám tás ka ter mék dí ja aló li tel jes men tes sé gé hez kö tõ dõ ada tok
a) For ga lom ba ho zott (be vá sár ló-rek lám) tás ka tér fo gat össze ge (li ter ben)
b) Eb bõl kör nye zet ba rát véd jeggyel ren del ke zõ (be vá sár ló-rek lám) tás ka tér fo gat össze ge (li ter ben)

VII. Hasz no sí tás ko or di ná ló szer ve ze tek be val lá sa az át vál lalt mennyi sé gek rõl (HKS)

Csat la ko zott part ne rek ada tai
a) Csat la ko zott part ne rek GLN szá ma
b) Csat la ko zott part ne rek VPID szá ma
c) Csat la ko zott part ne rek neve
d) KT-kód
e) Szol gál ta tói díj alap ját ké pe zõ át vál lalt tárgy idõ sza ki mennyi sé gek so ron ként és össze sen

VIII. Ön el len õr zés rõl (ÖNP)

1. Ön el len õr zé si pót lék ki szá mí tá sa
a) A he lyes bí tett díj

aa) adó nem kód ja
ab) meg ne ve zé se

b) A díj alap já nak kü lön bö ze te
c) A díj kü lön bö ze te

2. Az ön el len õr zé si pót lé kok és össze sí té sük
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3. számú melléklet a 102/2007. (XII. 27.) KvVM rendelethez

[4. szá mú mel lék let a 10/1995. (IX. 28.) KTM ren de let hez]

Termékdíjköteles termékek és anyagok köre

Az „ex” jel zés sel el lá tott vám ta ri fa szám olyan ter mék cso por tot je lent, mely ben csak a Kt. ha tá lya alá tar to zó ter mé kek 
ter mék díj kö te le sek.

A * jel zés sel el lá tott vtsz. szá mok olyan elekt ro mos és elekt ro ni kai be ren de zés ter mék cso por to kat je len te nek, mely -
ben azok a ter mé kek ter mék díj kö te le sek, me lyek nek brut tó sú lya leg fel jebb 200 kg, vagy tel je sít mény fel vé te le leg fel -
jebb 4 kW.

Meg ne ve zés

Vám ta ri fa szám

Vám ta ri fa szám és
HR al szám

KN al szám

Gu mi ab ron csok

Új gumi lég ab roncs, ki vé ve a 4011 40; 4011 50 00 vtsz. alá tar to zó
ter mé ke ket

ex 4011

Új ra fu tó zott vagy hasz nált gumi lég ab roncs; tö mör vagy kis nyo má sú
gu mi ab roncs, ki vé ve a 4012 90 30; 4012 90 90 vtsz. alá tar to zó termékeket

ex 4012

Hû tõ kö ze gek

Szén hid ro gé nek ha lo gén szár ma zé kai hû tõ kö zeg céljára:

Acik li kus szén hid ro gé nek két vagy több kü lön bö zõ ha lo gént tar tal ma zó
ha lo gén szár ma zé kai

Tri klór-flu or-me tán ex 2903 41 00

Di klór-di flu or-me tán ex 2903 42 00

Tri klór-tri flu or-etán ex 2903 43 00

Di klór-tet raf lu or-etá nok és klór-pen ta flu or-etá nok ex 2903 44

Csak flu or ral és klór ral per ha lo gé ne zett más szár ma zé kok ex 2903 45

Bróm-klór, di flu or-me tán, bróm-tri flu or-me tán és di bróm-tet raf lu or-etán ex 2903 46

Más per ha lo gé ne zett szár ma zé kok ex 2903 47 00

Más ex 2903 49

Me tán, etán vagy pro pán ha lo gé ne zett szár ma zé ka it tar tal ma zó keverékek:

Klórf lu ór-szén hid ro gé ne ket (CFC-k) tar tal ma zó,
hid rok lórf lu ór-szén hid ro gén-(HCFC), perf lu ór-szén hid ro gén (PFC) 
vagy hid rof lu ór-szén hid ro gén (HFC) tartalommal is

ex 3824 71 00

Bróm klór-di flu or-me tá no kat, bróm-tri flu or-me tá no kat vagy
di bróm-tet raf lu o re tá no kat tartalmazó

ex 3824 72 00

Hidrobrómfluór-szénhidrogéneket (HBFC-k) tartalmazó ex 3824 73 00

Hidroklórfluór-szénhidrogéneket (HCFC-k) tartalmazó,
perfluór-szénhidrogén (PFC) vagy hidrofluór-szénhidrogén (HFC)
tartalommal is, de klórfluórszénhidrogén (CFC) tartalom nélkül

ex 3824 74 00

Szén-tet rak lo ri dot tar tal ma zó ex 3824 75 00

1,1,1-trik ló re tánt tar tal ma zó (me til-klo ro form) ex 3824 76 00

Bróm-me tánt (me til-bro mid) vagy bróm klór-me tánt tar tal ma zó ex 3824 77 00

Perfluór-szénhidrogéneket (PFC-k) vagy hidrofluór-szénhidrogéneket
(HFC-k) tartalmazó, de klórfluór-szénhidrogén (CFC) vagy
hirdroklórfluór-szénhidrogén(HCFC) tartalom nélkül

ex 3824 78 00

Más ex 3824 79 00

Rész le ge sen ha lo gé ne zett flu o ro zott-kló ro zott acik li kus szén hid ro gént
tar tal ma zó ke ve ré kek és más rész le ge sen ha lo gé ne zett acik li kus
szén hid ro gént tartalmazó keverékek

ex 3824 90 97
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Meg ne ve zés

Vám ta ri fa szám

Vám ta ri fa szám és
HR al szám

KN al szám

Ak ku mu lá to rok

Elekt ro mos ak ku mu lá to rok a 8507 90 vtsz. ki vé te lé vel ex 8507

Egyéb kõ olaj ter mé kek

Ke nõ olaj

Mo tor olaj, komp resszor-ke nõ olaj, tur bi na-ke nõ olaj 2710 19 81

Hid ra u li kus célú fo lya dék 2710 19 83

Fe hér olaj, fo lyé kony pa raf fin 2710 19 85

Dif fe ren ci ál olaj és re duk tor olaj 2710 19 87

Ke ve rék fém meg mun ká lás hoz, for ma le vá lasz tó olaj, kor ró zió gát ló olaj 2710 19 91

Vil la mos szi ge te lé si olaj 2710 19 93

Más ke nõ olaj és más olaj, ki vé ve ke nõ zsí rok ex 2710 19 99

Tex til, bõr, szõr me és más anya gok ke ze lé sé re hasz nált ké szít mé nyek 3403 11 00

Leg alább 70 tö meg szá za lék kõ olaj- vagy bi tu me nes ás vá nyok ból elõ ál lí tott
olaj tar ta lom mal, de nem fõ alkotóként

3403 19 10

Gé pek, be ren de zé sek és jár mû vek ke nõ anya gai, ki vé ve kenõzsírok ex 3403 19 91

Más 3403 19 99

Hid ra u li kus fék-fo lya dék és más el ké szí tett fo lya dék hid ra u li kus haj tó mû höz,
amely kõ ola jat vagy bi tu me nes ás vá nyok ból nyert ola jat 
70 tö meg szá za lék nál kisebb arányban tartalmaz

ex 3819 00 00

Rek lám hor do zó pa pí rok

Pa pír és kar ton; pa pír ipa ri rost anyag ból, pa pír ból vagy kar ton ból ké szült
áruk

ex 48

Köny vek, új sá gok, ké pek és más nyom da ipa ri ter mé kek; ex 49

Elekt ro mos és elekt ro ni kai be ren de zé sek

Ház tar tá si nagy gé pek 

Lég- vagy vá ku um szi vattyú, lég- vagy más gáz komp resszor és ven ti lá tor;
el szí vó vagy vissza ve ze tõ kür tõ be épí tett ven ti lá tor ral, szûrõvel is

ex 8414*

Lég kon di ci o ná ló be ren de zés mo tor meg haj tá sú ven ti lá tor ral, va la mint
hõ mér sék let- és ned ves ség sza bá lyo zó szer ke zet tel, be le ért ve az olyan
be ren de zést is, amely ben a nedvesség külön nem szabályozható

ex 8415*

Hû tõ gép, fa gyasz tó gép és egyéb hû tõ- vagy fa gyasz tó ké szü lék, elekt ro mos
vagy más mû kö dé sû is; hõ szi vattyú a 8415 vtsz. alá tar to zó lég kon di ci o ná ló
be ren de zés ki vé te lé vel, va la mint a 8418 91 és a 8418 99 vtsz. alá tartozó
termékek kivételével

ex 8418*

Mo so ga tó gép; pa lack vagy más tar tály tisz tí tá sá ra vagy szá rí tá sá ra szol gá ló
gép; pa lack, kan na, do boz, zsák vagy más tar tály töl té sé re, zá rá sá ra, vagy
cím ké zé sé re szol gá ló gép; pa lack, be fõt tes üveg, kém csõ és ha son ló tar tály
du ga szo lá sá ra szol gá ló gép; más cso ma go ló- vagy bá lá zó gép (be le ért ve a
zsu gor fó li á zó bálázógépet is); ital szénsavazására szolgáló gép

ex 8422*

Ház tar tás ban vagy mo so dá ban hasz ná la tos mo só gép, be le ért ve az olyan
gé pet is, amely mos és szárít is

ex 8450*

Elekt ro mo tor és elekt ro mos ge ne rá tor [az áram fej lesz tõ egy ség (agg re gát)
ki vé te lé vel]

ex 8501*

Por szí vók be épí tett elekt ro mo tor ral a 8508 11 vtsz. alá tar to zók ki vé te lé vel ex 8508 19

Elekt ro mos át fo lyá sos víz me le gí tõ 8516 10 11

He lyi sé gek fû té sé re szol gá ló, elekt ro mos lég- és ta laj me le gí tõ készülék

Hõ tá ro lós ra di á tor 8516 21 00

Fo lya dék kal töl tött ra di á tor 8516 29 10
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Meg ne ve zés

Vám ta ri fa szám

Vám ta ri fa szám és
HR al szám

KN al szám

Hõ su gár zó 8516 29 50

Más be épí tett ven ti lá tor ral 8516 29 91

Más he lyi sé gek fû té sé re szol gá ló, elekt ro mos lég- és ta laj me le gí tõ készülék 8516 29 99

Mik ro hul lá mú sütõ 8516 50 00

Más sütõ; tûz hely, fõ zõ lap, for ra ló gyû rû, grill sü tõ és sü tõ ros tély 8516 60

Ház tar tá si kis gé pek

Sze mély mér leg, cse cse mõ mér leg is, ház tar tá si mérleg 8423 10

Ház tar tá si var ró gép 8452 10

Leg fel jebb 1 500 W tel je sít mé nyû és leg fel jebb 20 li te res por zsák kal vagy
más tar tály ka pa ci tás sal ren del ke zõ be épí tett elekt ro mo to ros porszívó

8508 11 00

Elekt ro me cha ni kus ház tar tá si ké szü lé kek be épí tett elekt ro mo tor ral, 
a 8508 vtsz. alá tar to zó por szí vók ki vé te lé vel, va la mint a 8509 90 vtsz.
kivételével

ex 8509 

Vil lany bo rot va, -haj nyí ró gép és szõr el tá vo lí tó ké szü lék be épí tett
elekt ro mo tor ral:

8510

Elekt ro ter mi kus fod rá sza ti ké szü lék vagy kéz szá rí tó készülék:

Haj szá rí tó 8516 31

Más fod rá sza ti ké szü lék 8516 32 00

Kéz szá rí tó ké szü lék 8516 33 00

Vil lany va sa ló 8516 40

Ká vé- vagy tea fõ zõ 8516 71 00

Ke nyér pi rí tó 8516 72 00

Olaj sü tõ 8516 79 20

Más elekt ro ter mi kus ház tar tá si ké szü lék 8516 79 70

Leg fel jebb 1 000 V fe szült sé gû elekt ro mos áram kör össze kap cso lá sá ra vagy
vé del mé re vagy elekt ro mos áram kör be vagy azon be lü li össze kap cso lás ra
szol gá ló ké szü lék (pél dá ul kap cso lók, re lék, ol va dó biz to sí té kok,
túl fe szült ség-csök ken tõk, du ga szok, fog la la tok, lám pa fog la la tok és más
csat la ko zók, csat la ko zó do bo zok); op ti kai szá lak hoz, optikai szálból álló
nyalábokhoz vagy kábelekhez való csatlakozók

8536

Ka ró ra, zse bó ra és más óra (be le ért ve a stop per órát is), ne mes fém bõl vagy
ne mes fém mel plat tí ro zott fém bõl készült tokkal

ex 9101

Ka ró ra, zse bó ra és más óra, be le ért ve a stop per órát is, a 9101 vtsz. alá
tar to zó ki vé te lé vel

ex 9102

Óra „kis óra szer ke zet tel”, a 91 04 vtsz. alá tar to zó ki vé te lé vel ex 9103

Mû szer fal ba be épí tés re al kal mas és ha son ló tí pu sú óra gép jár mû höz, lé gi-,
ûr- és vízi jármûhöz

ex 9104

Más óra ex 9105

In for má ci ós (IT) és táv köz lé si be ren de zé sek (ki vé ve a mo bil és a rá dió te le fon 
készülék)

Nyom da ipa ri gép, amely nyo mó la pok, nyo mó hen ge rek és más, a 8442 vtsz.
alá tar to zó nyo mó al kat ré szek se gít sé gé vel mû kö dik; más nyom ta tók,
má so ló gé pek és fax gé pek, kom bi nál va is; ezek alkatrészei és tartozékai

ex 8443*

Író gé pek a 8443 vtsz. alá tar to zó nyom ta tók ki vé te lé vel; szö veg szer kesz tõ
gépek

ex 8469

Szá mo ló gép és szá mo ló funk ci ó val el lá tott zseb mé re tû adat rög zí tõ-,
elõ hí vó-, és meg je le ní tõ gép; köny ve lõ gép, pos tai bér men te sí tõ gép,
jegy ki adó gép és ha son ló gép számolószerkezettel; pénztárgép

ex 8470
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Meg ne ve zés

Vám ta ri fa szám

Vám ta ri fa szám és
HR al szám

KN al szám

Au to ma ti kus adat fel dol go zó gép és egy sé gei; mág ne ses vagy op ti kai
le ol va só, adat át író gép a kó dolt adat adat hor do zó ra tör té nõ át írá sá ra és
más hol nem em lí tett gép ilyen adatok feldolgozásához

ex 8471

Más iro dai gép (pl. sten cil- vagy más sok szo ro sí tó gép, cím író gép, au to ma ta
bank jegy ki adó gép, ér me vá lo ga tó, ér me szám lá ló vagy ér me cso ma go ló gép,
ce ru za he gye zõ, lyu kasz tó- vagy fû zõ gép), ki vé ve a 8472 90 30 vtsz. alá
tartozó termékek

ex 8472

Táv be szé lõ-ké szü lé kek, be le ért ve a mo bil te le fon-há ló za tok hoz vagy más
ve ze ték nél kü li há ló za tok hoz való ké szü lé ke ket; hang, ké pek vagy más
ada tok to váb bí tá sá ra vagy vé te lé re szol gá ló más ké szü lé kek, be le ért ve a
ve ze té kes vagy ve ze ték nél kü li há ló za tok (he lyi- vagy nagy ki ter je dé sû
há ló zat) táv köz lé si be ren de zé se it a 8443, 8525, 8527 vagy 8528 vtsz. alá
tar to zó, to váb bí tás ra vagy vé tel re szol gá ló készülékek, valamint a 8517 12, 
a 8517 69 31 és a 8517 69 39 kivételével

ex 8517

Ve ze té kes te le fon ké zi be szé lõ je 8518 30 20

Szö veg is mét lõ ké szü lék te le fon hoz 8519 81 11

Dik ta fon, amely csak kül sõ áram for rás sal mû kö dik 8519 81 51

Te le fon üze net-rög zí tõ 8519 50 00

Ra dar ké szü lék, rá di ó na vi gá ci ós se géd ké szü lék és rá di ós táv irá nyí tó készülék 8526

Ki zá ró lag vagy el sõ sor ban a 8471 vtsz. alá tar to zó au to ma ti kus
adat fel dol go zó rend szer ben hasz ná la tos ka tód su gár csö ves monitor

8528 41 00

Ki zá ró lag vagy el sõ sor ban a 8471 vtsz. alá tar to zó au to ma ti kus
adat fel dol go zó rend szer ben hasz ná la tos más monitor

8528 51 00

Ki zá ró lag vagy el sõ sor ban a 8471 vtsz. alá tar to zó au to ma ti kus
adat fel dol go zó rend szer ben hasz ná la tos projektor

8528 61 00

Au to ma ti kus adat fel dol go zó gép ál tal lét re ho zott di gi tá lis in for má ció
meg je le ní té sé re al kal mas, sík pa nel meg je le ní tõ (pél dá ul fo lya dék kris tá lyos
esz köz) segítségével mûködõ más projektor

8528 69 10

Elekt ro mos el len õr zõ jel zõ-, és biz ton sá gi be ren de zés vas út, vil la mos vas út,
köz út bel ví zi ki kö tõ, ki kö tõi be ren de zés vagy re pü lõ tér szá má ra 
(a 8608 vtsz. alá tartozók kivételével)

ex 8530

Elekt ro ni kus for dí tó gép vagy szó tár 8543 70 10

Szó ra koz ta tó elekt ro ni kai cik kek 

Mik ro fon és tar tó szer ke ze te; hang szó ró, do boz ba sze rel ve is; fej hall ga tó és
fül hall ga tó, mik ro fon nal össze épít ve is, va la mint egy mik ro fon ból és egy
vagy több hang szó ró ból álló egy ség; hang frek ven ci ás elekt ro mos erõ sí tõ;
elekt ro mos hang erõ sí tõ egy ség a 8518 30 20 vtsz. alá tartozó termékek
kivételével

ex 8518 

Hang fel ve võ- vagy hang le ját szó ké szü lék a 8519 50, a 8519 81 11 
és a 8519 81 51 vtsz. alá tar to zó ter mé kek ki vé te lé vel

ex 8519

Vi deo fel ve võ vagy -le ját szó ké szü lék, vi de ot un er rel egy be épít ve is ex 8521* 

Te le ví zi ós ka me rák (fel ve võk), di gi tá lis fény ké pe zõ gé pek és
vi deo ka me ra-fel ve võk a 8525 80 11 kivételével

ex 8525 80

Rá dió mû sor-ve võ ké szü lék, hang fel ve võ vagy -le ját szó ké szü lék kel vagy
órá val kom bi nál va is, közös házban

8527
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Meg ne ve zés

Vám ta ri fa szám

Vám ta ri fa szám és
HR al szám

KN al szám

Mo ni to rok és ki ve tí tõk, be épí tett te le ví zió ve võ-ké szü lék nél kül; te le ví zi ós
adás vé te lé re al kal mas ké szü lék, rá dió mû sor-ve võ ké szü lé ket vagy hang-
vagy kép fel ve võ vagy -le ját szó ké szü lé ket ma gá ban fog la ló is, 
a 8528 41 00, a 8528 51 00, a 8528 61 00 és a 8528 69 10 vtsz. alá tartozó
termékek kivételével

ex 8528

Ki zá ró lag vagy el sõ sor ban a 8525–8528 vtsz. alá tar to zó ké szü lé kek
al kat ré szei:

8529

Fény ké pe zõ gép (a moz gó fény ké pé sze ti ki vé te lé vel); fény ké pé sze ti
vil la nó fény-ké szü lék és vil la nó kör te, a 8539 vtsz. alá tar to zó kisülési csõ
kivételével

Azon nal elõ hí vó (po la ro id) fény ké pe zõ gép 9006 40 00

Fény ké pe zõ gép köz vet len ke re sõ vel [egy len csés vissza tük rö zés (SLR)],
leg fel jebb 35 mm szé les sé gû filmtekercshez

9006 51 00

Más fény ké pe zõ gép, 35 mm-nél ki sebb szé les sé gû film te kercs hez 9006 52 00

Más fény ké pe zõ gép 35 mm szé les sé gû film te kercs hez 9006 53

Fény ké pé sze ti vil la nó fény-ké szü lék és vil la nó kör te:

Ki sü lé si csõ vel mû kö dõ (elekt ro ni kus) vil la nó fény-ké szü lék 9006 61 00

Moz gó kép fel ve võ (ka me ra) és -ve tí tõ, hang fel ve võ vagy hang le ját szó
ké szü lék kel vagy anélkül:

Ka me ra, 16 mm-nél kes ke nyebb vagy su per 8-as film hez: 9007 11 00

Ka me ra, más film hez 9007 19 00

Ál ló kép ve tí tõ, a moz gó fény ké pé sze ti-gép ki vé te lé vel; fény ké pé sze ti na gyí tó
és ki csi nyí tõ (moz gó-fény ké pé sze ti kivételével)

Dia ve tí tõ 9008 10 00

Elekt ro mos és elekt ro ni kus bar kács gé pek, szer szá mok, ki vé ve a nagy mé re tû,
hely hez kö tött ipa ri szerszámok

Más, au to ma ta ipa ri var ró gép 8452 21 00*

Fém ipa ri esz ter ga (be le ért ve az esz ter gá ló köz pon tot is): 8458*

Anyag le vá lasz tás sal mû kö dõ fém ipa ri fú ró-, fu rat meg mun ká ló, ma ró-,
me net vá gó vagy me net fú ró gép (be le ért ve a hor doz ha tó fú ró gé pet is), 
a 8458 vtsz. alá tar to zó esz ter ga (be le ért ve az esz ter gá ló központot is)
kivételével:

8459*

Gya lu gép, vé sõ-, hor nyo ló-, üre ge lõ-, fo gas ke rék ma ró, fo gas ke rék-kö szö rü lõ 
vagy fo gas ke rék-si mí tó gép, fû rész- és vá gó gép, va la mint más vtsz. alá nem
osz tá lyoz ha tó fém vagy cer met le vá lasz tás sal mûködõ más szerszámgép:

8461*

Szer szám gép (be le ért ve a sze ge zõ-, ra gasz tó- vagy más össze ál lí tó gé pet is)
fa, pa ra fa, csont, ke mény gu mi, ke mény mû anyag vagy ha son ló ke mény
anyag megmunkálására

8465*

Ko vá cso ló, ka la pá ló vagy ala kos saj to ló szer szám gép (be le ért ve a prés gé pet
is) fém meg mun ká lá sá ra; nyí ró, haj lí tó, haj to ga tó, re dõ zõ, si mí tó, egyen ge tõ,
nyí ró, lyu kasz tó vagy ro vát ko ló szer szám gép (be le ért ve a prés gé pet is) fém
meg mun ká lá sá ra; más hol nem említett présgép fém vagy keményfém
megmunkálására

8462*

Anyag le vá lasz tás nél kül mû kö dõ más szer szám gép fém vagy ce ment
meg mun ká lá sá ra

8463*

Kézi hasz ná la tú szer szám, pne u ma ti kus, hid ra u li kus, vagy be épí tett
elekt ro mos vagy nem elekt ro mos motorral mûködõ

ex 8467*

Já té kok, sza bad idõs és sport fel sze re lé sek

Na po zó ágyak, na po zó lám pák és ha son ló, na po zás hoz hasz nált fel sze re lé sek:
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Meg ne ve zés

Vám ta ri fa szám

Vám ta ri fa szám és
HR al szám

KN al szám

Ult ra ibo lya A su ga rat fel hasz ná ló fény csõ vel:

Ult ra ibo lya A su ga rat fel hasz ná ló fény csõ vel leg fel jebb 100 cm
csõ hosszú ság gal

8543 70 51

Ult ra ibo lya A su ga rat fel hasz ná ló más fény csõ vel 8543 70 55

Más, na po zó ágyak, -lám pák, ha son ló fel sze re lé sek na po zás hoz 8543 70 59

Vil lany vo nat, vá gány, jel zõ lám pa és más tar to zé kai; csök ken tett mé re tû
„mé ret ará nyos” össze sze rel he tõ mo dell kész let ben, mûködõ is

9503 00 30

Be épí tett mo tor ral mû kö dõ más já ték és mo dell mû anyag ból 9503 00 75

Be épí tett mo tor ral mû kö dõ más já ték és mo dell más anyag ból 9503 00 79

Té vé hez kap csol ha tó vi deo já ték 9504 10 00

Pénz ér mék kel, bank je gyek kel, bank kár tyák kal, zse to nok kal vagy más
fi ze tõ esz kö zök kel mû kö dõ más já ték, a te ke pá lya-fel sze re lés kivételével

9504 30

Elekt ro mos au tó ver seny-kész let, ver seny jel le gû 9504 90 10

El len õr zõ és ve zér lõ esz kö zök

Mér leg, vizs gá ló és el len õr zõ mér leg is (az 50 mg vagy en nél na gyobb
ér zé keny sé gû mér leg ki vé te lé vel) be le ért ve a súllyal mû köd te tett szám lá ló
vagy el len õr zõ mér le get is; súly min den faj ta mér leg hez, 
(va la mint a 8423 10 vtsz. alá tartozó termékek kivételével)

ex 8423*

Gép jár mû höz hasz nált ri asz tó be ren de zés 8512 30 10

Elekt ro mos, akusz ti kus vagy vi zu á lis jel zõ be ren de zés (pl. csen gõ, szi ré na
jel zõ táb la, be tö rést vagy tü zet jel zõ ri asz tó ké szü lék), a 8512 vagy a 8530
vtsz. alá tartozó kivételével

ex 8531

Ada go ló au to ma ták

Bank jegy ki adó au to ma ta 8472 90 30

Au to ma ta el áru sí tó gép (pl. pos tai bé lyeg, ci ga ret ta, étel vagy ital áru sí tá sá ra), 
be le ért ve a pénz vál tó gépet is:

Au to ma ta ital áru sí tó gép be épí tett me le gí tõ- vagy hû tõ ké szü lék kel 8476 21 00

Más el áru sí tó au to ma ta be épí tett me le gí tõ-, hû tõ ké szü lék kel 8476 81 00

Rá dió te le fon ké szü lék

Mo bil te le fon-há ló zat hoz vagy más ve ze ték nél kü li há ló za tok hoz való
távbeszélõk

8517 12 00

Rá dió te le fon- vagy rá dió táv író-ve võ ké szü lék

Hor doz ha tó sze mé lyi hívó 8517 69 31

Más rá dió te le fon- vagy rá dió táv író-ve võ ké szü lék 8517 69 39

II. Mû anyag (be vá sár ló-rek lám) tás ka

Mû anyag zsák és zacs kó (be le ért ve a kúp alak út is) (az el adá si he lyen
tör té nõ meg töl tés re ter ve zett és szánt zsák és zacs kó, va la mint az el adás
he lyén el adott, meg töl tött vagy ott tör té nõ meg töl tés re ter ve zett
és szánt el dob ha tó zsák és zacs kó, amennyi ben cso ma go lá si funkciót lát el)
etilénpolimerekbõl

ex 3923 21 00

Mû anyag zsák és zacs kó (be le ért ve a kúp alak út is) (az el adá si
 he lyen tör té nõ meg töl tés re ter ve zett és szánt zsák és zacs kó, va la mint az
el adás he lyén el adott, meg töl tött vagy ott tör té nõ meg töl tés re ter ve zett és
szánt el dob ha tó zsák és zacs kó, amennyi ben cso ma go lá si funkciót lát el) 
más mûanyagból

ex 3923 29
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4. számú melléklet a 102/2007. (XII. 27.) KvVM rendelethez

[5. szá mú mel lék let a 10/1995. (IX. 28.) KTM ren de let hez]

A termékdíj visszaigénylésére vonatkozó nyilvántartások tartalmi követelményei

1. szá mú táb lá zat

A Kt. 5/B. §-a szerinti termékdíjköteles termék gyártásához közvetlen anyagként
(alapanyagként) felhasznált termékdíjköteles termék után befizetett termékdíj

visszaigénylésére vonatkozó nyilvántartás tartalmi elemei

1. A ter mék díj vissza igény lõ jé nek ada tai (a 3. szá mú mel lék let I. pont ja sze rint)

2. A köz vet len anyag ként (alap anyag ként) fel hasz nált ter mék díj kö te les ter mék re vo nat ko zó ada tok:

a) ter mék díj kö te les ter mék meg ne ve zé se;

b) ter mék díj faj tá ja, KT-kód sze rin ti bon tás ban;

c) a köz vet len anyag ként (alap anyag ként) fel hasz nált ter mék díj kö te les ter mék mennyi sé ge, GTIN szá ma, KT-kód
sze rin ti bon tás ban;

d) a köz vet len anyag ként (alap anyag ként) fel hasz nált ter mék re be fi ze tett ter mék díj össze ge, KT-kód sze rin ti bon tás -
ban;

e) a ter mék díj be fi ze tõ jé nek neve; VPID és GLN szá ma;

f) a ter mék díj-be fi ze tés azo no sí tó ja (szám la szám).

3. Az elõ ál lí tott ter mék díj kö te les ter mék re vo nat ko zó ada tok

a) ter mék díj kö te les ter mék meg ne ve zé se;

b) ter mék díj faj tá ja, KT-kód sze rin ti bon tás ban;

c) a ter mék díj kö te les ter mék mennyi sé ge, GTIN szá ma, KT-kód sze rin ti bon tás ban;

d) az elõ ál lí tott ter mék re be fi ze tett ter mék díj össze ge, KT-kód sze rin ti bon tás ban;

e) a ter mék díj be fi ze tõ jé nek neve, VPID és GLN szá ma;

f) a ter mék díj-be fi ze tés azo no sí tó ja (szám la szám).

4. A nyil ván tar tás tar tal maz za:

a) a vissza igény lés jog alap ját, rö vid le írást a gyár tá si te vé keny ség rõl, az ott fel hasz nált anya gok ról;

b) anyag mér le get, amely pon to san be mu tat ja a gyár tás hoz köz vet len anyag ként fel hasz nált ter mék díj kö te les ter mé -
kek mennyi sé gét, il let ve a lét re jött ter mék díj kö te les ter mék mennyi sé gét és az ah hoz kö tõ dõ anyag nor má kat;

c) a ter mék meg vá sár lá sát iga zo ló szám lák té te les össze sí té sét (bi zony lat szám, tel je sí tés dá tu ma, KT-kód mennyi ség, 
meg fi ze tett net tó ter mék díj össze ge) és a szám lák egy pél dá nyát, amely ben a jog sza bály sze rint té te le sen sze re pel nie kell 
a kö te le zett ál tal be fi ze tett ter mék díj nak, a szám la ki egyen lí té sét iga zo ló bi zony la tot;

d) im port ese tén a vám tar to zás ki sza bá sá ról  szóló ha tá ro za tok össze sí té sét, a ha tá ro zat má so la tát, vám sza bad te rü let,
tran zit te rü let ese tén a be tá ro lást iga zo ló vám ok mány má so la tát, Kö zös sé gen be lü li be ho za tal ese tén szám lá kat, a be val -
lás és a ter mék díj meg fi ze té sét iga zo ló bi zony la tot.

A nyil ván tar tás ol da la it ol dal szám mal kell el lát ni.

5. A vissza igény lés nyil ván tar tá sá ra és a nyil ván tar tás hi te les sé gé re vo nat ko zó ada tok:

ol da lak szá ma, kel te zés, cég sze rû alá írás.
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2. szá mú táb lá zat

A Kt. 5/A.  §-a szerinti nemzetközi szerzõdés alapján,
 valamint az Észak-atlanti Szerzõdés Szervezete Biztonsági Beruházási programja megvalósítása

 keretében behozott felhasznált termékek után befizetett termékdíj
visszaigénylésére vonatkozó nyilvántartás tartalmi elemei

1. A ter mék díj vissza igény lõ jé nek ada tai (a 3. szá mú mel lék let I. pont ja sze rint)

2. A ter mék díj kö te les ter mék re vo nat ko zó ada tok:

a) ter mék díj kö te les ter mék meg ne ve zé se;
b) ter mék díj faj tá ja, KT-kód sze rin ti bon tás ban;
c) a vá sá rolt ter mék díj kö te les ter mék mennyi sé ge, GTIN szá ma, KT-kód sze rin ti bon tás ban;
d) a vá sá rolt ter mék re be fi ze tett ter mék díj össze ge, KT-kód sze rin ti bon tás ban;
e) a ter mék díj be fi ze tõ jé nek neve, VPID és GLN szá ma;
f) a ter mék díj-be fi ze tés azo no sí tó ja (szám la szám).

3. A nyil ván tar tás tar tal maz za:

a) a vissza igény lés jog alap ját, rö vid le írást ar ról, hogy me lyik Nem zet kö zi Szer zõ dés mi lyen pont ja alap ján va ló sul
meg a köz te her men tes be szer zés, il let ve mely NATO Biz ton sá gi Be ru há zá si Prog ram ke re té ben;

b) a ter mék meg vá sár lá sát iga zo ló szám lák té te les össze sí té sét (bi zony lat szám, tel je sí tés dá tu ma, KT-kód mennyi ség, 
meg fi ze tett net tó ter mék díj össze ge) és a szám lák egy pél dá nyát, amely ben a jog sza bály sze rint té te le sen sze re pel nie kell 
a kö te le zett ál tal be fi ze tett ter mék díj nak, a szám la ki egyen lí té sét iga zo ló bi zony la tot;

c) im port ese tén a vám tar to zás ki sza bá sá ról  szóló ha tá ro za tok össze sí té sét, a ha tá ro zat má so la tát, vám sza bad te rü let,
tran zit te rü let ese tén a be tá ro lást iga zo ló vám ok mány má so la tát, Kö zös sé gen be lü li be ho za tal ese tén szám lá kat, a be val -
lás és a ter mék díj meg fi ze té sét iga zo ló bi zony la tot.

A nyil ván tar tás ol da la it ol dal szám mal kell el lát ni.

4. A vissza igény lés nyil ván tar tá sá ra és a nyil ván tar tás hi te les sé gé re vo nat ko zó ada tok: 
ol da lak szá ma, kel te zés, cég sze rû alá írás.

3. szá mú táb lá zat

A Kt. 17.  § (3) bekezdése szerinti negyedévente, negyedéves idõszakra benyújtható
kenõolaj hasznosítás utáni termékdíj-visszaigénylés iránti kérelem tartalmi elemei

Kérelem a ........... év ................ negyedévében végzett kenõolaj hasznosítás utáni termékdíj
 kötelezett által történõ visszaigényléséhez

A vissza igény lést kü lön-kü lön, ne gyed éven te kell be nyúj ta ni, a ne gyed évek egy vissza igény lé sen be lül nem von ha -
tók össze, az el já rás a kör nye zet vé del mi, ter mé szet vé del mi, va la mint a víz ügyi ha tó sá gi el já rá sok igaz ga tá si szol gál ta tá -
si dí ja i ról  szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM ren de let 1. mel lék let I. pont 31. (fõ) sor szá ma alap ján igaz ga tá si szol gál ta tá si
díj kö te les.

1. A ter mék díj vissza igény lõ jé nek ada tai

Név:
VPID szám:
GLN szám:
KÜJ szá ma:
Bank szám la szám:
Szék hely:
Cím/te le fon:
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2. A ter mék díj kö te les ter mék mennyi sé ge és a meg fi ze tett ter mék díj havi bon tá sú ada tai:

a) ter mék díj kö te les ter mék meg ne ve zé se, KT-kód sze rin ti bon tás ban, 
b) a ter mék díj kö te les ter mék mennyi sé ge, GTIN szá ma, KT-kód sze rin ti bon tás ban, 
c) a be fi ze tett ter mék díj össze ge, KT-kód sze rin ti bon tás ban.
A vissza igény lést meg elõ zõ 12 hó nap ada ta it kell be ír ni.

3. Igény lõ lap a ke nõ olaj ter mék díj vissza igény lé sé re

........... év .................. ne gye dé ve

Meg ne ve zés

Vissza gyûj tött mennyi ség
 (t)

Sa ját hasz no sí tás
 (t)

Hasz no sí tás ra át adott
mennyi ség

 (t)
Nem

hasz no sí tott
 mennyi ség

 (t)

Vissza-
igény len dõ

 összeg
 (ezer Ft)

gaz dál ko dó
szer ve ze-

tek tõl
la kos ság tól

eb bõl új ra fel -
dol go zás

eb bõl ener -
gia nye rés

eb bõl új ra fel -
dol go zás

eb bõl ener -
gia nye rés

......................... hó

......................... hó

......................... hó
Össze sen:

A vissza igé nyel he tõ össze get az 53/2003. (IV. 11.) Korm. ren de let 3. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott kép le tek sze -
rint kell ki szá mí ta ni.

4. A ke nõ anyag-be ho za tal a vám ha tó ság ha tá ro za tai és a KT-kód sze rin ti bon tás ban

Dá tum Ha tá ro zat szá ma KN-kód KT-kód Mennyi ség
Meg fi ze tett net tó

 ter mék díj össze ge

5. Az át adók be mu ta tá sa

Sorsz. Dá tum Át adó neve
Át adó 

adó szá ma

Át adó
szer ve zet-
azo no sí tó

GLN szá ma

Át adó
 te lep hely-
azo no sí tó

GLN szá ma

Át adó cég címe
SZ/K kí sé rõ

szám
Mennyi ség

(kg)ir. szám vá ros cím

6. Az át ve võk be mu ta tá sa

Sorsz. Dá tum Átvevõ neve
Át ve võ

adó szá ma

Át ve võ
 szer ve zet-
azo no sí tó

GLN szá ma

Át ve võ
 te lep hely-
azo no sí tó

GLN szá ma

Át ve võ cég címe
En ge dély-

szám
Mennyi ség

 (kg)ir. szám vá ros cím

7. A tárgy év re vo nat ko zó gön gyö lí tett ke nõ olaj ter mék díj-ada tok
Ezer Ft

Éves ter mék díj for ga lom
Tárgy év re be fi ze tett összes ter mék díj
Tárgy év elsõ há rom ne gyed évé ben vissza utalt ter mék díj
Ne gye dik ne gyed év ben vissza igé nyelt ter mék díj
Tárgy év re vissza igé nyel he tõ ter mék díj

A táb lá za tot csak a ne gye dik ne gyed éves vissza igény lés be nyúj tá sa kor kell ki töl te ni és be ad ni.
Ol da lak szá ma (ez zel az ol dal lal együtt):

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

cég sze rû alá írás
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5. számú melléklet a 102/2007. (XII. 27.) KvVM rendelethez

[6. szá mú mel lék let a 10/1995. (IX. 28.) KTM ren de let hez]

Beszámoló hulladékhasznosítói szolgáltatás megrendeléshez .................... év

1. A szol gál ta tás meg ren de lést tel je sí tõ ada tai:

a) Név: ...............................................................................................................................................................................
b) GLN szám:.....................................................................................................................................................................
c) VPID szám:....................................................................................................................................................................

2. A szol gál ta tók ada tai

a) Név: ...............................................................................................................................................................................
b) GLN szám (te lep he lyi bon tás ban): ................................................................................................................................
c) VPID szám:....................................................................................................................................................................
d) Te lep he lyi ka pa ci tás ada tok: ..........................................................................................................................................
e) Szol gál ta tó be szál lí tó i nak GLN szá ma, szer zõ dé sa zo no sí tói: .......................................................................................
f) Szol gál ta tó ve võ i nek GLN szá ma, szer zõ dé sa zo no sí tói: ...............................................................................................

3. A be gyûj tött és hasz no sí tott hul la dék, va la mint a hasz no sí tás ered mé nye kép pen ke let ke zõ ter mék be so ro lá sa, il let ve
azo no sí tá sa

a) Meg ne ve zés: ..................................................................................................................................................................
b) HKT-kód:.......................................................................................................................................................................
c) EWC-kód: ......................................................................................................................................................................
d) GTIN szám (új ra hasz ná lat ból, új ra fel dol go zás ból és ener gia nye rés bõl szár ma zó ter mé kek esetén): ..........................

4. Mennyi sé gi ada tok [át ho zat az elõ zõ idõ szak ból, tárgy idõ sza ki össze sen (havi rész le te zés sel) és gön gyö lí tett össze -
sen] az aláb bi rész le te zés sel:

A) Hul la dék ke ze lés

a) Be gyûj tött hul la dék mennyi sé ge: .................................................................................................................................
b) Kész le te zett hul la dék mennyi sé ge:................................................................................................................................
c) Anya gá ban tör té nõ hasz no sí tás ra vá lo ga tott hul la dék mennyisége:..............................................................................
d) Hasz no sí tott hul la dék mennyi sé ge össze sen: ................................................................................................................
   da) Anya gá ban hasz no sí tott hul la dék mennyi sé ge: ......................................................................................................
      – Bi o ló gi ai úton anya gá ban hasz no sí tott hul la dék mennyi sé ge: ...........................................................................
      – Új ra fel dol go zás sal anya gá ban hasz no sí tott hul la dék mennyi sé ge: ....................................................................
      – Vissza nye rés sel alap anyag gá át ala kí tott, anya gá ban hasz no sí tott hul la dék mennyi sé ge: ..................................
      – Egyéb anya gá ban hasz no sí tott hul la dék mennyi sé ge: ........................................................................................
   db) Ener ge ti kai úton hasz no sí tott hul la dék mennyi sé ge:..............................................................................................
   dc) Más mó don hasz no sí tott hul la dék mennyi sé ge:......................................................................................................
e) Ár tal mat la ní tott hul la dék mennyi sé ge: ..........................................................................................................................
   ea) El ége tés sel ár tal mat la ní tott hul la dék mennyi sé ge: .................................................................................................
   eb) Le ra kás sal ár tal mat la ní tott hul la dék mennyi sé ge: ..................................................................................................
   ec) Más ké mi ai, bi o ló gi ai, fi zi kai el já rás sal ár tal mat la ní tott hul la dék mennyi sé ge: ...................................................

B) Új ra hasz ná lat

a) Új ra hasz ná lat ra vissza gyûj tött ter mé kek mennyi sé ge: .................................................................................................
b) Új ra hasz nált ter mé kek mennyi sé ge: ..............................................................................................................................
c) Ér té ke sí tett ter mék mennyi sé ge: ....................................................................................................................................

5. Meg ren de lé sek nyil ván tar tá sa

a) Te vé keny ség: .................................................................................................................................................................
b) Idõ szak:..........................................................................................................................................................................
c) Mennyi ség:.....................................................................................................................................................................
d) Meg ren de lé si összeg (gön gyö lít ve, havi bon tás ban): ....................................................................................................
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6. számú melléklet a 102/2007. (XII. 27.) KvVM rendelethez

[9. szá mú mel lék let a 10/1995. (IX. 28.) KTM ren de let hez]

Láncügyletek esetében a nyilvántartás adattartalmi követelményei

A 13/A.  § (2) be kez dé se sze rin ti nyil ván tar tás be je len tett ügy le ten ként tar tal maz za:

a) a kö te le zett ne vét, adó szá mát, GLN szá mát, VPID szá mát, 
b) a ter mék díj kö te les ter mék meg ne ve zé sét, KT-kód ját, KN-kód ját, a ter mék díj alap ját ké pe zõ mennyi sé gét

(kg vagy db), 
c) a lánc ügy let ben részt vevõ bel föl di ve võk ne vét, adó szá mát, GLN szá mát, VPID szá mát, 
d) a lánc ügy let ben tör tént ér té ke sí té sek részt ve võ it, idõ pont ja it, a szám lák sor szá ma it, 
e) a ki szál lí tást vég zõ ne vét, cí mét, adó szá mát (en nek hi á nyá ban GLN szá mát), GLN szá mát, VPID szá mát, 
f) a ki szál lí tás idõ pont ját, fu va ro zás ra (fel adás ra) át vé tel he lyét (te lep hely, sa ját vagy bé relt rak tár) és ren del te té si he lyét, 
g) ex port ese tén a vám ha tó ság ál tal iga zolt vég le ges ren del te tés sel tör té nõ ki lép te tés idõ pont ját, Kö zös sé gen be lü li

ér té ke sí tés nél a vevõ ál ta li át vé tel he lyét és idõ pont ját, 
h) a 13/A.  § (4) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ok má nyok azo no sí tó szá mát.

7. számú melléklet a 102/2007. (XII. 27.) KvVM rendelethez

[10. szá mú mel lék let a 10/1995. (IX. 28.) KTM ren de let hez]

A Kt. 5/C.  § (2) bekezdése szerinti export, Közösségen belüli kivitel utáni visszaigénylés
esetében a nyilvántartás adattartalmi követelményei

1. A ter mék díj vissza igény lõ jé nek ada tai:

a) név;
b) adó szám;
c) GLN szám;
d) VPID szám;
e) bank szám la szám;
f) cím.

2. A ter mék díj kö te les ter mék re vo nat ko zó ada tok:

a) ter mék díj kö te les ter mék meg ne ve zé se;
b) ter mék díj faj tá ja;
c) a ter mék meg vá sár lá sát iga zo ló szám lák egy pél dá nya, amely ben a jog sza bály sze rint té te le sen sze re pel nie kell a

kö te le zett ál tal be fi ze tett ter mék díj nak; szál lí tó le vél, a szám la ki egyen lí té sét iga zo ló bi zony lat;
d) Kö zös sé gen be lü li be ho za tal ese tén szám lák, szál lí tó le vél a be val lás és a szám la ki egyen lí té sét, a ter mék díj meg fi -

ze té sét iga zo ló bi zony lat;
e) im port ese tén a vám tar to zás ki sza bá sá ról  szóló ha tá ro zat má so la ta, egy sé ges vám áru nyi lat ko zat, szál lí tó le vél és a

ter mék díj meg fi ze té sét iga zo ló bi zony lat;
f) a ter mék meg vá sár lá sát, ter mék díj kö te les be ho za ta lát iga zo ló bi zony la tok té te les össze sí té se (ki bo csá tó, bi zony lat -

szám, tel je sí tés dá tu ma, KT-kód, menny si ség, meg fi ze tett net tó ter mék díj össze ge);
g) a ter mék díj be fi ze tõ jé nek neve, címe, GLN és VPID szá ma;
h) az ex por tált vagy Kö zös sé gen be lül ér té ke sí tett ter mék díj kö te les ter mék mennyi sé ge, ex port ese tén a szám la, a ter -

mék ex port ját iga zo ló vám ok mány és az áruk ki szál lí tá sát iga zo ló ok mány, a szám la pénz ügyi tel je sí té sét iga zo ló bi -
zony lat;

i) Kö zös sé gen be lü li ér té ke sí tés ese tén szám la, az áruk ki szál lí tá sát iga zo ló ok mány kö te le zett nél ma ra dó pél dá nya, a 
szám la pénz ügyi tel je sí té sét iga zo ló bi zony lat;

j) a ter mék ex port ját, Kö zös sé gen be lü li ki vi te lét iga zo ló bi zony la tok té te les össze sí té se (ki bo csá tó, bi zony lat szám,
tel je sí tés dá tu ma, KT-kód, mennyi ség, a ko ráb ban meg fi ze tett vissza igé nyel he tõ vé vált net tó ter mék díj összeg).

134 KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ 1. szám



8. számú melléklet a 102/2007. (XII. 27.) KvVM rendelethez

[11. szá mú mel lék let a 10/1995. (IX. 28.) KTM ren de let hez]

Az újrahasználhatóság feltételeként elérendõ visszagyûjtési arány

Új ra hasz nál ha tó ter mék díj kö te les ter mék ese té ben az ál ta lá no san tel je sí ten dõ (cso ma go lás össze te võ je ese tén adott
anyag faj tá jú és tí pu sú) vissza gyûj té si arány szám 60 szá za lék az aláb bi táb lá zat ban sze rep lõ egyes cso ma go lás-tí pu sok ra
vo nat ko zó ki vé te lek kel:

Cso ma go lás anya ga Cso ma go lás tí pu sai
Vissza gyûj té si arány

(V,%)

Fém Rak lap/Láda/Re kesz 70

Mû anyag Rak lap/Láda/Re kesz 70

Fa Rak lap/Láda/Re kesz 70

*Mû anyag ne héz fém tar ta lom mal Rak lap/Láda/Re kesz 90

* A 94/2002. (V. 5) Korm. ren de let 3.  § (6) be kez dés d) pont ja alap ján a 0,01 tö meg szá za lé kot meg ha la dó [ólom, kad -
mi um, hi gany, króm (VI)] ne héz fém tar ta lom ese tén.

V = A kö te le zett ál tal for ga lom ba ho zott új ra hasz nál ha tó (cso ma go lás össze te võ je ese tén adott anyag faj tá jú és tí pu sú)
ter mék díj kö te les ter mék és új ra hasz ná lat ra vissza fo ga dott ter mék mennyi sé gé nek szá za lék ban ki fe je zett arány szá ma.
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Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter
37/2007. (XII. 13.) ÖTM

rendelete
az építésügyi hatósági eljárásokról,

valamint a telekalakítási és az építészeti-mûszaki
dokumentációk tartalmáról*

* A ren de let tel jes szö veg e a Ma gyar Köz löny 2007. de cem ber 13-i,
174. szá má ban je len t meg

Kor mány ha tá ro zat

A Kormány
2233/2007. (XII. 12.) Korm.

határozata
a közfeladatok felülvizsgálatával kapcsolatos

további feladatokról*

A Kormány a köz fel ada tok ra le foly ta tott fe lül vizs gá lat
alap ján, a vizs gá lat cél ja i nak és szem pont ja i nak figye -
lembe véte lével – annak ér de ké ben, hogy az ál lam a meg -

felelõ te vé keny sé ge ket, a le he tõ sé gek hez il lesz ke dõ mér -
ték ben, a leg ha té ko nyabb mó don lás sa el – a köz fel -
adat-fe lül vizs gá lat to váb bi fel ada ta i ról a kö vet ke zõ ha tá -
ro za tot hoz za:

1. A Kormány az aláb bi te rü le te ken szük sé ges nek tart -
ja vizs gá lat el vég zé sét, va la mint a Kormány tá jé koz ta tá sát
a vizs gá lat ered mé nyé rõl, a szük sé ges ja vas la tok ról és in -
téz ke dé sek rõl:

A föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter fõ fe le -
lõs sé gé vel

1.7. Egy sé ges ál lam i er dõ ke ze lés rend sze ré nek ki ala kí -
tá sa, az ál lam i tu laj do nú er dé sze ti Zrt.-k szer ve ze ti éssze -
rû sí té se.

Fe le lõs: föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
pénz ügy mi nisz ter
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
hon vé del mi mi nisz ter

Ha tár idõ: 2008. már ci us 31.

1.10. Az er dõ vel és a hoz zá kap cso ló dó ter mé sze ti erõ -
for rá sok kal kap cso la tos szak po li ti kák meg fe le lõ össz -
hang já nak meg te rem té se, az er dõ gaz dál ko dá si és a ter -
mészetvédelmi szem pon tok együt tes ér vé nye sí té se érde -
kében.* Ki vo na tos köz lés.



Fe le lõs: föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
pénz ügy mi nisz ter

Ha tár idõ: 2008. már ci us 31.

Az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter fõ fe le lõs sé gé vel

1.19. Egy sé ges nuk le á ris biz ton sá gi és su gár biz ton sá gi 
ha tó ság lét re ho zá sa.

Fe le lõs: igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
egész ség ügyi mi nisz ter
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
hon vé del mi mi nisz ter

Ha tár idõ: 2008. már ci us 31.

A kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter fõ felelõs ségével

1.26. A gaz da sá gi sza bá lyo zó rend szer „zöl dí té se”, a
kör nye zet vé del mi szem pon tok fo ko zot tabb meg je le ní té se.

Fe le lõs: kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
pénz ügy mi nisz ter

Ha tár idõ: az adó rend szer át fo gó re form já val össz hang -
ban

1.27. Az egyes ága za ti me te o ro ló gi ai fel ada tok el vég -
zé sé nek in teg rá lá sa az Or szá gos Me te o ro ló gi ai Szol gá lat
szer ve ze té be az ága za ti spe ci á lis igé nyek ki elé gí té sé nek
biz to sí tá sá val, ezzel egy sé ges mé rõ há ló za ti rend szer ki -
ala kí tá sa.

Fe le lõs: kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
hon vé del mi mi nisz ter
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter

Ha tár idõ: ja vas lat té tel és annak vég re haj tá sa: 2008.
de cem ber 31.

1.28. A ter mé szet- és kör nye zet vé de lem erõ tel je sebb
ér vé nye sí té se ér de ké ben:

– a ha tó sá gi fel ada tot el lá tó szer ve zet létszámfejlesz -
tése a 2009, 2010-es évek re vo nat ko zó an,

– a ter mé szet vé del mi ellen õr zõ ap pa rá tus lét szá má nak
to váb bi nö ve lé se a 2009, 2010-es évek re vo nat ko zó an,

– ter mé szet vé del mi, kör nye zet vé del mi és vízgazdál -
kodási szak te rü le tet ki szol gá ló tu dás köz pont ki ala kí tá sa,

– kör nye ze ti és ter mé szet vé del mi in for má ci ós rend szer 
és a kör nye zet ál la pot-ér té ke lés fej lesz té se
te rü le tén költ ség-ha szon elem zé sek el vég zé se.

Fe le lõs: kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
Ha tár idõ: 2008. jú ni us 30.

1.29. Víz gaz dál ko dás sal kap cso la tos jog kö rök szer ve -
ze ti ke re te i nek fe lül vizs gá la ta.

Fe le lõs: kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter

Ha tár idõ: 2008. már ci us 31.

Az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter fõ fe le -
lõs sé gé vel

1.41. Egy sé ges köz mû nyil ván tar tá sok ki ala kí tá sát elõ -
se gí tõ sza bá lyo zó rend szer ki dol go zá sa.

Fe le lõs: ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

Ha tár idõ: 2008. au gusz tus 31.

1.45. A ka taszt ró fa vé del mi fe le lõs sé gi és mû kö dé si rend -
szer, va la mint fo lya ma tok fe lül vizs gá la ta, a profesz szionális
ka taszt ró fa vé del mi szer ve zet sze re pé nek erõsí tése.

Fe le lõs: ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
hon vé del mi mi nisz ter
egész ség ügyi mi nisz ter
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
kor mány za ti igaz ga tás össze han go lá sá ért

 felelõs tár ca nél kü li mi nisz ter
Ha tár idõ: ja vas lat té tel és annak vég re haj tá sa: 2008.

de cem ber 31.

A kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter fõ felelõs -
ségével

2.12. Víz kár ve szé lyes te rü le tek re vo nat ko zó sza bá lyo -
zá sok fe lül vizs gá la ta az épí té si ti la lom ha té ko nyabb ér vé -
nye sí té se ér de ké ben.

Fe le lõs: kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter, ön -
kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter 
együt tes fe le lõs sé gé vel

Ha tár idõ: 2008. már ci us 31.

Mi nisz te ri uta sí tás

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
22/2007. (K. V. Ért. 2008. 1.) KvVM

utasítása
a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Egyedi

Iratkezelési Szabályzatának kiadásáról

1.  §

(1) A Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té rium
Egye di Irat ke ze lé si Sza bály za tát az uta sí tás mel lék le te -
ként ki adom.

(2) A mi nõ sí tett ira tok ke ze lé sé rõl kü lön sza bály zat ren -
del ke zik.
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2.  §

Ez az uta sí tás ki ad má nyo zá sa nap ján* lép ha tály ba,
egy ide jû leg

a) a Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té rium Irat ke -
ze lé si Sza bály za tá nak ki adá sá ról  szóló 2/2004. (K. V.
Ért. 4.) KvVM uta sí tás (a továb biak ban: ut.) ha tá lyát vesz ti,

b) az ut. mel lék le te sze rin ti 2805–0-as irat tá ri té tel
meg õr zé si ide je – vissza me nõ le ges ha tállyal – 5 évre mó -
do sul,

c) a KTM Ügy irat ke ze lé si sza bály za tá ról  szóló 6/1993. 
(K. É. Ért. 11.) KTM uta sí tás mel lék le te és a Kör nye zet vé -
del mi és Te rü let fej lesz té si Mi nisz té rium Irat ke ze lé si Sza -
bály za tá nak ki adá sá ról  szóló 5/1998. (K. É. Ért. 6.) KTM
uta sí tás mel lék le te sze rin ti Irat tá ri Terv 2020-as irat tá ri té -
te lé nek (Társ ha tó sá gok és más szer vek elõ ter jesz téseinek
jogi vé le mé nye zé se) meg õr zé si ide je – vissza me nõ le ges
ha tállyal – 5 évre mó do sul.

Dr. Fo dor Gá bor s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

Melléklet 
a 22/2007. (K. V. Ért. 2008. 1.) KvVM utasításhoz

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

EGYEDI IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

1. Ál ta lá nos rész

1.1. Fo gal mi meg ha tá ro zá sok
Az irat ke ze lés so rán al kal ma zott fo gal mak fel so ro lá sa
– az 1995. évi LXVI. tör vény (a to váb bi ak ban: Ltv.),
– a 335/2005. (XII. 29.) Korm. ren de let [a to váb bi ak -

ban: 335/2005. (XII. 29.) Korm. r.],
– a 24/2006. (IV. 29.) BM–IHM–NKÖM együt tes ren -

de let [a to váb bi ak ban: 24/2006. (IV. 29.) BM–IHM–
NKÖM e. r.],

– a 2004. évi CXL. tör vény (a to váb bi ak ban: Ket.),
– 2001. évi XXXV. tör vény az elekt ro ni kus alá írás ról

(a to váb bi ak ban: 2001. évi XXXV. tv.)
– 12/2005. (X. 27.) IHM ren de let az elekt ro ni kus ügy in té -

zé si el já rás ban al kal maz ha tó do ku men tu mok rész le tes tech ni -
kai sza bá lya i ról [a to váb bi ak ban: 12/2005. (X. 27.) IHM r.],

– 13/2005 (X. 27.) IHM ren de let a pa pír ala pú do ku men -
tu mok ról elekt ro ni kus úton tör té nõ má so lat ké szí té sé nek
sza bá lya i ról [a továb biak ban: 13/2005. (X. 27.) IHM r.],

– 193/2005 (IX. 22.) Korm. ren de let az elekt ro ni kus
ügy in té zés rész le tes sza bá lya i ról [a továb biak ban:
193/2005. (IX. 22.) Korm. r.], va la mint

– az irat ke ze lé si gya kor lat ban hasz nált ki fe je zé sek
alap ján ke rült össze ál lí tás ra.

* Ki ad má nyo zás nap ja: 2007. de cem ber 21.

Al szám: fõ szám-al szá mos ik ta tás ese tén az ügy ira ton
(fõ szá mon) be lü li ira tok el kü lö ní té sé re, azo no sí tá sá ra
szol gá ló fo lya ma tos, is mét lés és ki ha gyás nél kü li sor szám. 
Kez dõ irat az 1-es al szá mot kap ja.

Al szá mos ik ta tás: ese tén az ügy kü lön ik ta tó szá mot
(sor szá mot, fõ szá mot), majd a kez dõ irat és min den to váb -
bi, ugyan azon ügy ben ke let ke zõ irat a fõ szá mon be lü li sor -
szá mot, azaz al szá mot kap.

Ar chi vá lás: az elekt ro ni kus do ku men tu mok, a di gi ta li -
zált pa pír ala pú ira tok és az adat bá zi sok ba rög zí tett ada tok
szá mí tás tech ni kai adat hor do zón tör té nõ biz ton sá gos tá ro -
lá sa.

A/a, ad acta: Az irat ügy in té zé sé nek – min den elõ írt
ügy vi te li uta sí tás tel je sí té se után – be fe je zet té való nyil vá -
ní tá sa. Utá na az irat az át me ne ti vagy a Köz pon ti Irat tár ba
he lye zen dõ, se lej te zé sé ig, illetve le vél tár ba adá sá ig.

Ak tív ügy irat da rab: Az ép pen zaj ló ügy in té zé si fá zis hoz
tar to zó ügy irat da rab, amely hez az új on nan ik ta tott ira to kat
rög zí te ni kell. [24/2006. (IV. 29.) BM–IHM–NKÖM e. r.]
Egy ügy ira ton be lül csak egy ügy irat da rab le het  aktív.

Át me ne ti irat tár: a Mi nisz té rium ál tal az ik ta tó hely hez
kap cso ló dó an ki ala kí tott olyan irat tár, amely ben az irat tá ri 
anyag meg ha tá ro zott idõ tar ta mú át me ne ti, se lej te zés vagy
Köz pon ti Irat tár ba adás elõt ti õr zé se tör té nik. [335/2005.
(XII. 29.) Korm. r.]

Át adás: irat, ügy irat vagy irat együt tes ke ze lé si jo go sult -
sá gá nak do ku men tált át ru há zá sa. [335/2005. (XII. 29.)
Korm. r.]

Be ad vány: va la mely szerv tõl vagy sze mély tõl ér ke zõ pa -
pír ala pú vagy elekt ro ni kus irat, amely ren del te tés sze rû en a
Mi nisz té ri um nál ma rad. [335/2005. (XII. 29.) Korm. r.]

Be so ro lá si séma: Az ügy ira tok be so ro lá sát, osz tá lyo zá -
sát le he tõ vé tevõ hi e rar chi kus vagy szó tár jel le gû egy más -
tól füg get le nül ki ala kít ha tó ka te gó ria-struk tú ra. [24/2006.
(IV. 29.) BM–IHM–NKÖM e. r.]

Be so ro lás: Az ügy irat mód sze res be azo no sí tá sa és el -
ren de zé se a be so ro lá si séma egy vagy több ki vá lasz tott ka -
te gó ri á já ba a meg ál la po dá sok nak és el já rá si sza bá lyok nak
meg fele lõen. [24/2006. (IV. 29.) BM–IHM–NKÖM e. r.]

Cím zett: A kül de mé nyen cím zett ként fel tün te tett (pa -
pír for ma ese tén a bo rí té kon, e-ma il ese tén cím zett ként
meg adott) szer ve zet, szer ve ze ti egy ség vagy sze mély.

Csa to lás: ira tok, ügy ira tok át me ne ti jel le gû össze kap -
cso lá sa [335/2005. (XII. 29.) Korm. r.]

Csa tol mány: szá mí tó gé pes ügy irat ke ze lés ese tén ál ta lá -
ban az elekt ro ni kus irat tény le ges tar tal ma, vagy annak
egy ön ál ló rész e. Meg je le né si for má ja ál ta lá ban egy fájl.

Do ku men tum: Egye di egy ség ként ke zel he tõ rög zí tett
in for má ció, vagy ob jek tum. [24/2006. (IV. 29.) BM–
IHM–NKÖM e. r.] A do ku men tum egye di egy ség ként ke -
zel he tõ rög zí tett in for má ció, vagy ob jek tum, mely nyil -
ván tar tás ba vé te lét köve tõen ma rad hat to vább ra is do ku -
men tum, vagy irat tá nyil vá nít ha tó, ik ta tan dó és nem ik ta -
tan dó be so ro lást kap hat. A do ku men tum pa pír ala pú és
elekt ro ni kus adat hor do zón ér kez het, vagy ke rül het ki kül -
dés re. Egy do ku men tum nak több ver zi ó ja le het, tar tal ma
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az utol só ver zi ó nak vál toz tat ha tó, mind ad dig, amíg a do -
ku men tum vég le ge sí tés re nem ke rül.

Elekt ro ni kus do ku men tum: elekt ro ni kus esz köz út ján
ér tel mez he tõ adategyüt tes.

Elekt ro ni kus irat: szá mí tás tech ni kai prog ram fel hasz -
ná lá sá val – elekt ro ni kus for má ban rög zí tett – elekt ro ni kus
úton vagy adat hor do zón ér ke zett, illetve to váb bí tott irat,
ame lyet szá mí tás tech ni kai adat hor do zón tá rol nak, illetve
elekt ro ni kus esz köz út ján ér tel mez he tõ ada to kat tar tal maz.

Elekt ro ni kus alá írás: elekt ro ni kus do ku men tum hoz
azo no sí tás cél já ból lo gi ka i lag hoz zá ren delt és az zal el vá -
laszt ha tat la nul össze kap csolt elekt ro ni kus adat, il le tõ leg
do ku men tum. (2001. évi XXXV. tv.). Az elekt ro ni kus alá -
írás al kal ma zá sá nak cél ja a do ku men tum hi te le sí té se, az
alá író azo no sí tá sa, a do ku men tum tar tal má nak zá ro lá sa és
tit ko sí tá sa az alá írás biz ton sá gi fo ká tól füg gõ en.

Elekt ro ni ku san alá írt irat: az elekt ro ni kus alá írás ról
 szóló 2001. évi XXXV. tv.-ben meg ha tá ro zott, leg alább
fo ko zott biz ton sá gú elekt ro ni kus alá írás sal el lá tott elekt -
ro ni kus do ku men tum ba fog lalt irat. [335/2005. (XII. 29.)
Korm. r.] A Mi nisz té ri um nál a ki me nõ ira tot mi nõ sí tett
elekt ro ni kus alá írás sal kell el lát ni a je len leg ér vény ben
levõ Ket. ren del ke zé sek sze rint.

Elekt ro ni kus kül de mény: Elekt ro ni kus úton be ér ke zett,
még nem ik ta tott, de nyil ván tar tás ba vett és nyo mon kö ve -
tett do ku men tum, va la mint elekt ro ni kus úton ki kül dés re
elõ ké szí tett irat.

Elekt ro ni ku san hi te les má so lat: va la mely pa pír ala pú
do ku men tum ról a 13/2005. (X. 27.) IHM r. sza bá lyai sze -
rint ké szült, az zal ké pi leg vagy tar tal mi lag egye zõ, kü lön
jog sza bály ban meg ha tá ro zott jog ha tás ki vál tá sá ra al kal -
mas, elekt ro ni kus esz köz út ján ér tel mez he tõ adat együt tes,
ki vé ve a pa pír ala pú do ku men tum ba fog lalt adat együt test.
[13/2005. (X. 27.) IHM r.]

Elekt ro ni kus vissza iga zo lás: olyan ki ad vány nak nem
mi nõ sü lõ elekt ro ni kus do ku men tum, amely az elekt ro ni -
kus úton ér ke zett irat át vé te lé rõl ér te sí ti annak kül dõ jét.
[335/2005. (XII. 29.) Korm. r.]

Elekt ro ni kus ügy in té zés: a köz igaz ga tá si ha tó sá gi
ügyek elekt ro ni kus úton tör té nõ el lá tá sa, az eköz ben fel -
me rü lõ tar tal mi és for mai ke ze lé si moz za na tok összes -
sége. (Ket.)

Elekt ro ni kus út: az el já rá si cse lek mé nyek az elekt ro ni -
kus adat fel dol go zást, tá ro lást, il le tõ leg to váb bí tást vég zõ
ve ze té kes, rá dió tech ni kai, op ti kai vagy más elekt ro mág -
ne ses esz kö zök út ján tör té nõ vég zé se. (Ket.)

Elõ irat: va la mely ügy ira ton be lül egy ügy irat da ra bot
köz vet le nül meg elõ zõ má sik ügy irat da rab. Az elõ írat egy -
ben utó irat is le het: egy õt köz vet le nül meg elõ zõ má sik
ügy irat da rab nak az utó ira ta.

Utó irat: va la mely ügy ira ton be lül egy ügy irat da ra bot
köz vet le nül kö ve tõ má sik ügy irat da rab. Az utó irat egy ben
elõ irat is le het: egy õt köz vet le nül kö ve tõ má sik ügy irat da -
rab nak az elõ ira ta.

Elõ adói ív: az üggyel, a szig ná lás sal, a ki ad má nyo zás -
sal, az ügy in té zés sel és az irat ke ze lés sel kap cso la tos tar tal -

mi és for mai (ala ki) in for má ci ó kat hor do zó, a hoz zá sze relt
ira tok kal ügy irat da ra bot vagy ügy ira tot al ko tó, az ügy irat -
da rab vagy ügy irat el vá laszt ha tat lan ré szét ké pe zõ irat ke -
ze lé si se géd esz köz. Az elõ adói ív egy vagy több lap ból áll -
hat. [335/2005. (XII. 29.) Korm. r.]

El sõd le ges be so ro lá si séma: A köz igaz ga tá si irat ke ze -
lés ben az el sõd le ges be so ro lá si séma min dig az Irat tá ri
Terv. [24/2006. (IV. 29.) BM–IHM–NKÖM e. r.]

Elõz mé nye zés: Az a mû ve let, amely so rán meg ál la pí tás -
ra ke rül, hogy az új ira tot egy már meg lé võ ügy irat hoz
kell-e ren del ni vagy új ügy irat da ra bot kell-e nyit ni.
[24/2006. (IV. 29.) BM–IHM–NKÖM e. r.]

Ex pe di á lás elõ ké szí té se: az irat kéz be sí té sé nek elõ ké -
szí té se, bo rí té ko lá sa, a ki kül dés mód já nak meg ha tá ro zá sa
és át adá sa ki kül dés re az ex pe di á ló szer ve zet nek. Az ex pe -
di á lás elõ ké szí té sét a fe le lõs szer ve ze ti egy sé gek vég zik,
de vé gez he ti az ex pe di á ló szer ve zet is.

Ex pe di á lás: az irat kéz be sí té sé nek elõ ké szí té se, a kül -
de mény cím zett jé nek (cím zett je i nek), adat hor do zó já nak,
faj tá já nak, a kéz be sí tés mód já nak és idõ pont já nak meg ha -
tá ro zá sa. [335/2005. (XII. 29.) Korm. r.] Az ex pe di á lás a
szerv tõl ki me nõ kül de mé nyek tény le ges ki kül dé se az ex -
pe di á lás elõ ké szí té se so rán meg ha tá ro zott mó don.

Ex pe di á ló szer ve zet: A szerv tõl ki me nõ pa pír ala pú irat -
pél dá nyok tény le ges ki kül dé sét, át adá sát vég zõ szer ve zet.

Ér kez te tés: az ér ke zett kül de mény kül dõ jé nek, ér kez -
te tõ jé nek, bel sõ cím zett jé nek, az ér kez te tés dá tu má nak,
elekt ro ni kus úton ér ke zett kül de mény sor szá má nak, a
kül de mény adat hor do zó já nak, faj tá já nak és ér ke zé si
mód já nak nyil ván tar tás ba vé te le az ik ta tó könyv ben vagy
kü lön ér kez te tõ könyv ben. [335/2005. (XII. 29.) Korm. r.] 
Az ér kez te tés az írás be li ügy vi te li fo lya mat nak az ik ta tást 
meg elõ zõ fá zi sa, amely nek so rán meg tör té nik a kül -
demény át vé te le, ér kez te tõ bé lyeg zõ le nyo mat tal való el -
lá tá sa a be ér ke zés dá tu má nak fel tün te té sé vel, va la mint a
kül dõ part ner és az át vé tel ada ta i nak rög zí té se. Elekt ro ni -
kus irat be ér ke zé se ese tén ki töl tés re ke rül nek az ér kez te -
tõ kép er nyõ ro va tok; al kal ma zá sa csak osz tott irat ke ze -
lés ben in do kolt.

Ér kez te tõ szám: az irat nak (be ad vány nak) az át vé telt
köve tõen adott elsõ azo no sí tó jele. Az ér kez te tõ szám egy
adott éven be lül 1-rõl in du ló fo lya ma tos, is mét lés és ki ha -
gyás nél kü li sor szám.

Ér kez te tõ könyv: a be ad vá nyok (kül de mé nyek) nyil ván -
tar tá sá ra szol gál, amely ben a be ad vá nyok az ér kez te tõ
szám sor rend jé ben je len nek meg.

Fel adat kör: azok nak a fel ada tok nak összes sé ge, ame -
lyet a szerv vagy sze mély vé gez az ügy in té zé si munka -
folyamat so rán.

Fe le lõs: szá mí tó gé pes ügy irat ke ze lés ese tén az a sze -
mély, aki nek (vagy ne vé ben az erre fel ha tal ma zott nak)
joga és egy ben fel ada ta az ügy irat, irat pél dány, vagy kül -
de mény ke ze lé sé nek kö vet ke zõ fá zi sát vég re haj ta ni (irat -
ke ze lõ, ügy in té zõ stb.).

Fo gal maz vány: a sa ját szer ven be lül ke let ke zõ olyan
irat (do ku men tum), amely va la mely irat nak még nem vég -
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le ges, ha nem csak ter ve zett for má ja (ter ve zet), de már ren -
del ke zik ik ta tó szám mal. A fo gal maz vány nak le het több
ver zi ó ja, a vég le ges tisz tá zat ke rül ki ad má nyo zás ra és ik -
ta tás ra.

Fo ko zott biz ton sá gú elekt ro ni kus alá írás: elekt ro ni kus
alá írás, amely meg fe lel a kö vet ke zõ kö ve tel mé nyek nek:

– al kal mas az alá író azo no sí tá sá ra és egye dül ál ló an
hoz zá köt he tõ,

– olyan esz köz zel hoz ták lét re, mely ki zá ró lag az alá író 
be fo lyá sa alatt áll,

– a do ku men tum tar tal má hoz olyan mó don kap cso ló -
dik, hogy min den – az alá írás el he lye zé sét köve tõen az ira -
ton, illetve do ku men tu mon tett – mó do sí tás ér zé kel he tõ.
(2001. évi XXXV. tv.)

Fõ szám: az ügy irat azo no sí tá sá ra szol gá ló, az adott ik -
ta tó könyv ben (meg kü lön böz te tõ jel zés és év) fo lya ma tos,
is mét lés és ki ha gyás nél kü li sor szám.

Ha tás kör: az ügy in té zés fel adat kör ének szin ten kén ti
pon tos kö rül ha tá ro lá sa, azok nak az ügyek nek összes sé ge,
ame lyek ben a szerv ren del te tés sze rû en jo go sult és kö te les
in téz ked ni.

Idõ bé lyeg zõ: elekt ro ni kus do ku men tum hoz vég ér vé -
nye sen hoz zá ren delt vagy az zal lo gi ka i lag össze kap csolt
olyan adat, amely iga zol ja, hogy az elekt ro ni kus do ku -
men tum az idõ bé lyeg zõ el he lye zé sé nek idõ pont já ban vál -
to zat lan for má ban lé te zett. (2001. évi XXXV. tv.)

Ik ta tás: az irat nyil ván tar tás ba vé te le, ik ta tó szám mal
tör té nõ el lá tá sa az ér kez te tést vagy a ke let ke zést köve tõen
az ik ta tó könyv ben, az ira ton és az elõ adói íven. [335/2005. 
(XII. 29.) Korm. r.]

Ik ta tás ra ki je lölt do ku men tum: Az irat ke ze lés so rán a
do ku men tu mon és az elekt ro ni kus irat ke ze lõ rend szer ben
rög zí te ni kell, hogy az adott do ku men tum ik ta tás ra ki je lölt 
és mely szer ve ze ti egy ség fel ada ta az ik ta tás el vég zé se.

Ik ta tó he lyek: a mi nisz té rium azon szer ve ze ti egy sé gei,
ahol a jo go sult sá got ka pott sze mé lyek a szá mí tó gé pes ik -
ta tá si rend szer ben ik ta tást vé gez het nek. Egy szer ve ze ti
egy sé gen be lül több ik ta tó hely is ki ala kít ha tó és több szer -
ve ze ti egy ség össze von ha tó egy ik ta tó hely alá.

Ik ta tó könyv: olyan nem se lej tez he tõ, hi te le sí tett irat ke -
ze lé si se géd esz köz, amely ben az ira tok ik ta tá sa tör té nik.
[335/2005. (XII. 29.) Korm. r.] A szerv ren del te tés sze rû
mû kö dé se so rán ke let ke zett (nála ke let ke zett, hoz zá in té -
zett és meg õr zött) ügy vi te li ira tok (be ad vá nyok, ki ad má -
nyok, bel sõ ügy vi te li ira tok) nyil ván tar tá sá ra szol gá ló, fo -
lya ma tos sor szá mú ol da lak kal el lá tott, éven ként hi te le sí -
tet ten meg nyi tott és le zárt irat nyil ván tar tó könyv, amely
ké szül het elekt ro ni kus adat hor do zón is. Azo no sí tá sá ra a
meg kü lön böz te tõ jel zés és az év szol gál.

Ik ta tó szám: olyan egye di azo no sí tó, amellyel a mi nisz -
té rium lát ja el az ik ta tan dó ira tot. [335/2005. (XII. 29.)
Korm. r.] Az ik ta tó könyv meg kü lön böz te tõ jel zé se, a fõ -
szám, (al szá mos ik ta tás ese tén az al szám) va la mint az ik ta -
tó könyv éve ada tok ból te võ dik össze.

In ter ak tív szol gál ta tá sok: az egy sze rû tá jé koz ta tá son
túl me nõ olyan szol gál ta tá sok, le tölt he tõ ûr la pok, ke re sõ -

rend sze rek, te ma ti kus tá jé koz ta tók, ame lyek csak az ügy -
fél ak ti vi tá sát igény lik, a szol gál ta tást nyúj tó szerv ál tal
elõ ké szí tett do ku men tu mok alap ján. (Ket.) Az in ter ak tív
szol gál ta tá so kat a szol gál ta tó ré szé rõl köz vet len em ber i
köz re mû kö dés nél kül in for ma ti kai rend szer vagy rend sze -
rek mû kö dé sén ke resz tül le het igény be ven ni.

In ter ne tes ügy fél szol gá lat: az elekt ro ni kus köz igaz ga tá -
si ügy fél tá jé koz ta tás és szol gál ta tá sok igény be vé te lét le -
he tõ vé tevõ, az ügy in té zé si le he tõ sé gek rõl tá jé koz ta tást
nyúj tó nyil vá nos in ter ne tes fe lü let. (Ket.)

Irat: va la mely szerv mû kö dé se vagy sze mély te vé keny -
sé ge so rán bár mely esz köz fel hasz ná lá sá val, bár mely el já -
rás sal ke let ke zett vagy hoz zá ér ke zett, egy egy ség ként ke -
ze len dõ rög zí tett in for má ció, adat együt tes, amely meg je -
len het pa pí ron, mik ro fil men, mág ne ses, elekt ro ni kus vagy
bár mi lyen más adat hor do zón, tar tal ma le het szö veg, adat,
szám adat sor, gra fi kon, tér kép, terv rajz, váz lat, hang, kép,
moz gó kép vagy bár mely más for má ban lévõ in for má ció
vagy ezek kom bi ná ci ó ja. (Ltv. mód.)

Az irat azon do ku men tu mok összes sé ge, ame lyek irat -
ke ze lé si szem pont ból egy ke ze lé si egy sé get ké pez nek.
A do ku men tu mot, ha el nyer te vég le ges for má ját, nyil ván -
tar tás ba kell ven ni és irat tá kell nyil vá ní ta ni. Egy irat tar -
tal maz hat do ku men tu mo kat, adat hor do zó kat, irat mel lék -
le te te ket. Azo no sí tá sá ra az ak tu á lis al szám, kez dõ irat ese -
tén a fõ szá mon be lül az 1-es al szám szol gál.

Irat bo rí tó, irat kí sé rõ (Kül de mény bo rí tó): a kül de mény
és irat le író ada ta it, tel jes élet tör té ne tét tar tal ma zó szá mí -
tó gé pes lis ta.

Irat tá ri jel: azt jel zi, hogy az ügy irat a meg õr zé si idõ le -
jár tát köve tõen se lej tez he tõ (S), vagy le vél tár ba adan dó
(L), illetve nem se lej tez he tõ (N) ka te gó ri á ba tar to zik.

Irat ke ze lés: az irat ké szí té sét, nyil ván tar tá sát, rend sze -
re zé sét és a se lej tez he tõ ség szem pont já ból tör té nõ vá lo ga -
tá sát, se géd le tek kel való el lá tá sát, szak sze rû és biz ton sá -
gos meg õr zé sét, hasz ná lat ra bo csá tá sát, se lej te zé sét,
illetve le vél tár ba adá sát együt te sen ma gá ba fog la ló te vé -
keny ség. (Ltv.) Az irat ke ze lés alatt azo kat az irat ke ze lõk,
ügy in té zõk ál tal vég zett te vé keny sé ge ket ért jük, me lyek
az irat moz gá sa it, ál la pot vál to zá sa it vé gig kí sé rik az ér ke -
zés tõl az irat tá ro zá sig, se lej te zé sig, irat át adá sig.

Irat ke ze lé si sza bály zat: a szerv írás be li ügy in té zé sé re
vo nat ko zó sza bá lyok összes sé ge, amely a szerv szer ve ze ti
és mû kö dé si sza bály za ta figye lembe véte lével ké szül, s
amely nek mel lék le tét ké pe zi az Irat tá ri Terv.

Irat köl csön zés: az irat vissza ho za ta li kö te le zett ség mel -
let ti ki adá sa az irat tár ból. [335/2005. (XII. 29.) Korm. r.]

Irat pél dány: az irat nak azo nos tar tal mú, ön ál ló an ke zel -
he tõ, to váb bít ha tó elõ for du lá sa. Azo no sí tá sa az ik ta tó szá -
mon be lü li fo lya ma tos, is mét lés nél kü li sor szám mal tör té -
nik.

Irat tá nyil vá ní tás: Egye di el já rás, mely nek so rán
 manuálisan, vagy elõ re meg ha tá ro zott sza bá lyok alap ján
au to ma ti ku san az adott pa pír ala pú vagy elekt ro ni kus
 dokumentumot az adott szer ve zet mû kö dé se szem pont já -
ból  lényegesnek mi nõ sí te nek, és ezért nyil ván tar tá sát és a
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vele kap cso la tos mû ve le tek nyo mon kö ve té sét ren de lik el.
[24/2006. (IV. 29.) BM–IHM–NKÖM e. r.]

Irat tár: az irat tá ri anyag szak sze rû és biz ton sá gos õr zé -
se, va la mint ke ze lé sé nek biz to sí tá sa cél já ból meg fele lõen
ki ala kí tott, fel sze relt és mû köd te tett fi zi kai, illetve elekt ro -
ni kus tá ro ló hely. (Ltv. mód.)

Irat tár ba he lye zés: az ügy irat irat tá ri té tel szám mal tör -
té nõ el lá tá sa és irat tár ban tör té nõ do ku men tált el he lye zé -
se, illetve ke ze lé si jo gá nak át adá sa az irat tár nak az ügy in -
té zés be fe je zé sét kö ve tõ vagy annak fel füg gesz té se alat ti
át me ne ti idõ re. [335/2005. (XII. 29.) Korm. r.]

Irat tá ri anyag: ren del te tés sze rû en a szerv nél ke let ke -
zett, vagy hoz zá ér ke zett és nála ma ra dó, tar tal muk  miatt
át me ne ti vagy vég le ges meg õr zést igény lõ, szer ve sen
össze tar to zó ira tok összes sé ge. (Ltv. mód.) A szerv mû kö -
dé se so rán ke let ke zett vagy hoz zá ér ke zett és ren del te tés -
sze rû en a szerv nél ma ra dó do ku men tum csak ak kor mi nõ -
sül át irat tá – vá lik az irat tá ri anyag ré szé vé –, ha át me ne ti
vagy vég le ges meg õr zé sé re tar tal mi ér té ke  miatt szük sé ge
van. A Mi nisz té rium er rõl az irat tá ri terv alap ján kö te les
dön te ni, mely el sõd le ges a be so ro lá si sé mák kö zül.

Irat tá ri Terv: az ira tok el sõd le ges osz tá lyo zá sá nak, be -
so ro lá sá nak és rend sze re zé sé nek alap ja. A köz ira tok rend -
sze re zé sé nek és a se lej tez he tõ ség szem pont já ból tör té nõ
vá lo ga tá sá nak alap já ul szol gá ló jegy zék, amely az irat tá ri
anya got té te lek re (tár gyi ügy kör-cso por tok ra, in do kolt
eset ben irat faj ták ra) ta gol va, a mi nisz té rium fel adat- és ha -
tás kö ré hez, va la mint szer ve ze té hez iga zo dó rend sze re zé -
sé ben so rol ja fel, s meg ha tá roz za a ki se lej tez he tõ irat tá ri
té te lek be tar to zó ira tok ügy vi te li célú meg õr zé sé nek idõ -
tar ta mát, to váb bá a nem se lej tez he tõ ira tok le vél tár ba adá -
sá nak ha tár ide jét.

Irat tá ri té tel: az irat kép zõ szerv vagy sze mély ügy kö ré -
nek és szer ve ze té nek meg fele lõen ki ala kí tott leg ki sebb
– egyé ni irat tá ri õr zé si idõ vel ren del ke zõ – irat tá ri egy ség,
amely be több egye di ügy ira tai tar toz nak. [335/2005.
(XII. 29.) Korm. r.]

Irat tá ri té tel szám: az irat nak az Irat tá ri Terv ben meg ha -
tá ro zott tár gyi cso port ba és irat faj tá ba so ro lá sát, se lej tez -
he tõ ség sze rin ti cso por to sí tá sát, az ügy irat meg õr zé sé re
vo nat ko zó elõ írást meg ha tá ro zó kód. [335/2005. (XII. 29.) 
Korm. r.] Az irat tá ri té tel szám egy ér tel mû en meg ha tá roz -
za az irat tá ri je let (az irat tá ri ke ze lés mód ját) és a megõr -
zési idõt. Az irat tá ri té tel szá mot az Irat tá ri Terv alap ján az
ügy tár gyá nak is me re té ben az ér de mi ügy in té zõ ha tá roz za
meg.

Irat tá ri té tel szám mal való el lá tás: Az ügy irat nak az
Irat tá ri Terv be, mint el sõd le ges be so ro lá si sé má ba való
 besorolása. [24/2006. (IV. 29.) BM–IHM–NKÖM e. r.]
Az ügy ira tok egy sé ge el vé nek ér vé nye sü lé se ér de ké ben az 
ügy ben ke let ke zett kü lön bö zõ ügy irat da ra bok ból össze -
álló ügy irat nak min dig a leg hosszabb meg õr zé si idõt biz -
to sí tó ügy irat da rab irat tá ri té tel szá mát kell adni.

Irat tá ro zás: az irat ke ze lés rész e, az a te vé keny ség,
amely nek so rán a szerv a mû kö dé se so rán ke let ke zõ és

hoz zá ke rü lõ, ren del te tés sze rû en hoz zá tar to zó és nála ma -
ra dó ira tok irat tá ri ren de zé sét, ke ze lé sét és õr zé sét vég zi.

Jó vá ha gyás: a már fe lül vizs gált ki ad mány (el in té zés)
ter ve zet le tisz táz ha tó sá gát, ki ad má nyo zás ra való át adá sá -
nak en ge dé lye zé sét je len ti az ügy in té zõ köz vet len fe let te -
se ré szé rõl.

Ke ze lé si (ügy vi te li) fel jegy zé sek: az ügy irat vagy az
egyes ira tok ke ze lé sé vel kap cso la tos, ügy ke ze lõ nek  szóló
ve ze tõi vagy ügy in té zõi uta sí tá sok, ame lyek az ügyek
 tartalmi és/vagy for mai in té zé sét érin tik.. [335/2005.
(XII. 29.) Korm. r.]

Kéz be sí tés: a kül de mény kéz be sí tõ szer ve zet, sze mély,
adat át vi te li esz köz út ján tör té nõ el jut ta tá sa a cím zett hez.
[335/2005. (XII. 29.) Korm. r.]

Kéz be sí tõ könyv, kéz be sí tõ lap: az ira tok to váb bí tá sát,
mi nisz té ri u mon be lü li áram lá sát do ku men tá ló könyv vagy
szá mí tó gép pel nyom ta tott lis ta.

Ki ad mány: a jó vá ha gyás után le tisz tá zott és a ki ad má -
nyo zás ra jo go sult ré szé rõl hi te les alá írás sal el lá tott irat, le -
pe csé telt irat, vagy a meg fe le lõ szá mí tás tech ni kai mû ve -
let tel hi te le sí tett elekt ro ni kus irat.

Ki ad má nyo zás (ki ad vá nyo zás): a jó vá ha gyást köve tõen
az irat alá írá sa, ki ad má nyo zá sa a ki ad má nyo zás ra jo go sult
ál tal. A már fe lül vizs gált vég le ges ki ad mány (el in té zés)
ter ve zet jó vá ha gyá sát, el küld he tõ sé gé nek en ge dé lye zé sét
je len ti a ki ad má nyo zás ra jo go sult ré szé rõl az alá írá si jo go -
sult ság nak meg fele lõen a ki ad mány kézi vagy di gi tá lis
alá írá sá val.

Ki ad má nyo zó: a Szer ve zet ve ze tõ je ré szé rõl ki ad má -
nyo zá si jog gal fel ha tal ma zott sze mély, aki nek ki ad má -
nyo zá si ha tás kö ré be tar to zik a ki ad mány alá írá sa.

Köz fel ada tot el lá tó szerv: ál lam i vagy he lyi ön kor -
mány za ti fel ada tot, va la mint jog sza bály ban meg ha tá ro zott 
egyéb köz fel ada tot el lá tó szerv és sze mély.

Köz irat: a ke let ke zés ide jé tõl és az õr zés he lyé tõl füg -
get le nül min den olyan irat, amely a köz fel ada tot el lá tó
szerv irat tá ri anya gá ba tar to zik, vagy tar to zott.

Köz le vél tár: a nem se lej tez he tõ köz ira tok kal kap cso la -
tos le vél tá ri fel ada to kat – ide ért ve a tu do má nyos és igaz -
ga tá si fel ada to kat is – vég zõ, köz fel ada tot el lá tó szerv ál tal 
fenn tar tott le vél tár.

Köz pon ti irat tár: a mi nisz té rium több szer ve ze ti egy sége
irat tá ri anya gá nak se lej te zés vagy le vél tár ba adás elõt ti õr -
zé sé re szol gá ló irat tár. [335/2005. (XII. 29.) Korm. r.]

Köz pon ti elekt ro ni kus szol gál ta tó rend szer: együt te sen
ma gá ba fog lal ja az elekt ro ni kus kor mány za ti ge rinc há ló -
za tot, a kor mány za ti por tált, a kor mány za ti ügy fél tá jé koz -
ta tó köz pon tot, az ott meg je le nõ szol gál ta tá so kat és ügy in -
té zé si le he tõ sé ge ket, va la mint azok fenn tar tó it és üze mel -
te tõ it, to váb bá biz to sít ja az ügy fe lek szá má ra az elekt ro ni -
kus ügy fél ka pu lé te sí té sé nek le he tõ sé gét. (Ket.)

Kül de mény: irat vagy tárgy, ame lyet kéz be sí tés cél já ból 
bur ko la tán vagy a hoz zá tar to zó lis tán cím zés sel lát tak el.
[335/2005. (XII. 29.) Korm. r.] Min den elekt ro ni kus úton
ér ke zett, illetve kül dött elekt ro ni kus irat is kül de mény nek
szá mít.
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Kül de mény bon tá sa: az ér ke zett kül de mény biz ton sá gi
el len õr zé se, fel nyi tá sa, ol vas ha tó vá té te le. [335/2005.
(XII. 29.) Korm. r.]

Kül dés mód: Az irat pél dány vagy a kül de mény to váb bí -
tá sá nak mód ja (pos tai sima, tér ti ve vé nyes, fax, e-ma il, biz -
ton sá gos tár hely re he lye zés, fu tár szol gá lat stb.).

Lát ta mo zás: az el in té zé si (in téz ke dé si) ter ve zet (ja vas -
lat) fe lül vizs gá la tát, vé le mé nye zé sét (ja ví tá sát, tu do má sul
vé te lét, jó vá ha gyá sát) biz to sí tó alá írás vagy kéz jegy,
illetve ezt he lyet te sí tõ szá mí tás tech ni kai mû ve let.

Le vél tár: a ma ra dan dó ér té kû ira tok tar tós meg õr zé sé -
nek, le vél tá ri fel dol go zá sá nak és ren del te tés sze rû hasz ná -
la tá nak biz to sí tá sa cél já ból lé te sí tett in téz mény.

Le vél tár ba adás: a le járt hely ben õr zé si ide jû, ma ra dan -
dó ér té kû ira tok tel jes és le zárt év fo lya ma i nak át adá sa az
ille té kes köz le vél tár nak. [335/2005. (XII. 29.) Korm. r.]

Ma ra dan dó ér té kû irat: gaz da sá gi, tár sa dal mi, po li ti -
kai, jogi, hon vé del mi, nem zet biz ton sá gi, tu do má nyos,
mû ve lõ dé si, mû sza ki vagy egyéb szem pont ból je len tõs, a
tör té nel mi múlt ku ta tá sá hoz, meg is me ré sé hez, il le tõ leg a
köz fel ada tok fo lya ma tos el lá tá sá hoz, az ál lam pol gá ri jo -
gok ér vé nye sí té sé hez nél kü löz he tet len, más for rás ból nem 
vagy csak rész le ge sen meg is mer he tõ ada tot tar tal ma zó
irat. (Ltv.)

Má sod lat: az ere de ti irat egyik hi te les pél dá nya, ame -
lyet az elsõ pél dánnyal azo nos mó don hi te le sí tet tek.
[335/2005. (XII. 29.) Korm. r.] A má sod lat hi te le sí té se a
gya kor lat ban hi te le sí té si zá ra dék kal tör té nik.

Má so lat: az ere de ti irat ról szö veg azo nos és alak hû
 formában, utó lag ké szült egy sze rû (nem hi te le sí tett) vagy
hi te les (hi te le sí té si zá ra dék kal el lá tott) irat. [335/2005.
(XII. 29.) Korm. r.]

Meg sem mi sí tés: a ki se lej te zett irat vég le ges, a ben ne
fog lalt in for má ció hely re ál lí tá sá nak le he tõ sé gét ki zá ró
mó don tör té nõ hoz zá fér he tet len né té te le, tör lé se.
[335/2005. (XII. 29.) Korm. r.]

Mel lé kelt irat: az irat nak nem szer ves rész e, tar to zé ka,
at tól – mint kí sé rõ irat tól – el vá laszt ha tó. [335/2005.
(XII. 29.) Korm. r.]

Mel lék let: va la mely irat szer ves tar to zé ka, annak ki egé -
szí tõ rész e, amely el vá laszt ha tat lan at tól. [335/2005.
(XII. 29.) Korm. r.]

Me ta adat: Struk tu rált, vagy fé lig-struk tu rált in for má -
ció, amely le he tõ vé te szi ira tok lét re ho zá sát, ke ze lé sét,
hasz ná la tát hosszabb idõn át azon tar to má nyo kon be lül,
ame lyek ben lét re ho zá sá ra sor ke rült és nyo mon kö ve té sét.
(MOREQ: Mo del Re qu i re ments for the Ma na ge ment of
Elect ro nic Re cords 2001 March) [24/2006. (IV. 29.)
BM–IHM– NKÖM e. r.]

Meg õr zé si idõ: Az az idõ tar tam, amíg az ira tot a Mi nisz -
té rium irat tá rá ban õriz ni kell, le jár tát köve tõen az irat se -
lej te zés re, le vél tá ri át adás ra ke rül. A meg õr zé si idõ két
rész re bont ha tó: át me ne ti irat tár ban és Köz pon ti Irat tár ban 
tör té nõ meg õr zés re.

Meg õr zé si idõ le já ra ta: Az ügy/irat el in té zé si idõ pont -
ját kö ve tõ év ja nu ár 1-jé tõl kell szá mí ta ni az adott irat irat -

tá ri té te lé hez ren delt meg õr zé si ide jé nek figye lembe véte -
lével.

Mi nõ sí tett elekt ro ni kus alá írás: olyan – fo ko zott biz -
ton sá gú – elekt ro ni kus alá írás, amely biz ton sá gos alá írás
lét re ho zó esz köz zel ké szült és amely nek hi te le sí té se cél já -
ból mi nõ sí tett ta nú sít ványt bo csá tot tak ki. (2001. évi
XXXV. tv.)

Mu ta tó zás: a nyil ván tar tá si mun ká nak az ik ta tást kö -
vetõ sza ka sza, cél ja: az irat ik ta tó szá má nak meg ál la pí tá sa
a vissza ke re sés nél.

Nap ló zás: az elekt ro ni kus irat ke ze lé si rend szer ben, a
ke zelt adat ál lo má nyok ban be kö vet ke zett ese mé nyek meg -
ha tá ro zott kö ré nek re giszt rá lá sa. [335/2005. (XII. 29.)
Korm. r.]

Õrzõ: az ügy irat, irat pél dány, vagy kül de mény meg -
létéért fe le lõs sze mély.

Pos ta bon tás: az ügy vi te li fo lya mat nak az ik ta tást meg -
elõ zõ fá zi sa, amely szo ro san össze kap cso ló dik az ér kez te -
tés sel. A pos ta bon tás a be ér ke zett kül de mé nyek bo rí ték ja i -
nak fel nyi tá sát je len ti. A fel bon tás nél kül to váb bí tan dó
ira tok nál az ér kez te tõ bé lyeg zõ le nyo mat a bo rí ték ra ke rül.

Se lej te zés: a le járt meg õr zé si ha tár ide jû ira tok kieme -
lése az irat tá ri anyag ból és meg sem mi sí tés re tör té nõ elõ ké -
szí té se. [335/2005. (XII. 29.) Korm. r.]

Skont ró: az ügy in té zés so rán elõ for dul, hogy a to vább -
lé pés hez az elõ írások, jog sza bá lyok va la mely más – eset -
leg kül sõ – szer ve zet te vé keny sé gét el ke rül he tet len né te -
szik. Ek kor az ügy in té zés fel füg gesz tés re ke rül ad dig, míg
a to vább lé pés le het sé ges sé nem vá lik a kül sõ szer ve zet el -
vég zi a rá rótt fel ada tot. Ez a fel füg gesz tés a skont ró ba he -
lye zés. Az ügy in té zé si ha tár idõ a skont ró ban töl tött idõ vel
meg hosszab bo dik.

Szá mí tás tech ni kai adat hor do zó: szá mí tás tech ni kai el já -
rás sal ada to kat rög zí tõ, tá ro ló adat hor do zó (mág nes sza lag, 
haj lé kony és me rev le mez, CD stb.), amely az ada tok nyil -
ván tar tá sát, azo no sí tá sát, ke ze lé sét és vissza ke re sé sét biz -
to sít ja.

Sze re lés: ugyan ah hoz az ügy irat hoz tar to zó ügy irat da -
ra bok (elõ- és utó ira tok) vég le ges jel le gû össze kap cso lá sa, 
ame lyet az ik ta tó könyv ben és az ira to kon egy aránt je löl ni
kell. [335/2005. (XII. 29.) Korm. r.] A sze relt irat le zárt
ügy irat da rab ként vi sel ke dik.

Szerv: jogi sze mély vagy jogi sze mé lyi ség gel nem ren -
del ke zõ szer ve zet.

Szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály zat: a szerv te vé keny sé -
gé nek alap do ku men tu ma, amely rög zí ti a szerv, azon be lül 
a szer ve ze ti egy ség fel ada ta it és a fel ada tok hoz ren delt ha -
tás kö rö ket.

Szig ná lás: az ügy ben el jár ni ille té kes szer ve ze ti egy ség
és/vagy ügy in té zõ sze mély ki je lö lé se, az el in té zé si ha tár -
idõ és a fel adat meg ha tá ro zá sa az ügy ben ki ad má nyoz ni
jo go sult ré szé rõl. [335/2005. (XII. 29.) Korm. r.]

Szken ne lés: a pa pír ala pú do ku men tu mok képi rögzí -
tése, amely so rán az ar chi vá lás di gi tá lis for má ban tör té nik
meg.
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To váb bí tás: az ügy in té zés so rán az irat el jut ta tá sa az
egyik ügy in té zé si pont tól a má sik hoz, amely elekt ro ni ku -
san tá rolt irat ese tén az irat hoz való hoz zá fé rés le he tõ sé gé -
nek biz to sí tá sá val is meg va ló sul hat. [335/2005. (XII. 29.)
Korm. r.]

Tör té net: a kül de mény, az ügy irat, az irat ügy in té zé se,
élet tör té ne te so rán ke let ke zett in for má ci ók együt te se.

Ügy: Egye di köz igaz ga tá si el já rás, amely nek ira ta it egy
ügy irat ban kell ke zel ni. [24/2006. (IV. 29.) BM–IHM–
NKÖM e. r.] Ak kor be szél he tünk ügy rõl, ha meg ha tá ro -
zás ra ke rült az ügy irat el in té zé si fo lya ma ta, a te vé keny sé -
gek ha tár idõi, az ügy in té zés ben részt ve võ, illetve érin tett
sze rep kö rök. Egy ügyön be lül ha tár idõs fel ada tok irat tól
füg get le nül is ke let kez het nek. Egy adott ügy ke ze lé se az
aláb bi te vé keny sé gek bõl áll:

– egye di azo no sí tó adá sa, le író ada ta i nak rög zí té se
(ügy tí pus meg ha tá ro zás, szak al kal ma zás hoz ren de lés),

– az ügy ben lévõ ira tok nyil ván tar tá sa, ik ta tá sa, le író
ada ta i nak rög zí té se,

– az ira tok do ku men tu ma i nak ke ze lé se,

– az el vég zen dõ te vé keny sé gek meg ha tá ro zá sa – fe le -
lõs, ha tár idõ meg adá sa (ál la pot meg ha tá ro zás utó la gos,
mun ka fo lya mat ter ve zé se),

– az el vég zett te vé keny sé gek nyil ván tar tá sa – vég re -
haj tó, vég re haj tás idõ pont ja, ál la pot vál to zás (ma nu á lis
vagy au to ma ti kus).

Ügy fél ka pu: az esz köz, amely biz to sít ja, hogy az ügy fél
egye di leg azo no sí tott mó don, biz ton sá go san lép hes sen
kap cso lat ba a köz pon ti rend szer út ján az elekt ro ni kus ügy -
in té zést, illetve szol gál ta tást nyúj tó szer vek kel. (Ket.)

Ügy irat: egy ügy ben ke let ke zett va la mennyi irat.
[335/2005. (XII. 29.) Korm. r.] A szerv ren del te tés sze rû
mû kö dé se, illetve ügy in té zé se so rán ke let ke zõ irat (meg -
kü lön böz te tõ je lö lés és fõ szám, to váb bá az ebbe sze relt
ügy irat), amely az ügy va la mennyi ügy in té zé si fá zi sá ban
ke let ke zett ügy irat da ra bot tar tal maz za.

Ügy irat da rab: olyan ügy ira ton be lü li ira tok egy sé ge,
ame lyek az ügy in té zés egy el kü lö nült fá zi sá hoz tar toz nak.
[24/2006. (IV. 29.) BM–IHM–NKÖM e. r.] Ak tív ügy irat -
da rab: az ép pen zaj ló ügy in té zé si fá zis hoz tar to zó ügy irat -
da rab, amely hez az új on nan ik ta tott ira to kat rög zí te ni kell.

Ügy in té zõ: az ügy(ek) ér de mi in té zé sé re ki je lölt sze -
mély, az ügy elõ adó ja, aki az ügyet dön tés re elõ ké szí ti.
[335/2005. (XII. 29.) Korm. r.]

Ügy in té zés: va la mely szerv mû kö dé sé vel, illetve
 személy te vé keny sé gé vel kap cso lat ban ke let ke zõ ügyek
el lá tá sa, az eköz ben fel me rü lõ tar tal mi (ér de mi), for mai
(ala ki) ke ze lé si, szó be li és/vagy írás be li mun ka moz za na -
tok so ro za ta, összes sé ge.

Ügy ke ze lés: az ügy ke ze lés alatt azt a te vé keny ség sort
ért jük, mi kor meg ha tá ro zás ra ke rül az adott ügy ügyme -
nete, ha tár idõ, fe le lõ sei.

Ügy kör: a szerv vagy sze mély fel adat- és ha tás kö ré be
tar to zó, össze tar to zó vagy ha son ló egye di ügyek meg ha tá -
ro zott cso port ja. [335/2005. (XII. 29.) Korm. r.]

Ügy vi tel: a szerv fo lya ma tos mû kö dé sé nek alap ja, az
ügy in té zés egy más utá ni rész te vé keny sé ge i nek (moz za na -
ta i nak) so ro za ta, illetve összes sé ge, amely az ügy in té zés
for mai és tech ni kai fel té te le it, a szol gál ta tá sok tel je sí té sét
fog lal ja ma gá ban.

A fo gal mi de fi ní ci ók fel so ro lá sán túl az aláb bi négy fo -
ga lom ki emelt is mer te té se a kö vet ke zõ:

Irat nyil ván tar tás: az irat nyil ván tar tás ke re té ben tör té -
nik az azo no sí tó és le író ada ta i nak rög zí té se, tá ro lá sa (ik ta -
tás), va la mint az irat elekt ro ni kus do ku men tum tar tal ma i -
nak a tá ro lá sa.

Irat ke ze lés: az irat ke ze lés alatt azo kat az irat ke ze lõk,
ügy in té zõk ál tal vég zett te vé keny sé ge ket ért jük, me lyek
az irat moz gá sa it, ál la pot vál to zá sa it vé gig kí sé rik az ér ke -
zés tõl az irat tá ro zá sig, se lej te zé sig és a le vél tá ri át adá sig.

Ügy nyil ván tar tás: az ügy nyil ván tar tás ke re té ben tör té -
nik az ügy le író ada ta i nak rög zí té se, az ada tok tá ro lá sa.

Ügy ke ze lés: ügy ke ze lés alatt az ügy in té zés lé pé se i nek
meg ha tá ro zá sát, kö ve té sét ért jük, ha tár idõ és fe le lõs ügy -
in té zõ hoz zá ren de lé sé vel. Az ügy ke ze lés tá mo ga tá sa több
szin ten va ló sul hat meg:

– ügy tí pus tól füg get len ál ta lá nos ügy in té zõi informá -
ciók ke ze lé se,

– az ügy in té zés lé pé sei ad-hoc mó don egy adott konk -
rét ügy höz ren delt te vé keny ség so ro zat,

– ügy tí pus füg gõ, mely hez szab vá nyo sí tott munka -
folyamat ren del he tõ,

– ügy tí pus füg gõ, me lyet az ügy in té zés so rán fel dol go -
zan dó in for má ci ók ke ze lé sé ben a szak al kal ma zá sok hoz -
zá ren de lé sé vel le het kom plex mó don tá mo gat ni – az adott
ügy tí pus ra vo nat ko zó több ügy in for má ci ó i nak a ke ze lé se, 
sta tisz ti kák ké szí té se stb.
 

1.2. A Irat ke ze lé si Sza bály zat ha tá lya, al kal ma zá sa
Az Irat tá ri Terv az Irat ke ze lé si Sza bály zat kö te le zõ mel -

lék le tét ké pe zi (1. szá mú mel lék let).
A mi nisz té ri u mi Irat ke ze lé si Sza bály zat jó vá ha gyá sá -

nak rend je:
– Az Irat ke ze lé si Sza bály za tot a köz ira tok ke ze lé sé nek

szak mai irá nyí tá sá ért fe le lõs – ön kor mány za ti és te rü let -
fej lesz té si – mi nisz ter hagy ja jóvá, a Ma gyar Or szá gos Le -
vél tár ral (a továb biak ban: le vél tár) egyet ér tés ben és ezt
köve tõen a mi nisz ter adja ki.

– Az irat ke ze lé si te vé keny sé get a mi nisz té rium va la -
mennyi szer ve ze ti egy sé gé nél az Irat ke ze lé si Sza bály zat
sze rint kell el lát ni.

– A Irat ke ze lé si Sza bály zat elõ írásainak vég re haj tá sa
va la mennyi érin tett szer ve ze ti egy ség fel ada ta és a mi nisz -
té rium min den dol go zó já nak mun ka kö ri kö te les sé ge.

– A Irat ke ze lé si Sza bály zat ban le ír ta kat a ha tály ba lé -
pés után ke let ke zett irat anya gok rend sze re zé sé nél kell al -
kal maz ni.

– Az irat ke ze lé sért fe le lõs ve ze tõ fel ada ta biz to sí ta ni
fo lya ma to san az Irat ke ze lé si Sza bály zat kar ban tar tá sát,
össz hang ban a jogi sza bá lyo zás vál to zá sá val és min den kor 
ér vé nyes bel sõ uta sí tá sok kal.
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 1.3. Az irat ke ze lés fel ügye le te
– A mi nisz té rium irat ke ze lé sé nek ál ta lá nos fel ügye le -

tét a mi nisz ter, il le tõ leg az ál ta la az irat ke ze lés fel ügye le -
té vel meg bí zott ve ze tõ lát ja el, az irat ke ze lés köz vet len
irá nyí tá sát a szer ve ze ti egy sé gek ve ze tõi vég zik.

Az elekt ro ni kus irat ke ze lé si rend szer üze mel te té sét és
in for ma ti kai fel ügye le tét és az elekt ro ni kus alá írás ta nú sít -
vá nyok nyil ván tar tá sát el lá tó szer ve ze ti egy ség az Ága za ti
in for ma ti kai ko or di ná ci ós osz tály.

Az irat ke ze lés fel ügye le té vel meg bí zott ve ze tõ a jogi
szak ál lam tit kár.

Az irat ke ze lés fel ügye le té vel meg bí zott ve ze tõ fel ada ta
gon dos kod ni ar ról, hogy a biz ton sá gos irat ke ze lés sze mé -
lyi, do lo gi fel té te lei és esz kö zei ren del ke zés re áll ja nak.
En nek ér de ké ben gon dos ko dik:

– az Irat ke ze lé si Sza bály zat vég re haj tá sá nak rend sze -
res el len õr zé sé rõl, a sza bály ta lan sá gok meg szün te té sé rõl,
szük ség ese tén ja vas la tot tesz a sza bály zat mó do sí tá sá ra;

– az irat ke ze lést vég zõ vagy azért fe le lõs sze mé lyek
kép zé sé rõl;

– az irat ke ze lé si se géd esz kö zök (ik ta tó könyv, név- és
tárgy mu ta tó, kéz be sí tõ könyv, irat min ták és for ma nyom -
tat vá nyok stb.) biz to sí tá sá ról;

– az elekt ro ni kus irat ke ze lé si szoft ver hoz zá fé ré si
 jogosultságainak, az egye di azo no sí tók nak, a helyettesí -
tési jo gok nak, a kül sõ és bel sõ cím tá rak nak a nap ra ké szen
tar tá sá ról;

– a hi va ta los és sze mé lyes pos ta fi ó kok sza bá lyo zott
mû kö dé sé rõl, el len õr zé sé rõl;

– a szer ve ze ti, mû kö dé si és ügy ren di sza bá lyok, va la -
mint az Irat tá ri Ter vek és irat ke ze lé si elõ írások fo lya ma tos 
össz hang já ról;

– az ira tok szak sze rû és biz ton sá gos meg õr zé sé re al kal -
mas irat tár ki ala kí tá sá ról és mû köd te té sé rõl;

– ar ról, hogy az irat ke ze lést tá mo ga tó szá mí tó gé pes
rend szer meg fe lel jen az Irat ke ze lé si Sza bály zat ban meg -
fo gal ma zott el vá rá sok nak.

A fel ügye let tel meg bí zott ve ze tõ ha tás kö ré nek át ru há -
zá sa ese tén rög zí te ni kell az át ru há zott ha tás kört el lá tó ve -
ze tõ(k) meg je lö lé sét, és az ál ta luk el lá tan dó fel ada tok fel -
so ro lá sát.

Az Irat ke ze lé si Sza bály zat mel lett olyan üze mel te té si és 
adat vé del mi sza bály za tot kell ki ad ni, amely tar tal maz za:

– azo kat az el já rá si sza bá lyo kat, tech ni kai és vé del mi
in téz ke dé se ket, me lyek az üzem biz ton sá gi és adat vé del mi
sza bá lyok ér vény re jut ta tá sá hoz szük sé ge sek, va la mint

– a fel ada tok és ha tás kö rök pon tos meg ha tá ro zá sát.
 

1.4. Az Irat tá ri Terv ki adá sá nak és mó do sí tá sá nak
rend je

Az Irat tá ri Terv az Irat ke ze lé si Sza bály zat kö te le zõ mel -
lék le tét ké pe zi (1. szá mú mel lék let).

Az ira tok el sõd le ges osz tá lyo zá sá nak, be so ro lá sá nak,
rend sze re zé sé nek alap ja az Irat tá ri Terv, mely biz to sít ja a
mi nisz té rium irat anya gá nak irat tá ro zá sát, ar chi vá lá sát, az
ezen irat anyag ban való gyors tá jé ko zó dást, az ira tok meg -

õr zé si ide jé nek le jár ta utá ni se lej te zé sét, illetve le vél tár ba
adá sát.

Az Irat tá ri Terv ha tá roz za meg a mi nisz té rium ál tal el lá -
tott ügy kö rök ira ta i nak té tel szá mos rend jét, meg õr zé si ide -
jét és irat tá ri je lét.

Az irat ke ze lés fel ügye le té vel meg bí zott ve ze tõ fe le lõs az
Irat tá ri Terv leg alább éven te tör té nõ fe lül vizs gá la tá ért és
mó do sí tá sá ért a mi nisz té rium fel adat- és ha tás kö ré be be kö -
vet ke zett vál to zás, vagy õr zé si idõ meg vál to zá sa ese tén.

Ab ban az eset ben, ha a mi nisz té rium fel adat- és ha tás -
kö ré ben év köz ben kö vet ke zik be olyan je len tõs vál to zás,
mely szük sé ges sé te szi az Irat tá ri Terv ügy kö re i nek, fe le -
lõs szer ve ze te i nek mó do sí tá sát, az Irat tá ri Ter vet is ak tu a -
li zál ni kell, mert csak így biz to sít ha tó, hogy az ira tok ik ta -
tá sa kor az irat tá ri té tel szám hoz zá ren de lé se is meg tör tén -
hes sen.

Az irat ke ze lés fel ügye le té vel meg bí zott ve ze tõ fe le lõs
az Irat tá ri Terv vál to za ta i nak tá ro lá sá ért, az ér vé nyes ség
idõ tar ta má nak fel tün te té sé vel.
 

1.5. Az ira tok ke ze lé sé nek ál ta lá nos kö ve tel mé nyei
A mi nisz té rium szer ve ze ti egy sé gei az irat ke ze lés egyes 

fá zi sa it ön ál ló an vég zik, a nem se lej tez he tõ, ma ra dan dó
ér té kû ira tok õr zé se és le vél tár ba adá sa azon ban köz pon ti -
lag tör té nik.

A mi nisz té rium irat ke ze lé sé nél az ira tok rend sze re zé sét
úgy kell el vé gez ni, hogy a fel adat- és ha tás kö ré be tar to zó
ügyek in té zé se so rán az azo nos ügy re, egy adott tárgy ra
vo nat ko zó ira to kat egy irat egy ség ként, egy ügy irat ként
kell ke zel ni.

Az ügy irat da ra bok ke ze lé sé nél figye lembe kell ven ni az 
aláb bi a kat:

– egy ügy irat egy vagy több ügy irat da rab ból áll hat,
– az ügy irat lét re ho zá sa kor au to ma ti ku san ügy irat da -

rab is lét re jön,
– egy ügy irat da rab hoz csak azo nos fõ szá mú ira tok tar -

toz hat nak.
– egy fõ szám csak azo nos irat tá ri té tel szá mú ügy irat da -

ra bo kat tar tal maz hat.
– Az ügy irat sze re lé se ese tén a sze relt ügy irat összes

ügy irat da rab ja sze re lés re ke rül.
– A több fá zis ban in té zett ügyek egyes fá zi sa i ban ke -

let ke zett ira tok ügy ira ton be lü li irat egy ség nek, ügy irat da -
rab nak (ügy da rab nak) mi nõ sül nek. Az egy ügy irat hoz tar -
to zó ügy irat da ra bok kö zül min dig van egy és csa kis egy
ak tív ügy irat da rab. Az ik ta tás so rán az ik ta tan dó ira tot a
ki vá lasz tott ügy irat ak tív ügy irat da rab já hoz kell ren del ni.
Amennyi ben az új ik ta tan dó irat egy új ügy in té zé si fá zis -
hoz tar to zik (pl. év vál tás tör tént) új ügy irat da ra bot kell lét -
re hoz ni és ak tív vá ten ni az irat ügy irat hoz ren de lé se elõtt.

Az ira tok nyil ván tar tá sa és az irat for ga lom do ku men tá -
lá sa ér de ké ben:

– az ik ta tás ra kö te les irat ada ta it, azok rög zí té sét, elekt -
ro ni kus ik ta tó könyv ben, kell nyil ván tar ta ni,

– az ik ta tást olyan mó don kell vé gez ni, hogy az ik ta tó -
köny vet az ügy in té zés hi te les do ku men tu ma ként le hes sen
hasz nál ni,
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– az irat for ga lom ke re té ben az át adást-át vé telt úgy kell
vé gez ni, hogy egy ér tel mû en bi zo nyít ha tó le gyen, hogy ki,
mi kor, ki nek to váb bí tot ta, adta át az ira tot,

– fen ti ek alap ján az ügy in té zés fo lya ma ta, az ira tok útja 
pon to san kö vet he tõ, el len õriz he tõ, és az ira tok hol lé te
nap ra ké szen meg ál la pít ha tó le gyen.

Az irat ke ze lé si fo lya mat sze rep lõ it meg szû nés, át szer -
ve zés és sze mé lyi vál to zás ese tén a ke ze lé sük ben lévõ ira -
tok kal – a nyil ván tar tá sok alap ján, jegy zõ könyv fel vé te lé -
vel – el kell szá mol tat ni.
 

1.6. Az elekt ro ni kus ügy in té zés ál ta lá nos sza bá lyai és
al kal ma zá sá nak kö ve tel mé nyei

A Ket X. fe je ze te, va la mint a 193/2005. (IX. 22.)
Korm. r. tar tal maz za az elekt ro ni kus ügy in té zés sel kap -
cso la tos sza bá lyo kat.

Az elekt ro ni kus for má ban in téz he tõ ügyek az aláb bi ak:
– a ké re lem, fel leb be zé si ké re lem, az új ra fel vé te li ké re -

lem, a mél tá nyos sá gi ké re lem és a jog sza bály ban elõ irt
mel lék le tek be nyúj tá sa,

– a jog se gély irán ti ké re lem és annak tel je sí té se,
– hi ány pót lá si fel hí vás és a hi ány pót lás,
– el já rás ira ta i ba való be te kin tés,
– az idé zés,
– az iga zo lá si ké re lem elõ ter jesz tése,
– az ügy fél nyi lat ko za ta, be je len té se, a ha tó ság hoz ér -

ke zett bár mely be ad vá nya,
– a bi zo nyí té kok ügy fél elé tá rá sá nak ha tár nap ját tar -

tal ma zó fel hí vás,
– a fel ügye le ti szerv el já rá sá hoz szük sé ges ira tok fel -

ter jesz té sé re  szóló fel hí vás,
– az ügy fél tá jé koz ta tá sá ra, ér te sí té sé re és fel hí vás ra

vo nat ko zó egyéb ha tó sá gi köz lé sek nek az ügy fél tu do má -
sá ra ho zá sá ra,

– a dön té sek köz lé se.
Tör vény el té rõ ren del ke zé se hi á nyá ban nem al kal maz -

ha tó elekt ro ni kus út az aláb bi ügyek nél:
– A Ket. 20.  § (6) be kez dé se sze rin ti ké re lem vo nat ko -

zá sá ban,
– a Ket. 22.  § (2) be kez dé sé ben fog lal tak sze rin ti át té tel 

ese té ben, ki vé ve, ha a ké re lem és az ügy ben ke let ke zett
va la mennyi irat elekt ro ni kus for má ban is ren del ke zés re
áll,

– a nem elekt ro ni kus úton ér ke zett ké re lem ér de mi
vizs gá lat nél kü li el uta sí tá sa és az el já rás meg szün te té se
tár gyá ban ho zott vég zés ese té ben,

– a ha tó sá gi szer zõ dé sek vo nat ko zá sá ban,
– a ha tó ság dön té sé nek bí ró sá gi fe lül vizs gá la tá val kap -

cso la tos el já rás ban,
– a vég re haj tá si el já rás ra vo nat ko zó Ket. VIII. fe je zet

ren del ke zé sei vo nat ko zá sá ban, az el ren delt fi ze té si kö te le -
zett ség elekt ro ni kus úton való tel je sít he tõ sé gé rõl  szóló tá -
jé koz ta tás ese tét ki vé ve.

Tör vény el té rõ ren del ke zé se hi á nyá ban:
– az ügy fél és az el já rás ban részt vevõ más sze mély

nem kö te lez he tõ arra, hogy el já rá si cse lek mé nye it elekt ro -
ni kus úton vé gez ze,

– az ügy fe let az el já rás bár mely sza ka szá ban meg il le ti
az a jog, hogy vá lasszon az ügy in té zés ha gyo má nyos és
elekt ro ni kus for má ja kö zött,

– az ügy fél ab ban az eset ben is kér he ti, hogy a ha tó ság
a dön té sét ha gyo má nyos úton kéz be sít se, ha ké rel mét
elekt ro ni kus úton nyúj tot ta be,

– az ügy fél kér he ti, hogy a ha tó ság a dön tés té nyé rõl
csak elekt ro ni kus ér te sí tést küld jön, és a ha tó ság a dön té -
sét a köz pon ti rend szer ben biz to sí tott biz ton sá gos, csak az
ügy fél szá má ra hoz zá fér he tõ, ide ig le nes tá ro ló hely re to -
váb bít sa.

A ha tó ság elekt ro ni kus le ve le zés út ján csak az zal az
ügy fél lel tart hat kap cso la tot, aki e cél ból a ha tó ság nak az
elekt ro ni kus le vél cí mét át ad ta, amely nek ér vé nyes sé gé ért
az ügy fél fe le lõs. Az ügy fél elekt ro ni kus el ér he tõ sé gi ada -
ta it (elekt ro ni kus le vél cím, te le fon szám, mo bil-te le fon -
szám, fax szám stb.) a köz igaz ga tá si szerv az adat vissza -
vo ná sá ig vagy meg szû né sé ig ke zel he ti, más szerv nek
vagy sze mély nek csak tör vény ren del ke zé se sze rint vagy
az ügy fél en ge dé lyé vel ad hat ja át.

Az elekt ro ni kus ügy irat ba tör té nõ be te kin tés az ál ta lá -
nos be te kin té si sza bá lyok meg tar tá sá val és a be te kin tés
do ku men tá lá sá val tör tén het.

A ha tó ság az el já rás so rán ke let ke zett elekt ro ni kus do -
ku men tum ról a má so lat ké szí tés ké ré sé re jo go sult sze mély 
ké ré sé re, a jo go sult vá lasz tá sa sze rint, hi te le sí tett elekt ro -
ni kus, illetve ha gyo má nyos, pa pír ala pú má so la tot ad ki.

Jog sza bály egyes el já rá si cse lek mé nyek elekt ro ni kus
úton való el vég zé sé hez elekt ro ni kus ûr la pot rend sze re sít -
het.

Tör vény ben meg ha tá ro zott eset ben, illetve az ügy fél
hoz zá já ru lá sá val sor ke rül het in for ma ti kai esz köz zel vég -
zett au to ma ti zált egye di dön tés re is.

Az elekt ro ni kus ügy in té zés igény be vé te lé nek fel té te le,
hogy az ügy fél:

– ren del kez zen leg alább fo ko zott biz ton sá gú elekt ro ni -
kus alá írás sal,

– az a ter mé sze tes sze mély ügy fél, aki nem ren del ke zik
leg alább fo ko zott biz ton sá gú elekt ro ni kus alá írás sal, az
elekt ro ni kus ügy in té zés le he tõ sé gét a köz pon ti rend sze ren
ke resz tül ve he ti igény be. A köz pon ti rend szer igény be vé -
te lé hez az ügy fél ügy fél ka pu lé te sí té sét kez de mé nye zi,
azo no sí tá si el já rás ke re té ben ka pott egy szer hasz nál ha tó
kód dal, amely nek al kal ma zá sá val az ügy fél ka pu meg nyi -
tá sá hoz szük sé ges, leg fel jebb 5 évig hasz nál ha tó egye di
azo no sí tót ké pez het,

– az ügy fél ren del kez zen az elekt ro ni kus ügy in té zés -
hez hi va ta los cél ra hasz nál ha tó elekt ro ni kus le vél cím mel.

Az ügy fe lek a mi nisz té rium e-ügy in té zé si rend sze rét
hasz nál hat ják:

– pár be szé des üzem mód ban, ek kor az ügy fe lek, ügye ik 
elekt ro ni kus el in té zé sét csak re giszt rá ció és be je lent ke zés
után kez de mé nyez he tik a köz pon ti rend szer ál tal szol gál -
ta tott ügy fél kap un ke resz tül,

– nem pár be szé des üzem mód ban, for ma nyom tat vá -
nyok ki töl té sét köve tõen azok e-ma il út ján vagy elekt ro ni -
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kus adat hor do zón (pl. CD) tör té nõ be adá sá val. Az al kal -
maz ha tó elekt ro ni kus adat hor do zók is mer te té sét a
12/2005. (X. 27.) IHM r. 2. sz. mel lék le té nek 2. pont ja is -
mer te ti.

A mi nisz té rium ha tó sá gi el já rá sa so rán – a biz ton sá gos
és át lát ha tó ügy in té zés ér de ké ben – az elekt ro ni kus ügy in -
té zés in for ma ti kai tá mo ga tá sá val kö te les gon dos kod ni az
ügy fél ál tal elekt ro ni kus úton elõ ter jesz tett és a ha tó ság ál -
tal ké szí tett do ku men tu mok biz ton sá gos ke ze lé sé rõl. En -
nek ér de ké ben:

– az ügy in té zés ha tás kö ré be esõ fo lya ma tá ban biz to sít -
ja az elekt ro ni kus ügy irat sér tet len sé gét, meg vál toz tat ha -
tat lan sá gát,

– az ügy fél szá má ra olyan in for ma ti kai meg ol dá sok
igény be vé te lét biz to sít ja, me lyek a ha tó ság gal való, az
ügy fél szá má ra az elekt ro ni kus ha tó sá gi ügy in té zés hez
biz to sí tott le vél cí mé rõl kez de mé nye zett, vagy e le vél cím -
re irá nyuló kom mu ni ká ci ót, az ügy in té zés sel össze füg gõ
ada tai meg õr zé sét és az ügy fél szá má ra az ál ta la meg is -
mer he tõ ada tok hoz való hoz zá fé rést, il le tõ leg a ha tó ság gal 
való elekt ro ni kus kap cso lat tar tás biz ton sá gos sá gát te szik
le he tõ vé,

– biz to sít ja az ügy irat ba való be te kin tést, ar ról hi te les
má so lat ké szí té sét, az ügy irat vissza ke res he tõ sé gét, jog -
sza bály ban meg ha tá ro zott for má ban és ide ig tör té nõ meg -
õr zé sét,

– az ügy fél az ügy in té zés fo lya mán kér he ti, hogy a
 hatóság küld je meg ré szé re elekt ro ni ku san az ál ta la elekt -
ro ni ku san be kül dött in for má ci ó kat, és el té rés ese tén a
meg kül dés tõl szá mí tott há rom na pon be lül kér he ti azok
kor rek ci ó ját.

A ha tó sá gi jog kör rel ren del ke zõ mi nisz té rium az elekt -
ro ni kus ügy in té zés, illetve szol gál ta tás tel je sí té sé hez csak
olyan in for ma ti kai rend szert ve het igény be, amely biz to -
sít ja a ha tó sá gok egy más kö zöt ti, va la mint az ügy fe lek kel
való biz ton sá gos kap cso la tát, az adat vé del mi sza bá lyok -
nak meg fe le lõ adat ke ze lést és a hi te les do ku men tum cse -
rét, az elekt ro ni kus ira tok nak a jog sza bály ban meg ha tá ro -
zott for má ban és a le vél tá ri sza bá lyok ban meg ha tá ro zott
ide ig tör té nõ ar chi vá lá sát, to váb bá al kal mas más, az em lí -
tett célt szol gá ló in for ma ti kai rend sze rek kel tör té nõ
együtt mû kö dés re.
 

1.7. Elekt ro ni kus alá írás
A Ket. sze rint az elekt ro ni kus ügy in té zés ke re té ben az

ügy fél-azo no sí tá sá ra el sõd le ge sen az elekt ro ni kus alá írás -
ról  szóló 2001. évi XXXV. tör vény sze rin ti leg alább fo ko -
zott biz ton sá gú alá írás szol gál hat.

A mi nisz té rium ál tal az elekt ro ni kus ügy in té zés ke re té -
ben al kal ma zott hi va ta li alá írás nak tar tal maz nia kell idõ -
bé lyeg zõt vagy az idõ bé lyeg zõ vel meg egye zõ for má tum -
ban a ha tó ság sa ját idõ for rá sán ala pu ló, szer ve ze ti alá írá -
sá val hi te le sí tett idõ jel zé sét. A ki ad má nyo zást igény lõ
elekt ro ni kus do ku men tu mot a ha tó ság ve ze tõ je ál tal ki ad -
má nyo zás ra fel jo go sí tott sze mély olyan mi nõ sí tett elekt ro -
ni kus alá írás sal lát ja el, amely a ha tó ság kép vi se le té re fel -
jo go sít ja.

A mi nisz té rium kül sõ part ne rek kel foly ta tott elekt ro ni -
kus irat for gal ma so rán:

– az ügy fél be ad vá nyát elekt ro ni kus úton ak kor fo gad -
hat ja, ha az ügy fél leg alább fo ko zott biz ton sá gú elekt ro ni -
kus alá írá sá val van el lát va,

– a mi nisz té rium, mint ha tó ság, dön té sét, a ha tó sá gi bi -
zo nyít ványt, a szak ha tó ság ál lás fog la lá sát – ha azt elekt ro -
ni kus úton kéz be sí tik – mi nõ sí tett elekt ro ni kus alá írás sal
el lá tott do ku men tum ba fog lal va to váb bít hat ja, szük ség
sze rint idõ bé lyeg zõ vel el lát va.

A mi nisz té rium kül sõ kap cso la ta i ban a jog biz ton ság
 érdekében az elekt ro ni kus alá írás hi te le sí tõ je ki zá ró lag
mi nõ sí tés sel ren del ke zõ hi te le sí tõ, szol gál ta tó szer ve zet
le het.

Az elekt ro ni kus alá írás az elekt ro ni kus ügy in té zés so -
rán az aláb bi funk ci ók ban kap sze re pet:

– ha tó ság ál tal ki ad má nyo zott ira tok (ha tá ro za tok, ál -
lás fog la lá sok, bi zo nyít vá nyok, iga zol vá nyok) alá írá sa,

– ügy fél ké rel mé nek alá írá sa,

– ügy fél azo no sí tá sát szol gá ló ta nú sít vány hasz ná la ta.
 

1.8. Az irat ke ze lés szer ve ze te és mód ja

A mi nisz té ri um ban az irat ke ze lést ve gyes irat ke ze lé si
szer ve zet tel lát ják el.

A mi nisz té rium szer ve ze ti egy sé gei az irat ke ze lés egyes 
fá zi sa it ön ál ló an vég zik, a nem se lej tez he tõ, ma ra dan dó
ér té kû ira tok õr zé se és le vél tár ba adá sa azon ban köz pon ti -
lag tör té nik.

A mi nisz té ri um ban a szá mí tó gé pes irat ke ze lést köz pon -
ti ér kez te tés sel és pos tá zás sal, va la mint szer ve ze ti
 tagozódásuknak meg fe le lõ osz tott ik ta tás sal lát ják el.
 Mivel a mi nisz té rium több te lep hellyel ren del ke zik, ezért
a köz pon ti te lep he lyen kí vü li szer ve ze tek ér kez te tõ hely -
ként és ik ta tó hely ként egy aránt mû köd nek. A köz pont és
az azon kí vül el he lye zett egy sé gek ira ta i nak ér kez te té sét
és ik ta tá sát egy más sal össz hang ban kell vé gez ni.

A ira tok ke ze lé se elekt ro ni kus és pa pír ala pú for má ban
tör té nik..

1.8.1. Pa pír ala pú ira tok

A mi nisz té ri um nál az irat ke ze lé si fel ada tok kö zül:

– köz pon ti lag az ügy ke ze lés vég zi a be jö võ pa pír ala pú
pos tai kül de mé nyek fo ga dá sá val, fel bon tá sá val, ér kez te té -
sé vel, és szer ve ze ti egy sé gek re való szét osz tá sá val kap -
cso la tos fel ada to kat, to váb bá az ex pe di á lás sal, va la mint a
köz pon ti irat tár mû köd te té sé vel kap cso la tos tevékeny -
séget;

– a szer ve ze ti egy sé gek, ik ta tó he lyek osz tott rend szer -
ben vég zik a be jö võ, ki me nõ és sa ját kez de mé nye zé sû
 papíralapú kül de mé nyek ik ta tá sát, a szig ná lást, ki ad má -
nyo zást és az ex pe di á lás elõ ké szí té sét, va la mint az át me -
ne ti irat tár ke ze lé sét, to váb bá a nem pos tai úton be jö võ
 papíralapú kül de mé nyek fo ga dá sá val, ér kez te té sé vel, és
szét osz tá sá val kap cso la tos fel ada to kat.

Az ira tok ke ze lé sét elekt ro ni kus irat ke ze lõ rend szer tá -
mo gat ja.
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A köz pon ti irat ke ze lé si fel ada to kat vég zõ szer ve ze ti egy -
ség(ek) fel ada ta:

– kül de mé nyek át vé te le, el len õr zé se,
– kül de mé nyek fel bon tá sa,
– ér kez te té se,
– szer ve ze ti egy sé gek re való szét osz tá sa,
– ex pe di á lás,
– Köz pon ti Irat tár ke ze lé se,
– se lej te zés, meg sem mi sí tés,
– le vél tá ri át adás,
– bé lyeg zõ nyil ván tar tás.
Az elekt ro ni kus alá írás ta nú sít vá nyok nyil ván tar tá sát az 

Ága za ti in for ma ti kai ko or di ná ci ós osz tály vég zi.
 

Az osz tott, de cent ra li zált irat ke ze lé si fel ada to kat vég zõ
szer ve ze ti egy sé gek fel ada ta:

– a nem pos tai úton be jö võ pa pír ala pú kül de mé nyek át -
vé te le, el len õr zé se, fel bon tá sa, ér kez te té se,

– ik ta tás (elõz mé nye zés, csa to lás, sze re lés, ik ta tó szám- 
 képzés),

– szig ná lás, to vább szig ná lás,
– to váb bí tás, ügy in té zés re át adás,
– ügy in té zés (fel füg gesz tés, skont ró ba he lye zés, ügy

le zá rás a/a),
– ex pe di á lás elõ ké szí té se,
– át me ne ti irat tár ke ze lé se,
– se lej te zés, meg sem mi sí tés.

 
Köz pon ti irat ke ze lé si fel ada to kat vég zõ szer ve ze ti egy -

ség mun ka kö rei/sze rep kö rei:
– át ve võ,
– pos ta bon tó,
– ér kez te tõ,
– kéz be sí tõ,
– pos tá zó,
– irat tá ros.

 
Osz tott, de cent ra li zált irat ke ze lé si fel ada to kat vég zõ

szer ve ze ti egy ség(ek)/ik ta tó he lyek mun ka kö rei/sze rep kö rei:
– Ve ze tõ (szig ná lást, ki ad má nyo zást vég zõ ve ze tõ).
– Irat ke ze lõ (be jö võ, ki me nõ és bel sõ kül de mé nyek ik -

ta tá sát, nyo mon kö ve té sét az elekt ro ni kus irat ke ze lé si
rend szer ben vég zõ, va la mint a ki me nõ kül de mé nyek ex pe -
di á lá sá nak elõ ké szí té sét el lá tó mun ka társ).

– Ügy irat ügy in té zõ (ope ra tív ügy in té zé si fel ada to kat
vég zõ mun ka társ).

1.8.2. Elekt ro ni kus ira tok
A mi nisz té ri um nál kü lön uta sí tás ban meg ha tá ro zott

ese tek ben elekt ro ni kus ügy in té zé si rend szer is mû kö dik,
mely nek ke re té ben a be ér ke zõ és ki me nõ elekt ro ni kus ira -
tok kal kap cso la tos fel ada to kat a kü lön uta sí tás sze rin ti
szer ve ze ti egy sé gek lát ják el.

Az elekt ro ni kus ira tok kal kap cso la tos fel ada to kat el lá tó 
szer ve ze ti egy ség irat ke ze lé si fel ada tai:

– e-pos ta bon tás,
– e-ér kez te tés,
– e-ügy in té zés, do ku men tu mok ke ze lé se,
– e-do ku men tu mok ki ad má nyo zá sa,

– e-do ku men tu mok to váb bí tá sa ügy fél nek (e-ma il for -
má já ban, elekt ro ni kus adat hor do zón, ide ig le nes tár hely re
he lyez ve).

Az e-ügy in té zés fo lya ma tá ban a fel ada tok az aláb bi sze -
rep kö rök höz ren del ten ke rül nek be mu ta tás ra:

– e-pos ta bon tó,
– e-ügy in té zõ,
– e-ki ad má nyo zó.

 
A fel ada tok és sze rep kö rök össze ren de lé se:

E-pos ta bon tó fel ada tai:
– ma nu á lis ér kez te tés, ha a be ad vány elekt ro ni kus

adat hor do zón ér ke zett,
– kül de mény szét bon tá sa be ad vá nyok ra,
– a be ad vá nyok elekt ro ni kus alá írá sá nak és idõ pe csét -

jé nek vizs gá la ta,
– e-ma il cím lé te zé se ese tén ügy fél hez ren de lés,
– e-ma il cím hi á nya ese tén ér te sí tés a fel adó nak,
– ügy tí pus hoz ren de lés,
– be ad vá nyok to váb bí tá sa a meg fe le lõ szak te rü let re,
– vissza iga zo lás kül dé se a fel adó nak.

E-ügy in té zõ fel ada tai:
– az ügy fél alá írá sá nak el len õr zé se,
– az e-do ku men tum for má tu má nak el len õr zé se,
– szak te rü le ti ille té kesség el len õr zé se,
– az e-do ku men tum tar tal má nak el len õr zé se,
– nem meg fe le lõ ség rõl az ügy fél ér te sí té se,
– ügy in dí tá sá ról az ügy fél ér te sí té se,
– vissza iga zo lás fi gye lé se, meg nem tör tén té rõl az ügy -

fél ki ér te sí té se ha gyo má nyos mó don, pa pí ron.

E-ki ad má nyo zó fel ada tai:
– ügy fél hez és ügy tí pus hoz ren de lés,
– e-ki ad má nyo zás,
– e-do ku men tum ki kül dé se.

2. Az irat ke ze lés fo lya ma ta
 

Az irat ke ze lés fo lya ma ton be lü li te vé keny sé gek füg get -
le nek at tól, hogy pa pír ala pú irat ról vagy elekt ro ni kus do -
ku men tum ról van szó. Min den tí pu sú irat nál el kell vé gez -
ni azok ér kez te té sét, ik ta tá sát, szig ná lá sát, ügy in té zé sét,
ki ad má nyo zá sát, ex pe di á lá sát, irat tá ro zá sát.
 

2.1. Be jö võ kül de mé nyek ke ze lé se
2.1.1. Kül de mé nyek át vé te le, el len õr zé se
2.1.1.1. Pa pír ala pú ira tok
Pa pír ala pú irat nak te kin ten dõ min den olyan irat, mely

pa pír ala pú adat hor do zón ér ke zik, ke let ke zik vagy pa pír -
ala pú vá kon ver tál ha tó és pa pír ala pon ki ad má nyo zott.

A Mi nisz té rium a be ér ke zõ és ki me nõ pa pír ala pú ira to -
kat az Ügy ke ze lé sen ke resz tül ára mol tat ja, a fax és e-ma il
út ján ér ke zõ (ki nyom ta tott) ira tok ki vé te lé vel.

A mi nisz té ri um hoz ér kez het nek pa pír ala pú ira tok:
– pos tai úton,
– gyors pos tai úton (fu tár szol gá lat, hi va ta li kéz be sí tõ

ál tal ho zott ira tok),
– ma gán fél ál tal sze mé lye sen be nyújt va,
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– te le kom mu ni ká ci ós esz kö zön, ha utá na kinyomta -
tásra ke rül nek.

A kül de mé nyek át vé te le az Ügy ke ze lés pos tá zó já ban
tör té nik. A kül de mény át vé te lé re jo go sult:

– a cím zett vagy az ál ta la meg bí zott sze mély,
– a mi nisz té rium ve ze tõ je vagy az ál ta la meg bí zott sze -

mély,
– az irat ke ze lést fel ügye lõ ve ze tõ vagy az ál ta la meg bí -

zott sze mély,
– a pos tai meg ha tal ma zás sal ren del ke zõ sze mély,
– ügy fél szol gá la ti iro da mun ka tár sa,
– hi va ta li mun ka idõn túl az ügye le ti szol gá la tot telje -

sítõ sze mély.
Ha az át ve võ nem jo go sult át ven ni a kül de ményt, ak kor

meg kell ad nia a szük sé ges fel vi lá go sí tást a sza bá lyos át -
vé tel le het sé ges mód já ról, az át vé tel he lyé rõl és az át ve võ
sze mé lyé rõl.

Az át ve võ fel ada ta az át vé tel so rán el len õriz ni az aláb -
bi a kat:

– jo go sult-e a kül de mény át vé te lé re,
– sze re pel-e kü lön le ges ke ze lé si jel zés a kül de mé nyen,
– a kéz be sí tõ ok má nyon és a kül de mé nyen lévõ azo no -

sí tá si jel egye zik-e,
– a kül de mény sér tet len-e, az ira tot tar tal ma zó zárt bo -

rí ték vagy cso ma go lás sér tet len-e,
– a cím zés he lyes-e.
Az át ve võ kö te les gon dos kod ni az elõ írt biz ton sá gi kö -

ve tel mé nyek sze rin ti fel ada tok el vég zé sé rõl. A biz ton sá gi
vizs gá lat a mi nisz té ri um nál e fel adat ra rend sze re sí tett esz -
köz zel, va la mint ér zék szer vi ész le lés sel, a gya nús je gyek
alap ján tör té nõ el len õr zést je len ti. A gya nús je lek ész le lé -
se kor a kül de ményt el kell kü lö ní te ni, és ér te sí te ni kell a
mi nisz té rium ille té kes ve ze tõ jét a szük sé ges in téz ke dé sek
meg té te le cél já ból.

A biz ton sá gi vizs gá lat meg tör tén tét a kül de mény cso -
ma go lá sán fel kell tün tet ni és a vizs gá lat meg tör tén té nek
té nyét az elekt ro ni kus irat ke ze lé si rend szer ben az ér kez te -
tés vagy ik ta tás ada tai kö zött rög zí te ni kell.

Az át ve võ fel ada ta a cím zet tet ér te sí te ni ar ról, hogy a ré -
szé re ér ke zett kül de mény át vé te le so rán rend el le nes sé get
ta pasz talt, így annak to váb bi biz ton ság tech ni kai el len õr -
zé se szük sé ges.

Az át ve võ az át vé telt a kéz be sí tõ ok má nyon ol vas ha tó
alá írá sá val és az át vé tel dá tu má nak fel tün te té sé vel, bé -
lyeg zõ le nyo mat tal el is me ri.

Ha a kül de mé nyen kü lön le ges jel zés sze re pel, már az át -
vé tel nél annak figye lembe véte lével kö te les az át ve võ el -
jár ni. Így azon nal to váb bí ta nia kell a cím zett nek, il le tõ leg
a szig ná lás ra jo go sult nak so ron kí vül be kell mu tat ni az
„azon na li” és „sür gõs” jel zé sû kül de mé nye ket, me lyek nél
az át vé te li ide jét óra, perc pon tos ság gal kell meg je löl ni.

Ab ban az eset ben, ha az át ve võ a kül de mé nyen sé rü lést
ész lel, en nek té nyét a kéz be sí tõ ok má nyon je löl ni szük sé -
ges és so ron kí vül el len õriz ni kell a kül de mény tar tal má -
nak meg lé tét. A hi ány zó ira tok ról, mel lék le tek rõl a kül dõ
szer vet, sze mélyt ér te sí te ni kell.

Té ves cím zés vagy hely te len kéz be sí tés ese tén a kül de -
ményt azon nal to váb bí ta ni kell a cím zett hez, vagy ha ez
nem le het sé ges, vissza kell kül de ni a fel adó nak.

2.1.1.2. Elekt ro ni kus ira tok
A mi nisz té rium a be ér ke zõ és ki me nõ – ha tó sá gi ügyek -

hez kap cso ló dó – elekt ro ni kus ira to kat a Köz igaz ga tá si és
jogi fõ osz tá lyon ke resz tül ára mol tat ja.

Elekt ro ni kus do ku men tum:
– az elekt ro ni kus ügy in té zé si rend szer mû köd te té se so -

rán be jö võ vagy ki me nõ do ku men tum,
– a szá mí tó gé pes al kal ma zá sok hasz ná la ta so rán ke let -

ke zõ do ku men tu mok, me lyek ügy in té zé si sza bá lya i nak is -
mer te té sé re az Irat ke ze lé si Sza bály zat nem tér ki,

– elekt ro ni kus fa xok,
– e-ma il üze ne tek.
Az érin tett Szer ve zet hez az elekt ro ni kus do ku men tu -

mok az aláb bi csa tor ná kon ke resz tül ér kez het nek be:
– az e-ügy in té zé si rend szer por tál mo dul ján ke resz tül,
– elekt ro ni kus adat hor do zón,
– az e-ma il rend sze ren ke resz tül,
– fax szer ve ren ke resz tül.
Az elekt ro ni kus kül de mé nyek au to ma ti kus át vé te lé re az 

elekt ro ni kus irat ke ze lõ rend szer elekt ro ni kus ügy in té zé si
mo dul ja jo go sult.

Az elekt ro ni kus irat át vé te lé nek és ér ke zé sé nek idõ -
pont ja a fo ga dó szerv elekt ro ni kus rend szer e ál tal ki ál lí tott 
elekt ro ni kus vissza iga zo lás ban (át vé te li nyug tá ban) sze -
rep lõ do ku men tu mon levõ idõ bé lyeg zõ ben meg ha tá ro zott
idõ pont.

A gyors el in té zést igény lõ (azon nal, sür gõs) elekt ro ni -
kus kül de ményt a cím zett ré szé re azon nal to váb bí ta ni kell.

Az ügy fe lek a mi nisz té rium e-ügy in té zé si rend sze rét
hasz nál hat ják:

– pár be szé des üzem mód ban, ek kor az ügy fe lek, ügye ik 
elekt ro ni kus el in té zé sét csak re giszt rá ció és be je lent ke zés
után kez de mé nyez he tik a köz pon ti rend szer ál tal szol gál -
ta tott ügy fél kap un ke resz tül, ek kor a be ad vány e-ma il for -
má já ban ér ke zik,

– nem pár be szé des üzem mód ban, for ma nyom tat vá -
nyok ki töl té sét köve tõen azok e-mai len vagy elekt ro ni kus
adat hor do zón (pl. CD) tör té nõ be adá sá val.

Az elekt ro ni kus ira tot gépi adat hor do zón (hajlékony -
lemez, CD ROM stb.) át ven ni vagy el kül de ni csak pa pír -
ala pú kí sé rõ lap pal le het. Az adat hor do zók át vé te le az
Ügy ke ze lés nél tör té nik.

Át vé tel kor el len õriz ni kell a kí sé rõ la pon fel tün te tett
ada tok va ló ság tar tal mát. Egy szá mí tó gé pes adat hor do zón
csak azo nos szer ve ze ti egy ség hez tar to zó ira tok ad ha tók
át. Amennyi ben ezek a fel té te lek nem tel je sül nek, az irat
át vé te lét vissza kell uta sí ta ni.

Az adat hor do zót és a kí sé rõ la pot, mint ira tot és mel lé -
kelt ira tot kell ke zel ni. A kí sé rõ la pon a cím zés ada tai mel -
lett fel kell tün tet ni a szá mí tó gé pes adat hor do zón levõ ira -
tok:

– tár gyát,
– a fájl ne vét,
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– a fájl tí pu sát,
– ren del ke zik-e elekt ro ni kus alá írás sal, és
– az adat hor do zó pa ra mé te re it.
A mi nisz té rium mû kö dé se kap csán ke let kez het nek

olyan do ku men tu mok, ira tok, me lyek csak elekt ro ni kus
for má ban áll nak ren del ke zés re, ke rül nek meg õr zés re.

A mi nisz té rium erre ki je lölt szer ve ze ti egy sé gé nek fel -
ada ta a be ér ke zõ do ku men tu mok biz ton sá gi szû ré sé nek
vég re haj tá sa.

Az elekt ro ni ku san ér ke zett irat át vé te lét meg kell ta gad ni,
ha az biz ton sá gi koc ká za tot je len t a mi nisz té rium szá mí tás -
tech ni kai rend sze ré re az aláb bi ak  miatt:

– a mi nisz té rium in for ma ti kai rend sze ré hez vagy azon
ke resz tül más in for ma ti kai rend szer hez való jo go su lat lan
hoz zá fé rés cél ját szol gál ja,

– a mi nisz té rium in for ma ti kai rend szer e üze me lé sé nek
vagy más sze mé lyek hoz zá fé ré sé nek jo go su lat lan aka dá -
lyo zá sá ra irá nyul,

– a mi nisz té rium in for ma ti kai rend sze ré ben lévõ ada -
tok jo go su lat lan meg vál toz ta tá sá ra, hoz zá fér he tet len né té -
te lé re vagy tör lé sé re irá nyul.

Amennyi ben a be ér ke zett kül de mény nem ment át a biz -
ton sá gi vizs gá la ton, er rõl a kül dõt ér te sí tik és a kül de -
ménnyel a rend szer a továb biak ban nem fog lal ko zik. Nem
kell ér te sí te ni a kül dõt, ha már ér ke zett azo nos biz ton sá gi
koc ká za tot je len tõ be ad vány az adott kül dõ tõl.

2.1.2. Kül de mé nyek fel bon tá sa és ér kez te té se
2.1.2.1. Pa pír ala pú ira tok
A mi nisz té ri um hoz ér ke zett és az Ügy ke ze lés ál tal át -

vett kül de mé nye ket – a mi nõ sí tett ira tok ki vé te lé vel – fel -
bont hat ja:

– a cím zett,
– a köz pon ti irat ke ze lést fel ügye lõ ve ze tõ ál tal meg bí -

zott sze mély,
– a Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály zat ban meg ha tá ro -

zott szer ve ze ti egy ség dol go zó ja.
Az Ügy ke ze lés nem bont ja fel az át vett kül de mé nye ket,

csak rög zí ti a bo rí té kon lévõ in for má ci ó kat, majd szer ve -
ze tei egy sé gek sze rint szét vá lo gat ja a kül de mé nye ket.

A be ér ke zett és át vett kül de mé nye ket ér kez te tõ bé lyeg -
zõ vel kell el lát ni, mely az évet, hó na pot, na pot va la mint az
ér kez te tõ szá mot tar tal maz za.

A pos ta bon tás so rán nem ke rül nek fel bon tás ra az aláb bi
ira tok:

– az s. k., fel bon tás ra jel zé sû ek (ki vé ve fel ha tal ma zás
alap ján), va la mint

– azon kül de mé nyek, me lyek nél ezt az arra jo go sult el -
ren del te.

A pos ta bon tó pos ta bon tás so rán kö te les el vé gez ni az át -
vé tel nél rész le te zett el len õr zé si fel ada to kat. Amennyi ben
hi á nyos sá got tár fel, az át vé tel nél rög zí tett elõ írások sze -
rint jár el. Az eset le ge sen fel me rü lõ irat hi ány, hi ány zó
vagy nem ol vas ha tó mel lék le tek té nyét rög zí te ni kell és er -
rõl tá jé koz tat ni kell a kül dõt is. Il le ték kö te les irat nál el len -
õriz ni kell az il le ték le ro vá sát is (ún. le le te zés). (A hi ány -
pót lás in té zé se a fe le lõs ügy in té zõ fel ada ta.)

Ha a fel bon tás al kal má val ki de rül, hogy a kül de mény
pénz t vagy egyéb ér té ket tar tal maz, a fel bon tó az össze get,
il le tõ leg a kül de mény ér té két kö te les az ira to kon vagy fel -
jegy zés for má já ban az irat hoz csa tol tan fel tün tet ni, és a
pénz t, il le ték bé lye get és egyéb ér té ket – el is mer vény el le -
né ben – a pénz ke ze lés sel meg bí zott mun ka társ nak át ad ni.
Az el is mer vényt az irat hoz kell csa tol ni.

A kül de mény bo rí ték ját vég le ge sen az ügy irat hoz kell
csa tol ni, ha:

– az ügy irat be nyúj tá sá nak idõ pont já hoz jog kö vet kez -
mény fû zõ dik,

– a be kül dõ ne vét vagy pon tos cí mét csak a bo rí ték ról
le het meg ál la pí ta ni,

– a kül de mény hi á nyo san vagy sé rül ten ér ke zett meg,
– bûn cse lek mény vagy sza bály sér tés gya nú ja me rül fel,
– rek la má ci ós, pa na szos le vél ér ke zik.

 
Min den kül de ményt ér kez tet ni kell!
Ha a be jö võ pa pír ala pú ira tok ügy in té zé sé hez a do ku -

men tu mo kat be szken ne lik, az ér kez te tést vég zõ mun ka társ 
fel ada ta rög zí te ni a rend szer ben és meg je löl ni az ira ton is,
hogy az irat szken ne len dõ, nem szken ne len dõ, rész le ge sen 
szken ne len dõ. Az ér kez te tés vé gén az ira to kat az aláb bi
há rom cso port ba kell rend sze rez ni:

– szken ne lés re nem ke rü lõ (pl.: egye di szó ró la pok,
név re  szóló meg hí vók, sk. anya gok),

– szken ne lés re ke rü lõ ira tok,
– rész le ges szken ne lés re ke rü lõ ira tok (pl.: fel ügye le ti

szerv ál tal jó vá ha gyott, vissza kül dött sza bály zat nál csak a
kí sé rõ le ve let, a ha tá ro za tot és a jó vá ha gyást rep re zen tá ló
la po kat cél sze rû be szken nel ni).

A be jö võ kül de mé nyek ese tén az elekt ro ni kus ar chi vá -
lás ja va solt mód ja elsõ lé pés ben a do ku men tu mok cent ra -
li zált, Ügy ke ze lés ál ta li há ló za ti szken ne lé se. (Az ér kez te -
tést köve tõen a szken ne lés re je lölt ira to kat a köz pon ti irat -
ke ze lé si fel ada to kat vég zõ szer ve ze ti egy ség mun ka tár sa
be szken ne li a há ló za ti szken ne ren.)

A di gi ta li zált do ku men tu mok és az adott kül de mény
össze ren de lé se az ér kez te tõ szám alap ján ma nu á li san,
illetve vo nal kód al kal ma zá sa ese tén au to ma ti ku san tör tén -
het.

Az ér kez te tést az elekt ro ni kus irat ke ze lõ rend szer tá mo -
gat ja két vál to zat ban:

– ér kez te tés, ik ta tás nél kül,
– ér kez te tés, ik ta tás sal egy ide jû leg.
A mi nisz té ri u mi ér kez te tés ik ta tás nél kül tör té nik. Az

Ügy ke ze lés ér kez te tõ mun ka tár sa az elekt ro ni kus irat ke -
ze lé si rend szer ben kö te le zõ en rög zí ti a kül de mény bo rí té -
kon sze rep lõ ada ta it A cím zett kö te le zõ en vá lasz tan dó
szer ve zet, vagy sze mély le het. Az ér kez te tés vé gén a rend -
szer ál tal adott ér kez te tõ szá mot rá kell ve zet ni a bo rí ték ra
vagy irat ra.

A be ér ke zett kül de mé nyek rõl ér kez te tõ könyv ké szül,
mely az elekt ro ni kus irat ke ze lé si rend szer bõl ki nyom tat -
ha tó.

Az ér kez te tés sel egy ide jû leg au to ma ti ku san kéz be sí té si
té tel ké szül.
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Ezt köve tõen az ér kez te tett kül de mé nye ket az elekt ro ni -
kus irat ke ze lé si rend szer bõl ki nyom tat ha tó kéz be sí tõ lap
kí sé re té ben, vagy a kéz zel ve ze tett kéz be sí tõ könyv alap -
ján az érin tett szer ve ze ti egy sé gek kö zött – az át vé tel do -
ku men tá lá sa mel lett – szét kell osz ta ni.

Ál ta lá nos alap elv, hogy szken nelt irat ese tén az ere de ti
irat tá ro lá si he lye mind ad dig az Ügy ke ze lés, míg az ügy
le zá rás ra nem ke rül. Ez azon ban nem je len ti az irat irat tá -
ro zá sát, ha nem csak fe le lõs meg õr zé sét. Ilyen kor az irat
képe és me ta ada tai ke rül nek elekt ro ni kus to váb bí tás ra a
fe le lõs ként meg je lölt szer ve ze ti egy ség ve ze tõ je ré szé re.

Nem szken nelt irat ese tén az ere de ti pél dány ke rül to -
váb bí tás ra, így en nek tá ro lá si he lye a fe le lõs ként meg je lölt 
szer ve ze ti egy ség.

Rész le ge sen szken nelt irat ese tén az ere de ti irat tel jes
egé szé ben to váb bí tás ra ke rül, így en nek tá ro lá si he lye a fe -
le lõs ként meg je lölt szer ve ze ti egy ség. Ilyen kor az irat me -
ta ada tai és a szken nelt ké pek ke rül nek elekt ro ni kus to váb -
bí tás ra a fe le lõs ként meg je lölt szer ve ze ti egy ség ve ze tõ je
ré szé re.

A be szken nelt irat pa pír ala pú ere de ti pél dá nya it mind -
ad dig meg kell õriz ni, míg meg õr zé si ide jük le nem jár.

2.1.2.2. Elekt ro ni kus ira tok
A Mi nisz té ri um hoz ér ke zett és a ki je lölt szer ve ze ti egy -

ség ál tal át vett elekt ro ni kus kül de mé nye ket au to ma ti ku san 
az elekt ro ni kus irat ke ze lõ rend szer E-ügy in té zé si por tál
mo dul ja bont hat ja fel.

Az elekt ro ni ku san ér ke zett ira tot ik ta tás elõtt meg nyit -
ha tó ság (ol vas ha tó ság) szem pont já ból el len õriz ni kell.
Amennyi ben az irat a ren del ke zés re álló esz kö zök kel nem
nyit ha tó meg, úgy a kül dõt az ér ke zés tõl szá mí tott há rom
na pon be lül ér te sí te ni kell a kül de mény ér tel mez he tet len -
sé gé rõl és a mi nisz té rium ál tal hasz nált elekt ro ni kus úton
tör té nõ fo ga dás sza bá lya i ról. Ezen ira to kat ik tat ni nem
kell.

Amennyi ben az elekt ro ni kus irat be nyúj tá sá hoz jog kö -
vet kez mény fû zõ dik vagy fû zõd het, idõ bé lyeg zõ hasz ná -
la tá val kell gon dos kod ni ar ról, hogy a be nyúj tás idõ pont ja
har ma dik fél ál tal is meg ál la pít ha tó le gyen.

Min den elekt ro ni kus ira tot ér kez tet ni kell. Az elekt ro ni -
kus ira ton sze rep lõ elekt ro ni kus alá írás ér vé nyes sé gét az
ik ta tás elõtt el len õriz ni kell. Amennyi ben az elekt ro ni kus
alá írás nem ér vé nyes, ab ban az eset ben az elekt ro ni kus ira -
tot nem le het az alá író ként meg ne ve zett sze mély hez ren -
del ni.

A biz ton sá gi vizs gá la tot köve tõen, az azon át ment
elekt ro ni kus kül de mé nyek ér kez te té se tör tén het:

– ma nu á li san az e-pos ta bon tó ál tal és
– au to ma ti ku san az e-ügy in té zé si por tál ál tal.

Ma nu á lis ér kez te tés
Amennyi ben a be ad vány elekt ro ni kus adat hor do zón

(pl. CD) ke rül be nyúj tás ra, ak kor az ér kez te tés az e-pos ta -
bon tó ál tal ma nu á li san tör té nik, a ka pott do ku men tu mo kat 
le men ti a ki je lölt tár te rü let re, ahon nan ki le het vá lasz ta ni
az ér kez tet ni kí vánt té telt. A rend szer au to ma ti ku san el -
vég zi:

– a szer ve ze ti alá írást és idõ pe csé te lést,
– az ügy fél elekt ro ni kus alá írá sá nak és idõ pe csét jé nek

vizs gá la tát,
– az ér kez te tõ szám ge ne rá lá sát,
– a do ku men tum ér kez te tõ könyv be töl té sét és tu laj -

don sá ga i nak ki töl té sét.
Az ügy fél hez ren de lést ma nu á li san kell el vé gez ni a

 küldõ e-ma il címe alap ján. Ha a kül dõ nek nincs e-ma il
címe, ak kor az e-pos ta bon tó fel ada ta ér te sí tést kül de ni
a fel adó nak, és az ügy in té zés ezen a pon ton meg áll.
 Abban az eset ben, ha min den rend ben van, az e-posta -
bontó ma nu á li san ki vá laszt ja az érin tett ér kez te tõ köny vet
és el vég zi az ér kez te tést.

Au to ma ti kus ér kez te tés
Az e-ma il út ján ér ke zõ do ku men tu mok ese té ben au to -

ma ti ku san tör té nik az ér kez te tés, a rend szer az e-ma il pos -
ta fi ók ból el oszt ja az ér ke zett kül de mé nye ket az ér kez te tõ
köny vek be. Az ügy in té zõ bi zo nyos ügy tí pu so kért fe le lõs,
te hát be je lent ke zés után csak a sa ját ügye i hez tar to zó
 dokumentumokat lát ja.

Az elekt ro ni kus úton ér ke zett kül de mé nyek ese té ben az
át ve võ a fel adó nak au to ma ti ku san el kül di az át vé telt iga -
zo ló és az ér kez te tõ szá mot is tar tal ma zó vissza iga zo lást.
Az elekt ro ni kus úton ér ke zett do ku men tum át vé te lé nek és
ér ke zé sé nek idõ pont ja a rend szer ál tal ki ál lí tott elekt ro ni -
kus vissza iga zo lá son sze rep lõ do ku men tu mon lévõ idõ bé -
lyeg zõ ben meg ha tá ro zott idõ pont. Az elekt ro ni kus úton
ér ke zett irat ik ta tó szá má ról az ér kez te té si szám ra hi vat ko -
zás sal a kül dõt a be ér ke zés tõl szá mí tott 3 na pon be lül ér te -
sí te ni kell.

Az elekt ro ni kus irat ke ze lõ rend szer E-ügy in té zé si por -
tál mo dul ja ál tal ké szí tett ér kez te tõ könyv mel lett az elekt -
ro ni kus úton ér ke zett do ku men tu mok az elekt ro ni kus irat -
ke ze lõ rend szer irat ke ze lõ mo dul já ban az ik ta tás sal egy -
ide jû leg ér kez te tés re ke rül nek, köz pon ti ér kez te tõ szá mot
kap nak. Így biz to sít ha tó, hogy a mi nisz té ri um hoz pa pír -
ala pon vagy elekt ro ni kus úton be ér ke zett do ku men tu mok
tel jes kö rû en egy ér kez te tõ könyv ben nyil ván tar tás ra ke -
rül je nek.

Vizs gá la ti szem pon tok sze rin ti ellen õr zés
Az ér kez te tést köve tõen az e-ügy in té zõ fel ada ta az ér -

kez te tõ köny vé be ér ke zett do ku men tu mok nak az aláb bi
vizs gá la ti szem pon tok sze rin ti el len õr zé se:

– alá írás ér vé nyes sé ge,
– for má tum,
– sé rü lés,
– tar ta lom, ille té kesség.
Az ér kez te tést köve tõen elsõ lé pés ben az e-ügy in té zõ -

nek meg kell vizs gál ni az alá írás sal kap cso la tos jel lem zõ -
ket:

– az ügy fél el len õriz he tõ en alá ír ta-e,
– tör vényes-e az alá írás,
– az alá írás/idõ pe csét ér vé nyes-e.
Ab ban az eset ben, ha va la me lyik jel lem zõ nem fe le l

meg az elõ írásoknak, er rõl az ügy fe let ér te sí te ni kell.
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Má so dik lé pés ben tör té nik a do ku men tum for má tum
vizs gá la ta. A tör vényi elõ írások sze rint há rom do ku men -
tum for má tu mot kell el fo gad ni, ezek: TXT, RTF, PDF.
 Abban az eset ben, ha a for má tum nem fe le l meg a kö ve tel -
mé nyek nek, er rõl ér te sí te ni kell az ügy fe let (ha gyo má -
nyos, pa pír ala pú le vél ben).

Ab ban az eset ben, ha a be ad vány meg fe lel a kö ve tel mé -
nyek nek har ma dik lé pés ben vizs gál ni kell, hogy nem sé -
rült-e. Er rõl az e-ügy in té zõ a be ad vány meg fe le lõ al kal ma -
zás sal tör té nõ meg nyi tá sá val gyõ zõd het meg. A sé rü lés rõl
ér te sí te ni kell az ügy fe let (ha gyo má nyos, pa pír ala pú le vél -
ben).

A vizs gá lat utol só lé pé se ként kö vet ke zik a tar tal mi
ellen õr zés:

– az adott ér kez te tõ könyv be he lye sen ér ke zett-e a be -
ad vány. Ab ban az eset ben, ha az ügy in té zõ sze rint az adott
do ku men tum nem az õ ügye i hez tar to zik, ak kor vagy át irá -
nyít ja a sze rin te meg fe le lõ ügy tí pus ba, vagy át te szi egyéb
ka te gó ri á ba. Az egyéb ka te gó ri á ba át tett do ku men tu mo kat 
az e-pos ta bon tó ér tel me zi és to váb bít ja a meg fe le lõ szak -
te rü let re.

– ha a do ku men tum az e-ügy in té zõ nél van, meg kell
vizs gál ni, hogy az adott ha tó sá gi ügy jog sza bá lyi elõ írásai
sze rint a tar tal ma tel jes kö rû-e, ha nem, ak kor hi ány pót lás -
ra kell fel kér ni az ügy fe let. Az ügy fél nek 5 na pon be lül
vissza kell iga zol ni a fel szó lí tást, vagy meg kell kül de nie a
hi ány pót lást; ha nem ér ke zik vissza iga zo lás az ügy fél tõl,
ak kor az e-ügy in té zõ nek újabb – ha gyo má nyos pa pír ala pú
– ér te sí tést kell kül de nie az ügy fél ré szé re.

Meg fe le lõ be ad vány ese tén az ügy el in dít ha tó. Az
e-ügy in té zõ fel ada ta az ügy in dí tás ról ér te sí tést kül de ni az
ügy fél nek. Az e-ügy in té zõ fel ada ta az elekt ro ni kus do ku -
men tu mok és az adat lap ki nyom ta tá sa, va la mint át adá sa
ik ta tás ra és ügy in té zés re a fe le lõs szer ve zet nek.

2.1.3. Ik ta tás
2.1.3.1. Pa pír ala pú ira tok

Ik ta tás mód ja
A mi nisz té ri um ban a be jö võ kül de mé nyek ik ta tá sa osz -

tot tan, a de cent ra li zált irat ke ze lé si fel ada to kat vég zõ szer -
ve ze ti egy sé gek ik ta tó he lye in tör té nik.

Az ik ta tó hely irat ke ze lõ mun ka tár sa a kül de mé nyek át -
vé te lét köve tõen fel bont ja és cso por to sít ja azo kat, asze -
rint, hogy ik ta tás ra kö te le zet tek vagy nem ik ta tan dók.

Nem kell ik tat ni, de kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott 
mó don kell nyil ván tar ta ni és ke zel ni:

– a be mu ta tás ra vagy jó vá ha gyás cél já ból vissza vá ró -
lag ér ke zett ira to kat;

– a pénz ügyi bi zony la to kat, szám lá kat;
– a mun ka ügyi nyil ván tar tá so kat;
– a bér szám fej té si ira to kat;
– az anyag ke ze lés sel kap cso la tos nyil ván tar tá so kat;
– az uta sí tá so kat;
– az in téz ke dé se ket;
– az „s. k. fel bon tás ra” ér ke zett ira to kat.
A Mi nisz té ri um ban nem kell ik tat ni és más mó don sem

kell nyil ván tar tás ba ven ni:

– a meg hí vó kat;
– a tan anya go kat, a tá jé koz ta tó kat;
– az üd vöz lõ la po kat;
– az elõ fi ze té si fel hí vá so kat, a rek lám anya go kat, az ár -

aján la to kat, az ár jegy zé ke ket;
– a vissza ér ke zett tér ti ve vé nye ket és elekt ro ni kus

vissza iga zo lá so kat, de a tér ti ve vény vissza ér ke zé sé nek té -
nyét és idõ pont ját rög zí te ni kell az elekt ro ni kus irat ke ze lõi 
rend szer ben;

– a köz lö nyö ket, saj tó ter mé ke ket;
– nem szi go rú szám adá sú bi zony la to kat.
Az ik ta tás két vál to zat ban tör tén het:
– ér kez te tett kül de mé nyek ik ta tá sa,
– ik ta tás, ér kez te tés sel egy ide jû leg.
Az ik ta tás ra ki je lölt szer ve ze ti egy ség az ik ta tá si kö te le -

zett sé get fe lül bí rál hat ja, de eb ben az eset ben meg kell ha -
tá roz ni, hogy mely szer ve ze ti egy ség ille té kes az ik ta tás
el vég zé sé re. (Az ik ta tó vá lik az irat fe le lõ sé vé.)

A nem ik ta tan dó kül de mé nyek csak ér kez te tõ szá mon
sze re pel nek az elekt ro ni kus irat ke ze lõi rend szer ben, nem
ik ta tan dó kül de mény je lö lés sel.

Az ik ta tó hely irat ke ze lõ je az ér kez te tett, és ik ta tás ra kö -
te le zett kül de mé nye ket az elekt ro ni kus irat ke ze lõ rend -
szer ben ik tat ja.

Az ik ta tás tör tén het:
– a tá rolt (be szken nelt) do ku men tum ké pek alap ján,
– az ere de ti ira tok alap ján a nem szken nelt ira tok ese té -

ben, eb ben az eset ben az ik ta tást vég zõ mun ka társ a rend -
szer ben je lö li, hogy az irat nem szken nelt.

Az ira to kat a be ér ke zés nap ján, de leg ké sõbb az azt kö -
ve tõ mun ka na pon be kell ik tat ni. So ron kí vül kell ik tat ni a
ha tár idõs ira to kat, táv ira to kat, el sõbb sé gi kül de mé nye ket,
a hi va tal ból tett in téz ke dé se ket tar tal ma zó „sür gõs” jel zé -
sû ira to kat.

Az ira tok ik ta tá sa úgy tör té nik, hogy ab ból az irat be ér -
ke zé sé nek pon tos ide je, az in téz ke dés re jo go sult fe le lõs
neve, az irat tár gya, a ke ze lé si fel jegy zé sek, va la mint az
irat hol lé te bár mi kor meg ál la pít ha tó.

Irat azo no sí tás mód ja – Ik ta tó szám kép zés
A mi nisz té rium al szá mok ra ta go ló dó fõ szá mos rend sze -

rû ik ta tó szám kép zést al kal maz.
Az ik ta tó szám kép zés de cent ra li zál tan ik ta tó he lyen ként, 

ik ta tó könyv-faj tán ként éven be lü li sor szám (fõ szám)/al -
szám szer ke zet ben tör té nik. Az ik ta tó szám fel épí té sé nél a
nyil ván tar tás mel lett az ügy in té zés tá mo ga tá sa, az ügy kép -
zés elõ se gí té se ér de ké ben a fõ szám/al szám tí pu sú ik ta tó -
szám meg old ja az össze tar to zó, egy-egy ügy in té zé se so -
rán ke let ke zõ, be jö võ, bel sõ és ki me nõ ira tok össze kap -
cso lá sát, meg könnyí ti a vissza ke re sést. Ha az irat nak elõz -
mé nye volt, ak kor az adott fõ szám kö vet ke zõ al szá má ra
kell ik tat ni. Új ügy ese tén az elsõ irat új fõ szá mot és az elsõ 
al szá mot kap ja meg az ik ta tás so rán.

Az ugyan azon ügy ben, ugyan ab ban az év ben ke let ke -
zett ira to kat egy fõ szá mon kell nyil ván tar ta ni. Egy ik ta tó -
köny vön be lül a fõ szám fo lya ma tos sor szá mos rend szer -
ben ke rül ki adás ra (a prog ram ál tal). Egy ügy irat hoz tar to -
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zó ira to kat az ik ta tá si fõ szám alatt fo lya ma to san ki adott al -
szá mo kon kell nyil ván tar ta ni.

Az ik ta tást va la mennyi szer ve ze ti egy ség nél, min den
év ben 1-gyel kell kez de ni, ki vé telt ké pez, ha új szá mí tó gé -
pes ik ta tó rend szer re év köz ben tör té nik meg az át ál lás.
Ilyen kor kü lön uta sí tás ban kell meg ha tá roz ni az ik ta tás fo -
lya ma tos sá gát.

Több ik ta tó könyv al kal ma zá sá nál az ik ta tó könyv ben fel 
kell tün tet ni az ik ta tó hely azo no sí tó ját (szerv kód), me lyet
a mi nisz té rium irat ke ze lé si fel ada tok fel ügye le tét el lá tó
fe le lõs ve ze tõ je ad ki és tart nyil ván. Az ik ta tó szám nak
mind két eset ben tar tal maz nia kell:

– az ik ta tá si fõ szá mot,
– az al szá mot,
– az ik ta tó szám ki adá sá nak évét.

Ik ta tó bé lyeg zõ
Az ik ta tás ke re té ben tör té nik meg az ik ta tá si hely irat ke -

ze lõ mun ka tár sa ál tal az ira tok ik ta tó bé lyeg zõ vel való el -
lá tá sa. Az ik ta tó bé lyeg zõ le nyo ma tát sza bad fe lü le ten, le -
he tõ ség sze rint az irat jobb fel sõ sar ká ban kell el he lyez ni.

Az ik ta tó szá mot a szá mí tó gép adja, amit rá kell ve zet ni
az irat ra.

Az ik ta tó bé lyeg zõ tar tal ma:

Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té rium

................... Szer ve ze ti egy ség

Ér ke zett (ál lít ha tó dá tum):

Ér kez te tõ szám:

Ik ta tó szám:

Ha tár idõ:

Mel lék le tek szá ma:

Meg jegy zés: (pl. ügy in té zõ, kap ják még stb.)

Ik ta tó könyv, ik ta tás ada tai
Az ik ta tás cél já ra éven te kö te le zõ en meg nyi tott, hi te le -

sí tett ik ta tó köny vet kell hasz nál ni. Az ik ta tást min den év -
ben 1-gyel kell kez de ni.

Az ik ta tó könyv ben az aláb bi ada to kat kell nyil ván tar ta -
ni az irat tel jes élet tar ta má ra vo nat ko zó an:

– ik ta tó szám,
– az ik ta tás idõ pont ja,
– kül de mény ér ke zé sé nek idõ pont ja, mód ja, ér kez te tõ

szá ma,
– kül de mény el kül dé sé nek idõ pont ja, mód ja,
– kül de mény adat hor do zó já nak tí pu sa (pa pír ala pú,

elekt ro ni kus), adat hor do zó ja,
– a kül dõ meg ne ve zé se, azo no sí tó ada tai,
– a cím zett meg ne ve zé se, azo no sí tó ada tai,
– a kül dõ ik ta tó szá ma (hi vat ko zá si szám),
– mel lék le tek szá ma,

– az ügy in té zõ szer ve ze ti egy ség és az ügy in té zõ meg -
ne ve zé se,

– az irat tár gya (az irat tárgy meg ha tá ro zá sa bi zal mas
jel le gû ada tot nem tar tal maz hat),

– az elõ- és utó ira tok ik ta tó szá ma,
– ke ze lé si fel jegy zé sek,
– ügy in té zés ha tár ide je, és vég re haj tá sá nak idõ pont ja,
– az irat tá ri té tel szám,
– irat tár ba he lye zés idõ pont ja.
Az ik ta tó könyv tar tal maz hat ja még az aláb bi a kat:
– skont ró ba he lye zés és ki vé tel dá tu ma,
– fel füg gesz tés idõ pont ja, tar ta ma,
– az a/a dá tu ma,
– a meg sem mi sí tés/le vél tár ba adás dá tu ma.
Az irat tá ri té tel szám meg ha tá ro zá sát:
– az ik ta tás so rán,
– de leg ké sõbb az ügy le zá rá sa kor el kell vé gez ni.
Az irat tá ri té tel szám adá sa az irat le zá rá sa kor tör té nik az 

Irat tá ri Terv alap ján. Az ügy ben ke let ke zett utol só irat ke -
let ke zé se kor ér vé nyes Irat tá ri Terv alap ján kell az irat tá ri
té tel szá mot fel vin ni, en nek biz to sí tá sá ra az irat ke ze lés fel -
ügye le té vel meg bí zott ve ze tõ fel ada ta biz to sí ta ni az Irat -
tári Terv ver zi ó i nak tá ro lá sát, az ér vé nyes ség idõ tar ta má -
nak fel tün te té sé vel.

Az elekt ro ni kus irat ke ze lõ rend szer ga ran tál ja, hogy az
ügy irat ad dig nem zár ha tó le, amíg irat tá ri té tel szám alá
tör té nõ be so ro lá sa meg nem tör té nik.

A mi nisz té ri um ban az elekt ro ni kus irat ke ze lõ rend szer
al kal ma zá sa  miatt nem ha gyo má nyos, ha nem elekt ro ni kus
ik ta tó könyv ké szül, amely a rend szer bõl ik ta tó he lyen ként
bár mi kor ki nyom tat ha tó.

Az ik ta tó köny vek az év utol só mun ka nap ján le zá rás ra
ke rül nek, le zárt ik ta tó könyv be ik tat ni nem le het.

Az elekt ro ni kus irat ke ze lõ rend szer bõl ki nyom ta tott ik ta -
tó köny vet év vé gén a pa pír ala pú ik ta tó köny vek zá rá sá ra
vo nat ko zó sza bá lyok sze rint kell le zár ni, hi te le sí te ni és
nyil ván tar tás ba ven ni, majd a tárgy év ira ta i hoz kell csa tol ni.

Az ik ta tó köny vet ar chi vál ni kell, kül sõ adat hor do zó ra
ki kell men te ni és tá ro lá sá ról – tûz men tes he lyen – az in -
for ma ti kai adat biz ton sá gi sza bály zat ban fog lal tak sze rint
gon dos kod ni kell.

Az ik ta tó könyv meg ne ve zé se szö ve ges le írást (pl. az ik -
ta tást vég zõ szer ve ze ti egy ség kód ja) tar tal maz.
 

Ügy irat azo no sí tás
Az ügy irat azo no sí tá sa ik ta tó szám (fõ szám) alap ján tör -

té nik.
 

Csa to lás, sze re lés
Az ik ta tó hely irat ke ze lõ jé nek fel ada ta az irat ik ta tá sa

elõtt meg ál la pí ta ni – a ren del ke zés re álló név- és tárgy mu -
ta tó alap ján –, hogy van-e elõz mé nye. Az elõz ményt az
irat hoz kell csa tol ni. Amennyi ben csak ide ig le ne sen, az
ügy el in té zé sé ig van szük ség az ira tok ra, ak kor csa to lás ról
van szó. E csa to lás ab ban az eset ben is szük sé ges, ha az
elõ írat a ko ráb bi évek ben ke let ke zett. Amennyi ben az ira -
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tot nem le het az elõz mény fõ szá má ra ik tat ni, ak kor az ik ta -
tó könyv ben rög zí te ni kell, az elõ írat ik ta tó szá mát.

Az elõz mény ügy ira tot sze rel ni kell az új on nan lét re jött
irat hoz, ha az ügy le zá rá sa után az össze tar to zó ira tok vég -
le ge sen együtt ma rad nak. A szó ban for gó irat ke ze lé si moz -
za na to kat az ik ta tó könyv meg fe le lõ ro va tá ba (elõ- és utó -
ira tok ik ta tó szá ma) je löl ni kell, egy fõ szám csak azo nos
irat tá ri té tel szá mú ügy irat da ra bo kat tar tal maz hat.
 

Té ves ik ta tás
A té ves ik ta tás nak két al ese tét kell ke zel ni:
– sztor nó zást, pl. több szö ri ik ta tás ese tén, ilyen kor a

sztor nó zott ik ta tó szám újra nem ad ha tó ki,
– át ik ta tást, ami kor ab ból az ügy irat ból, ame lyik bõl át -

ik ta tás ra ke rül az irat, sztor ní roz ni kell az ira tot, és új irat -
ként kell újra ik tat ni. A kap cso la tot az elekt ro ni kus irat ke -
ze lõ rend szer tá rol ja.

Az elekt ro ni kus irat ke ze lõ rend szer ben té ves ik ta tás
ese tén a mó do sí tá so kat nap ló zás sal kell do ku men tál ni, a
té ve sen ki adott ik ta tó szám újra nem hasz nál ha tó fel.

2.1.3.2. Elekt ro ni kus ira tok
Az elekt ro ni kus ira tok ese té ben azok ik ta tá sa tör tén het

au to ma ti ku san, illetve nem au to ma ti ku san a fe le lõs szer -
ve ze ti egy sé gek irat ke ze lõi ál tal.

Az au to ma ti kus ik ta tás ak kor al kal maz ha tó, ha
– az au to ma ti kus ik ta tás ra ki je lölt ügy tí pu sok ira tai el -

kü lö ní tett fo ga dá si cím re ér kez nek,
– az au to ma ti kus ik ta tá si rend szer be nem tar to zó

ügyek hez ren delt ira tok be nyúj tá sá ra kü lön elekt ro ni kus
fo ga dá si hely áll ren del ke zés re,

– a be nyúj tás sza bá lya i ról az ügy fe lek rész le tes tá jé -
koz ta tást ér het nek el a mi nisz té rium hon lap ján,

– a mi nisz té rium elõ ze tesen köz zé tett, au to ma ti kus
meg nyit ha tó ság (ol vas ha tó ság) el len õr zé sé re al kal mas
for má tum ban (ûr la pon) tör té nik a be nyúj tá sa,

– je len sza bály zat ren del ke zik a té ve sen az au to ma ti -
kus ik ta tá si rend szer be ke rült ira tok ke ze lé sé rõl.

Au to ma ti kus ik ta tá si rend szer ese tén az elekt ro ni kus
irat be ér ke zé se kor el kül dött au to ma ti kus vissza iga zo lás
egy ben az ik ta tás ról  szóló tá jé koz ta tást is tar tal maz za.

Nem au to ma ti kus ik ta tá si rend szer ese tén a fe le lõs szer -
ve zet irat ke ze lõ jé nek fel ada ta a be jö võ elekt ro ni kus do ku -
men tu mok ik ta tá sa és nyil ván tar tás ba vé te le az elekt ro ni -
kus irat ke ze lõ rend szer ben. Az elekt ro ni ku san ér ke zett irat 
ik ta tó szá má ról – az ér kez te tõ szám ra való hi vat ko zás sal –
a kül dõt a be ér ke zés tõl szá mí tott há rom na pon be lül elekt -
ro ni kus úton ér te sí te ni kell.

Az e-ügy in té zé si rend szer al kal ma zá sa ese tén, ha az
e-ügy in té zõ az elekt ro ni kus do ku men tum vizs gá la tát
az elõ írt szem pon tok sze rint el vé gez te, a do ku men tu mot
meg fe le lõ nek ta lál ta, az elekt ro ni kus do ku men tu mot és a
do ku men tum adat lap ját ki nyom tat ja és át ad ja ügy in té zés -
re az ügyet in té zõ fe le lõs szer ve zet nek, ahol az irat ke ze lõ
el vég zi az ik ta tást. Az adat la pon – és ha van, az irat bo rí tón
is – je lez ni kell, hogy e-do ku men tum ról van szó.

Az ik ta tó szá mot ma nu á li san a do ku men tum adat lap já ra
és a do ku men tum ra is rá kell írni.

Vo nal kód dal el lá tott irat nak (eset leg bo rí ték) a vo nal -
kó dot tar tal ma zó te rü le té re bé lye gez ni, vagy kéz zel írni
szi go rú an ti los!

A fel adó val – az ér kez te tõ szám ra való hi vat ko zás sal –
az ik ta tó szá mot kö zöl ni kell, mert a továb biak ban ez a hi -
vat ko zá si szám az ügy in té zés fo lya ma tá ban.

Az elekt ro ni kus ira tok ik ta tá si sza bá lyai meg egyez nek a 
pa pír ala pú ira tok nál le ír tak kal.

2.1.4. Szig ná lás, to vább szig ná lás
2.1.4.1. Pa pír ala pú ira tok
Az érin tett szer ve ze ti egy ség irat ke ze lõ jé nek fel ada ta az 

ér ke zett ira to kat szig ná lás ra be mu tat ni. A szer ve ze ti egy -
sé gek ve ze tõ i nek, vagy meg bí zott juk nak fel ada ta a szig -
ná lás.

A szig ná lás tör tén het:
– az ér kez te tést köve tõen, de még az ik ta tás megelõ -

zõen,
– ik ta tást köve tõen, ha a szer ve ze ti egy ség ve ze tõ je így

ren del ke zik.
Szig ná lás nél kül le het az ira tot to váb bí ta ni, jól meg ha tá -

ro zott irat cso por tok ese tén ah hoz az ügy in té zõ höz, aki
ille té kes az ügy ben el jár ni, az irat ke ze lé si fel jegy zé se ket
meg ten ni, illetve ab ban az eset ben, ha az ügy, ügy cso port
fel dol go zá sá ra ille té kes szer ve ze ti egy ség már ko ráb ban ki 
lett je löl ve.

A szig ná lás so rán meg ha tá ro zás ra ke rül nek:
– a ki je lölt fe le lõs szer ve ze ti egy ség ve ze tõ jé nek neve

vagy a fe le lõs ügy in té zõ neve,
– az el vég zen dõ fel ada tok, elv árt in téz ke dé sek,
– a ha tár idõk,
– a még pél dányt kapó sze mé lyek neve,
– a sür gõs sé gi fok.
A szig ná lás, to vább szig ná lás tör tén het:
– ma nu á li san a szig ná lá si ada tok köz vet le nül az ira ton

tör té nõ fel tün te té sé vel. Eb ben az eset ben a szig ná lást
köve tõen az irat ke ze lõ fel ada ta a fe le lõs ügy in té zõ ne vét
és a szig ná lá si ada to kat az elekt ro ni kus irat ke ze lõ rend -
szer ben rög zí te ni;

– a szer ve ze ti egy ség ve ze tõi, vagy meg bí zott juk a
szig ná lá si ada to kat köz vet le nül az elekt ro ni kus irat ke ze lõ
rend szer be is rög zít he tik.

Ab ban az eset ben, ha fe le lõs ként szer ve ze ti egy ség ke -
rül meg ha tá ro zás ra, ak kor a szer ve ze ti egy ség ve ze tõ jé nek 
fel ada ta, hogy az ügy in té zé sé ért fe le lõs ügy in té zõt ki je -
löl je, az ira tot to vább szig nál ja.

Té ves szig ná lás ese tén a szer ve ze ti egy ség ve ze tõ je ille -
té kességbõl is to vább szig nál hat ja az ira tot más szer ve ze ti
egy ség ve ze tõ jé nek.

2.1.4.2. Elekt ro ni kus ira tok
Az elekt ro ni kus ira tok szig ná lá si sza bá lyai meg egyez -

nek a pa pír ala pú ira tok nál le ír tak kal.
2.1.5. To váb bí tás, ügy in té zés re át adás
2.1.5.1. Pa pír ala pú ira tok
Az ik ta tó hely irat ke ze lõ je az ik ta tott ira to kat bo rí tó val

(elõ adói ív) lát ja el, mely az elekt ro ni kus irat ke ze lõ rend -
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szer bõl nyom tat ha tó ki. Irat bo rí tót min den eset ben, min -
den ik ta tás ra ke rült irat hoz cél sze rû hasz nál ni:

– al szá mos ik ta tás nál, hogy az ügy ira tai együtt tart ha -
tók le gye nek,

– olyan ese tek ben, ha az ügy in té zé sé ben több szer ve -
ze ti egy ség vesz részt.

Az irat ke ze lõ fel ada ta a ki szig nált, ik ta tott ira tok to váb -
bí tá sa a fe le lõ sök höz. Az irat fi zi kai to váb bí tá sa kéz be sí -
tõ könyv vel tör té nik. Az ügy ira tok és ügy irat pél dá nyok
sze mély re  szóló át adá sa, az át adás idõ pont ja, az irat új fe -
le lõ se a rend szer ben au to ma ti ku san nap ló zás ra ke rül.

Az elekt ro ni kus irat ke ze lõ rend szer ben a kül de mé nyek,
ügy ira tok és irat pél dá nyok át adá sát és át vé te lét le het vég -
re haj ta ni, je gyez ni az át adó és át ve võ sze mé lyét, az át -
adás-át vé tel idõ pont ját, to váb bá le he tõ ség van a kéz be sí -
tõ la pok ki nyom ta tá sá ra is.

2.1.5.2. Elekt ro ni kus ira tok
A ki nyom ta tott, ik ta tott elekt ro ni kus ira tok to váb bí tá sa, 

ügy in té zés re át adá sa nem egye zik meg a pa pír ala pú ira -
tok nál le ír tak kal.

Min den eset ben, ami kor az elekt ro ni kus do ku men tum
át adás ra ke rül a ha gyo má nyos ügy in té zés nek az elekt ro ni -
kus irat ke ze lõ rend sze ren ke resz tül, ezt a tényt rög zí te ni
kell a rend szer E-ügy in té zé si por tál mo dul já ban is, nyil -
ván tart va az aláb bi idõ pon to kat:

– azt az idõ pon tot, ami kor az elekt ro ni kus irat ke ze lõ
rend szer ha gyo má nyos ügy in té zés re át vet te az e-ügy in té -
zés tõl a be jö võ do ku men tu mot – elekt ro ni kus irat ke ze lõ
rend szer át vet te je lö lés sel,

– azt az idõ pon tot, ami kor az e-ügy in té zé si rend szer bõl 
ki ke rült a do ku men tum, te hát az e-ügy in té zés át ad ta a ha -
gyo má nyos ügy in té zés nek – elekt ro ni kus irat ke ze lõ rend -
szer nek je lö lés sel át ad ta.

Ab ban az eset ben, ami kor az ügy in té zõ el kezd fog lal -
koz ni egy elekt ro ni kus do ku men tum mal, zá rol nia kell azt,
je lez ve, hogy a fel dol go zás alatt más ne fog lal koz zon vele.
 

2.2. Ki me nõ kül de mé nyek ke ze lé se
2.2.1. Ügy in té zés
2.2.1.1. Pa pír ala pú ira tok
A mi nisz té ri um tól pa pír ala pú kül de mé nyek ki kül dés re

ke rül het nek:
– pos tai úton,
– gyors pos tai úton (fu tár szol gá lat, hi va ta li kéz be sí tõ

ál tal sze mé lyes kéz be sí tés sel),
– te le kom mu ni ká ci ós esz kö zön, ha a kül de mény ki -

nyom ta tott pél dá nya ke rül nyil ván tar tás ba vé tel re.
Ez a fe je zet a ki me nõ pa pír ala pú ira tok ke ze lé sé re vo -

nat ko zó sza bá lyo kat tar tal maz za. A ki ad má nyo zás és az
ik ta tás sor rend je a szer ve ze ti egy sé gek nél ki ala kult ügy in -
té zé si gya kor lat nak meg fele lõen vál toz hat.

Ab ban az eset ben, ha a ki ad má nyo zás elõtt ik ta tott irat
nem ke rül ki ad má nyo zás ra, sztor nóz ni kell azt az ügy irat -
ból „si ker te len ki ad má nyo zás” meg jegy zés sel.

A ki me nõ ira tok a mi nisz té rium szer ve ze ti egy sé gei ál -
tal vég zett ügy in té zé si te vé keny ség so rán ke let kez nek,

vagy a be jö võ kül de mé nyek hez kap cso ló dó an, vagy sa ját
kez de mé nye zés alap ján.

Az in téz ke dés re ki je lölt fe le lõs ügy in té zõ az ügy in té zés
so rán sa ját ha tás kör ben vagy más szer ve ze ti egy sé gek be -
vo ná sá val in té zi el az ügye ket, így a be jö võ irat hoz kap -
cso lód hat bel sõ le ve le zés és vá lasz le vél-ké szí tés, sa ját
kez de mé nye zés re szin tén ké szül het ki kül den dõ irat, vagy
bel sõ le vél. A szak mai ügy in té zé si el já rá sok me ne tét a
 minisztérium Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tá ban és
egyéb ügy vi te li sza bály za ta i ban kell rög zí te ni.

Az fe le lõs ügy in té zõ fel ada ta az ügy irat in té zé se, a ha -
tár idõ be tar tá sa, majd az ügy irat le zá rá sa és irat tá ro zá sa.

Az irat irat bo rí tó bel sõ ol da lai szol gál nak az ügy inté -
zése so rán te en dõ in téz ke dé sek, va la mint az el in té zés té -
nyé nek rög zí té sé re.

Skont ró ba he lye zés, vissza vé tel
Az ügyért fe le lõs ügy in té zõ jo go sult az ügy ira tot skont -

ró ba he lyez ni, azaz fel füg gesz te ni a ha tár ide jét. Skont ró ba 
kell he lyez ni azt az ira tot, amely nek vég le ges el in té zé se
va la mi lyen köz be esõ in téz ke dés el vég zé se, fel té tel be kö -
vet ke zé se vagy meg szû né se után vá lik le he tõ vé. Fõ oka az, 
ha az ügy in té zõ olyan mû ve let vég re haj tá sá ra vár, amely -
nek el vég zé se ha tás kö rén kí vül esik, nem tõle függ
(pl.  állásfoglalás be ké ré se füg get len szak ér tõ tõl). Skont ró -
ból vissza vé tel kor az ügy irat ha tár ide je au to ma ti ku san
meg hosszab bo dik a skont ró ban töl tött idõ vel.

Le zá rás (a/a-ba he lye zés)
Az ügyért fe le lõs ügy in té zõ fel ada ta az ügy irat le zá rá sa, 

ha egy ügy be fe je zõ dött. Ek kor vagy zá rás kor kell meg -
adni az irat tá ri té tel szá mot, mely meg je lö li az ügy irat
 témáját, a meg õr zé si ide jét, és az irat tá ri je lét (se lej tez he tõ, 
le vél tár ba adan dó stb.), va la mint az irat tá ro lá si he lyét,
amely le het az át me ne ti vagy a köz pon ti irat tár.

Elõ for dul nak olyan ira tok, me lyek nem igé nyel nek
tény le ges ügy in té zést, de még is ik ta tás ra ke rül nek
(pl.  lényeges meg hí vók stb.). Ilyen eset ben az elekt ro ni kus 
irat ke ze lõ rend szer le he tõ vé te szi az ik ta tás utá ni azon na li
le zá rást.

Ügy irat át me ne ti irat tár ba kül dé se
A fe le lõs ügy in té zõ – és nem a tit kár nõ – fel ada ta át me -

ne ti irat tár ba kül de ni az el in té zett, le zárt (a/a-ba he lye zett), 
to váb bi ér de mi ügy in té zést nem igény lõ, ki ad má nyo zott,
irat tá ri té tel szám mal el lá tott ira to kat.

Irat tár ba he lye zés elõtt az ügy in té zõ nek az ügy irat hoz
– ha ed dig nem tör tént meg – hoz zá kell ren del nie az irat -
tári té tel szá mot, és meg kell vizs gál ni, hogy az elõ írt ke ze -
lé si és ki adá si uta sí tá sok tel je sül tek-e.

A fe le lõs ügy in té zõ fel ada ta és fe le lõs sé ge az Ügy ke ze -
lés ré szé re el kü lö ní tet ten meg sem mi sí tés re elõ ké szí te ni és
át ad ni:

– az át me ne ti irat tá ro zás ra elõ ké szí tett ügy ira tok ból a
fe les le ges sé vált mun ka pél dá nyo kat és má so la to kat,

– a nem in téz ke dés re, ha nem tá jé koz ta tás ra, be te kin -
tés re stb. ka pott (má so la ti) pél dá nyo kat a mun ka befeje -
zése után,
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– a ké szí tett pisz ko za to kat, meg õr zés re nem kö te le zett
ver zi ó kat (ter ve ze te ket), má so la to kat, me lye ket a se lej te -
zé si el já rás mel lõ zé sé vel meg kell sem mi sí te ni.

Ira to kat, bo rí té ko kat ki zá ró lag irat meg sem mi sí tõ vel
 lehet meg sem mi sí te ni a mi nisz té ri um ban al kal ma zott biz -
ton sá gi fo ko za tú be ren de zést hasz nál va, sze me tes ko sár ba
nem dob ha tók ki.

Az ügy in té zé si te vé keny ség nyo mon kö ve té sét az elekt -
ro ni kus irat ke ze lõ rend szer tá mo gat ja.

2.2.1.2. Elekt ro ni kus ira tok
A Mi nisz té ri um tól elekt ro ni kus kül de mé nyek ki kül dés -

re ke rül het nek:
– elekt ro ni kus adat hor do zón,
– e-ma il út ján,
– elekt ro ni kus fax, illetve
– az E-ügy in té zé si rend szer ke re té ben e-ma il és csa tol -

mány for má já ban.
Az ügy in té zé si el já rás ra vo nat ko zó ál ta lá nos sza bá lyok

meg egyez nek a pa pír ala pú ira tok nál le ír tak kal.
2.2.2. Ki ad má nyo zás
2.2.2.1. Pa pír ala pú ira tok
A ki ad má nyo zás ke re té ben tör té nik meg a mi nisz té rium 

alá írá si rend jé ben rög zí tett jo go sult sá gok nak meg fele lõen
a ki me nõ kül de mé nyek szig nó zá sa, alá írat ta tá sa.

Kül sõ szerv hez vagy sze mély hez ki ad mányt csak hi te -
le sen le het to váb bí ta ni. Az ere de ti alá írás ra ke rü lõ irat ak -
kor hi te les ki ad mány, ha

– az ille té kes ki ad má nyo zó sa ját ke zû leg alá ír ja,
– a ki ad má nyo zó neve mel lett az „s. k.,” jel zés sze re -

pel, és a hi te le sí tés re fel ha tal ma zott sze mély azt alá írá sá -
val iga zol ja, to váb bá

– a ki ad má nyo zó, illetve fel ha tal ma zott sze mély alá -
írása mel lett a hi va ta los bé lyeg zõ le nyo mat sze re pel.

Nyom dai úton sok szo ro sí tott irat ese tén ele gen dõ:
– a ki ad má nyo zó neve mel lett az „s. k.,” jel zés, vagy a

ki ad má nyo zó alak hû alá írás-min tá ja, és
– a ki ad má nyo zó bé lyeg zõ le nyo ma ta.
2.2.2.2. Elekt ro ni kus ira tok
Az ügy in té zé si te vé keny ség so rán ke let ke zett elekt ro ni -

kus úton ki kül dés re ke rü lõ do ku men tu mo kat ki ad má nyoz -
ni kell. A ki ad má nyo zás az elekt ro ni kus irat ke ze lõ rend -
szer ben tör té nik.

A mi nisz té rium ál tal ké szí tett elekt ro ni kus irat hi te le sí -
té sé re mi nõ sí tett elekt ro ni kus alá írást és a ki ad má nyo zás
idõ pont ját do ku men tá ló idõ bé lyeg zõt kell al kal maz ni.
A mi nisz té rium a ki me nõ e-do ku men tu mo kat mi nõ sí tett
elekt ro ni kus alá írás sal el lát va ki ad má nyoz za.

Ki ad má nyo zást in dí ta ni csak ügy fél hez ren delt do ku -
men tu mok ese tén le het. Az e-ki ad má nyo zó fel ada ta az
ügy fél hez és ügy tí pus hoz ren de lés, va la mint a ki kül dés.

Az ügy in té zõ az alá írá sát tar tal ma zó chip kár tyát be he -
lye zi a kár tya ol va só ba és sze mé lyes PIN-kód já nak meg -
adá sá val elõ ál lít ja a mi nõ sí tett alá írást.

A ha tó ság dön té sét, a ha tá ro za to kat, a ha tó sá gi bi zo -
nyít ványt, a ha tó sá gi iga zol ványt, a szak ha tó ság ál lás fog -
la lá sát – ha azt elekt ro ni kus úton kéz be sí tik – mi nõ sí tett

elekt ro ni kus alá írás sal el lá tott elekt ro ni kus dokumen -
tumba kell fog lal ni. Az elekt ro ni kus do ku men tum ese té -
ben jog sza bály idõ bé lyeg zõ al kal ma zá sát ír hat ja elõ.

Az elekt ro ni kus irat ke ze lõ rend szer E-ügy in té zé si por -
tál mo dul ja nyil ván tart ja azt az idõ pon tot mi kor a ha gyo -
má nyos ügy in té zés tõl át ke rült az e-ügy in té zés hez a ki ad -
má nyoz ha tó do ku men tum – elekt ro ni kus irat ke ze lõ rend -
szer tõl át vet te je lö lés sel.

2.2.3. Ik ta tás, ex pe di á lás elõ ké szí té se
2.2.3.1. Pa pír ala pú ira tok
Az ik ta tó he lyek irat ke ze lõi és más jo go sult sá got kapó

mun ka tár sai vég zik a ki me nõ kül de mé nyek ik ta tá sát az
elekt ro ni kus irat ke ze lõ rend szer ben. Az ik ta tást vég zõ
mun ka társ fel ada ta a cím zet tek nek  szóló ira tok ra és a ma -
ra dó irat pél dány ra az ik ta tó szá mot rá ve zet ni.

Az ik ta tás sal kap cso la tos rész le tes sza bá lyok a be jö võ
kül de mé nyek nél ke rül tek is mer te tés re.

Az irat ke ze lõ fel ada ta el len õriz ni, hogy az alá írt, hi te le -
sí tett és bé lyeg zõ le nyo mat tal el lá tott ira to kon vég re haj tot -
tak-e min den ki adói uta sí tást, el len õriz ni kell a mel lék le -
tek meg lé tét.

Az ik ta tó he lyek irat ke ze lõ i nek fel ada ta az ex pe di á lás
elõ ké szí té se ke re té ben az ik ta tott és ki ad má nyo zott ira to -
kat bo rí té kol ni, ha szük sé ges, ki kell ál lí ta ni az aján lott
kül de mé nyek fel adó jegy zé két vagy a tér ti ve vényt.

Az ik ta tó he lyek irat ke ze lõi a kül de mé nye ket na pon ta az 
Ügy ke ze lés pos tá zó já ba ad ják le, a kéz be sí tés hez ki kell
nyom tat ni az elekt ro ni kus irat ke ze lõ rend szer bõl a kéz be -
sí tõ la pot. Kéz be sí tõ köny vet is le het hasz nál ni.

Az azo nos tar tal mú és több szerv nek/szer ve ze ti egy ség -
nek ki kül dött kör le ve lek, uta sí tá sok, fel jegy zé sek, tá jé -
koz ta tók, ér te sí té sek szét osz tá sá hoz az elekt ro ni kus irat -
ke ze lõ rend szer bõl ki nyom tat ha tó el osz tó ívet cél sze rû
hasz nál ni.

Az ira tok to váb bí tá sa az ik ta tó he lyek rõl az ex pe di á lást
vég zõ szer ve ze ti egy ség ré szé re a kéz be sí tõ lap fel hasz ná -
lá sá val tör té nik. Kéz be sí tõ köny vet is le het hasz nál ni.
Az át vé tel té nyét az át ve võ alá írá sá val iga zol ja.

Az elekt ro ni kus irat ke ze lõ rend szer bõl a kül de mé nyek,
ügy ira tok és irat pél dá nyok át adá sát és át vé te lét le het vég -
re haj ta ni, je gyez ni le het az át adó és át ve võ sze mé lyét, az
át adás-át vé tel idõ pont ját.

Amennyi ben ki me nõ pa pír ala pú ira tok szken ne lés re
 kerülnek, azok ar chi vá lá sa, szken ne lé se köz pon ti lag a
köz pon ti irat ke ze lé si fel ada to kat el lá tó szer ve ze ti egy -
ségnél tör té nik, a kül dõ szer ve ze ti egy ség ál tal az ik ta tó
 leírón rög zí tett in téz ke dés nek meg fele lõen, mely le het
nem szken nelt, szken nelt, rész le ge sen szken nelt jel zés.
Az Ügy ke ze lés mun ka tár sa el vég zi a szken ne lést, és en nek 
meg tör tén tét rög zí ti az elekt ro ni kus irat ke ze lõ rend szer -
ben, el vég zi az össze ren de lést.

A be szken nelt irat pa pír ala pú ere de ti pél dá nya it mind -
ad dig meg kell õriz ni, míg meg õr zé si ide jük le nem jár.

2.2.3.2. Elekt ro ni kus ira tok
Az ik ta tó he lyek irat ke ze lõi vég zik a ki me nõ elekt ro ni -

kus kül de mé nyek ik ta tá sát az elekt ro ni kus irat ke ze lõ rend -
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szer ben az elõ zõ pon tok ban le ír tak sze rint. Az ik ta tó szá -
mot ma nu á li san a do ku men tum adat lap já ra és a do ku men -
tum ra is rá kell írni.

Az elekt ro ni kus ira tok nál nem je le nik meg ha gyo má -
nyos ex pe di á lás elõ ké szí té se te vé keny ség.

2.2.4. Ex pe di á lás
2.2.4.1. Pa pír ala pú ira tok
Az ex pe di á lást az Ügy ke ze lés vég zi.
Az Ügy ke ze lés irat ke ze lõ jé nek el len õriz nie kell, hogy a 

hi te le sí tett ira to kon vég re haj tot tak-e min den ki adói uta sí -
tást, és a mel lék le te ket csa tol ták-e. E fel adat el vég zé se
után do ku men tál ni kell a nyil ván tar tás sal, to váb bí tás sal
kap cso la tos in for má ci ó kat.

A szer ve ze ti egy sé gek tõl, ik ta tó he lyek tõl át vett kül de -
mé nye ket cso por to sí ta ni kell a to váb bí tás mód ja sze rint
(pos ta, hi va ta li kéz be sí tés, fu tár szol gá lat). Pos tai kül de -
mé nyek ese tén sima, el sõbb sé gi, aján lott, tér ti ve vé nyes
ka te gó ri ák sze rint is el kell vé gez ni a cso por to sí tást.

Az Ügy ke ze lés ex pe di á ló mun ka tár sai a pos tai kül de -
mé nye ket bér men te sí tik.

Az el sõbb sé gi, aján lott és a tér ti ve vé nyes pos tá ra
 adandó kül de mé nyek hez az elekt ro ni kus irat ke ze lõ rend -
szer bõl ki kell nyom tat ni a Pos ta kül de mé nyek fel adó jegy -
zé két.

A sima kül de mé nye ket össze sen da rab szám ra, az aján -
lott és a tér ti ve vé nyes kül de mé nye ket a Pos ta kül de mé -
nyek fel adó jegy zé kei sze rint ad ják át.

A sze mé lye sen kéz be sí ten dõ kül de mé nyek nél a kéz be -
sí té sé rõl az Ügy ke ze lés gon dos ko dik a kéz be sí tõ könyv -
ben iga zol tat va az át vé telt a cím zett-tel, vagy kül sõ szol gá -
lat igény be vé te le ese tén annak kép vi se lõ jé vel.

2.2.4.2. Elekt ro ni kus ira tok
Elekt ro ni kus le vél ben ira tot csak ak kor le het kül de ni,

ha azt a cím zett – elekt ro ni kus le vél cí me meg adá sá val –
ki fe je zet ten kéri.

Az elekt ro ni kus irat el kül dé se idõ pont já nak do ku men -
tá lá sá ra idõ bé lyeg zõt kell hasz nál ni.

Amennyi ben az elekt ro ni kus le vél ki kül dé se meg -
hiúsul, az elekt ro ni kus irat pa pír ala pú hi te les vál to za tát
ha gyo má nyos kéz be sí té séi mód szer rel kell meg kül de ni a
cím zett nek.

Az e-ügy in té zé si rend szer ben az ügy fél ré szé re kül dött
vá lasz min den eset ben, elekt ro ni kus for má ban, e-ma il üze -
net ként ke rül ki kül dés re, ki vé ve, ha azt az ügy fél más for -
má ban kér te.

A rend szer ki ad má nyo zá si funk ci ó ja au to ma ti ku san el -
kül di az alá írt do ku men tu mot az ügy fél nek, az e-ma il tár -
gyá ba be te szi az ik ta tó szá mot, majd az alá írt do ku men tu -
mot (csa tol mány) fel töl ti a do ku men tum tár ba.

Az elekt ro ni kus irat el kül dé se idõ pont já nak do ku men -
tá lá sá ra idõ bé lyeg zõt kell hasz nál ni.

Az e-ügy in té zé si rend szer ke re té ben a do ku men tu mok
ki kül dé se tör tén het:

– e-ma il és csa tol mány kül dé sé vel,
– ide ig le nes biz ton sá gos tár he lyen el he lyez ve.

Min den ki ad má nyo zott do ku men tum ki kül dé se után a
rend szer fi gye li, hogy 5 na pon be lül be ér ke zett-e a vissza -
iga zo lás az ügy fél tõl. Ab ban az eset ben, ha vissza iga zo lás
nem ér ke zik, ak kor az e-ügy in té zõ fel ada ta az ügy fél ré -
szé re – ha gyo má nyos pa pír ala pon – ér te sí tést kül de ni.
 

2.3. A pa pír ala pú és elekt ro ni kus ira to kat érin tõ
 vegyes ren del ke zé sek

Az elekt ro ni kus ügy in té zés és a ha gyo má nyos ügy in té -
zés szo ros kap cso lat ban van egy más sal, így biz to sí ta ni
kell az össze kap cso lá su kat biz to sí tó el já rá so kat, me lyek
az aláb bi ak:

– A pa pír ala pú do ku men tum ról elekt ro ni kus úton tör -
té nõ má so lat – 13/2005. (X. 27.) IHM r.-ben fog lal tak nak
meg fe le lõ – ké szí té se,

– Az elekt ro ni kus do ku men tum ról pa pír ala pú má so lat
– 193/2005. (IX. 22.) Korm. r. 26.  §-ában fog lal tak nak
meg fe le lõ – ké szí té se,

– Elekt ro ni kus adat hor do zón nem elekt ro ni kus úton
be nyúj tott elekt ro ni kus do ku men tum ról elekt ro ni kus má -
so lat – 193/2005. (IX. 22.) Korm. r. 27.  §-ában fog lal tak -
nak meg fe le lõ – ké szí té se,

– Jog sza bály el té rõ ren del ke zé se hi á nyá ban nem kö ve -
tel he tõ meg az ügy fél tõl, hogy ugyan azon be ad vá nyát
egy ide jû leg több mó don küld je meg a ha tó ság nak,

– Az elekt ro ni kus do ku men tum a 193/2005. (IX. 22.)
Korm. r. 26.  §-a vagy 27.  §-a ren del ke zé sei sze rint ké szí -
tett má so la tá nak jog ha tá sa a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás 
so rán meg egye zik az ere de ti elekt ro ni kus do ku men tu mé -
val.

A mi nisz té rium ak kor is ké szít het és tá rol hat elekt ro ni -
kus for má ban va la mely ira tot, ha azt az ügy fél ré szé re ere -
de ti ben pa pír ala pon kül di meg, kü lö nö sen, ha azt az ügy fél 
kér te vagy a jog sza bály pos tai kéz be sí té sét ír elõ. Eb ben az 
eset ben az elekt ro ni kus for má ban ki ad má nyo zott irat ra fel
kell je gyez ni, hogy az ügy fél szá má ra pa pír ala pon lett ere -
de ti ben meg küld ve.

A mi nisz té rium az ügy in té zé si el já rás so rán ke let ke zett
elekt ro ni kus do ku men tum ról a má so lat ké szí tés ké ré sé re
jo go sult sze mély ké ré sé re, a jo go sult vá lasz tá sa sze rint, hi -
te le sí tett elekt ro ni kus, illetve ha gyo má nyos, pa pír ala pú
má so la tot ad hat ki.

A pa pír ala pú do ku men tum ról elekt ro ni kus úton tör té nõ
má so lat ké szí té sé nek sza bá lyai:

A pa pír ala pú do ku men tum ról elekt ro ni kus úton tör té nõ
má so lat ké szít he tõ a köz ok irat ki ál lí tá sá ra jo go sult ál tal,
mely eset ben az elekt ro ni kus má so la tot olyan for má ban
kell lét re hoz ni, amely bõl a kü lön jog sza bály ál tal meg ha -
tá ro zott for má tu mok va la me lyi ke in for má ció vesz tés nél -
kül elõ ál lít ha tó.

Az elekt ro ni kus má so la tot a kö vet ke zõ me ta ada tok el -
he lye zé sé vel kell lét re hoz ni:

– A pa pír ala pú do ku men tum meg ne ve zé se,
– a pa pír ala pú do ku men tum fi zi kai mé re tei,
– a má so lat ké szí tõ szer ve zet meg ne ve zé se és a má so -

lat ké szí tõ sze mély neve,
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– a má so lat ké szí tõ rend szer, illetve a má so lat ké szí té si
sza bály zat pon tos meg ne ve zé se és ver zió szá ma,

– a má so lat ké szí tés idõ pont ja,
– az ér vé nyes sé gi idõ, vagy annak jel zé se, hogy az ér -

vé nyes sé gi idõ nem meg ha tá ro zott.
A me ta ada tok el he lye zé sét köve tõen az elekt ro ni kus

má so la tot hi te le sí té si zá ra dék kal kell el lát ni: „Az ere de ti
pa pír ala pú do ku men tum mal egye zõ”.

Az elekt ro ni kus má so lat ké szí tés tör tén het:
– köz ok irat ki ál lí tá sá ra jo go sult ál tal,
– gaz dál ko dó szer ve zet ál tal ki ál lí tott vagy õr zött ok -

irat ról,
– gaz dál ko dó szer ve zet ál tal szám vi te li bi zony lat ról.
A pa pír ala pú köz ok irat ról ké szí tett elekt ro ni kus má so -

lat ké szí té se ese tén a köz ok irat ki ál lí tá sá ra jo go sult a má -
so la tot olyan mi nõ sí tett elekt ro ni kus alá írás sal lát ja el,
amely bõl egy ér tel mû en ki tû nik, hogy jo go sult-e a köz ok -
irat ki ál lí tá sá ra és az alá írás meg fe lel a kü lön jog sza bály -
ban a hi va ta li alá írás sal kap cso lat ban meg ál la pí tott kö ve -
tel mé nyek nek.

Az alá író ki ad má nyo zás ra jo go sult sze mély le het, az el -
he lye zett alá írás mel lett idõ bé lyeg zõt vagy a köz ok irat ki -
ál lí tá sá ra jo go sult sa ját erõ for rá sán ala pu ló, elekt ro ni kus
alá írá sá val hi te le sí tett idõ jel zé sét kell el he lyez ni.

Ab ban az eset ben, ha a pa pír ala pú tel jes bi zo nyí tó ere jû
ma gán ok ira tot a gaz dál ko dó szerv ál lí tot ta ki, ak kor az er -
rõl az ok irat ról ké szí tett elekt ro ni kus má so lat ese tén e gaz -
dál ko dó szer ve zet nek kell, mint má so lat ké szí tõ nek a pa -
pír ala pú ok irat nak való képi vagy tar tal mi meg fe le lést biz -
to sí ta nia.

A pa pír ala pú szám vi te li bi zony lat ról az azt ki ál lí tó vagy 
õrzõ gaz dál ko dó szer ve zet ál tal ké szí tett elekt ro ni kus má -
so lat ese tén biz to sí ta ni kell a pa pír ala pú ok irat nak való
képi meg fe le lést.

Eb ben az eset ben is biz to sí ta ni kell a pa pír ala pú irat
meg õr zé sét az irat ke ze lés ál ta lá nos sza bá lyai sze rin ti se -
lej te zé sé ig.

Ahol jog sza bály va la mely jog nak, dön tés nek, tény nek
vagy más adat nak irat ra tör té nõ fel jegy zé sét vagy rá ve ze -
té sét ren de li el, illetve va la mely irat zá ra dé ko lá sá ról vagy
ki ja ví tá sá ról ren del ke zik, azon ér te ni kell a fel jegy zés sel
érin tett, mó do sí tott elekt ro ni kus do ku men tu mot is, ha a
mó do sí tott elekt ro ni kus do ku men tum ból egy ér tel mû en ki -
tû nik:

– az ere de ti elekt ro ni kus do ku men tum tel jes tar tal ma,
– a fel jegy zés té nye és
– a fel jegy zés tar tal ma.

Az elekt ro ni kus do ku men tum ról pa pír ala pú má so lat ké -
szí té sé nek sza bá lyai:

Az elekt ro ni kus do ku men tum pa pír ala pon tör té nõ meg -
je le ní té se ese tén a má so lat ban rög zí te ni kell:

– az elekt ro ni kus do ku men tum szö ve ges és áb rá zolt
tar tal mát,

– a ki ad má nyo zó sze mély, va la mint a ha tó ság ne vé nek
és az alá írás idõ pont já nak szö ve ges meg je le ní té sét, szer -
ve ze ti alá írás sal el lá tott elekt ro ni kus do ku men tum ese tén

a szer ve ze ti alá írás hoz tar to zó ta nú sít vány sze rint az alá -
írót meg ha tá ro zó ada to kat,

– a zá ra dék ban az elekt ro ni kus do ku men tum azo no sí -
tá sá ra vagy a má so lat ké szí té sé re vo nat ko zó azon me ta -
ada to kat, ame lyek az elekt ro ni kus do ku men tum tar tal má -
ból egyéb ként nem ál la pít ha tók meg, de a má so la tot kérõ
szem pont já ból je len tõ ség gel bír nak, és azok nak a má so la -
tot kérõ tu do má sá ra ju tá sa az el já rás ered mé nyes sé gét nem 
ve szé lyez te ti,

– ,,az elekt ro ni kus do ku men tum ban fog lal tak kal
 egyezõ tar tal mú irat” zá ra dék szö ve get.

Ab ban az eset ben, ha a pa pír ala pú má so lat nem tar tal -
maz za az elekt ro ni kus do ku men tum fen ti ek sze rint meg -
adott tel jes tar tal mát, ak kor a zá ra dék ban azt kell fel tün tet -
ni, hogy a „má so lat ké szí tés nek alap já ul szol gá ló elekt ro -
ni kus do ku men tu mot csak rész ben tar tal maz za”.

Eb ben az eset ben biz to sí ta ni kell az elekt ro ni kus irat
meg õr zé sét az irat ke ze lés ál ta lá nos sza bá lyai sze rin ti
 selejtezéséig.

Elekt ro ni kus adat hor do zón be nyúj tott elekt ro ni kus do -
ku men tum ról elekt ro ni kus má so lat ké szí té sé nek sza bá lyai:

Az elekt ro ni kus adat hor do zón be nyúj tott be ad vány ese -
tén, az ér tel mez he tõ ség fel té te le i nek meg fe le lõ elekt ro ni -
kus adat hor do zón be nyúj tott be ad vány ról – a be nyúj tás sal
egy ide jû leg, a be ad ványt be nyúj tó sze mély je len lé té ben –
olyan elekt ro ni kus má so la tot is kell ké szí te ni, amely ben az 
adat hor do zón rög zí tett elekt ro ni kus be ad vá nyon túl a ha -
tó ság nyi lat ko zik:

– a má so lat és az elekt ro ni kus adat hor do zón rög zí tett
be ad vány azo nos sá gá ról,

– meg ad ja az elekt ro ni kus adat hor do zó azo no sí tá sá hoz 
szük sé ges ada to kat, va la mint

– a fen ti e ket elekt ro ni kus alá írás sal iga zol ja, ide ért ve a
sze mély ál tal fel ügyelt au to ma ti zált alá írást is.

Ha az elekt ro ni kus ügy in té zés elekt ro ni kus adat hor do -
zón ér ke zett be ad vány elekt ro ni kus má so la tán ala pul, az
elekt ro ni kus má so la tot ké szí tõ Mi nisz té rium kö te les más
ha tó ság meg ke re sé sé re az elekt ro ni kus má so lat alap já ul
szol gá ló be ad vány ere de ti pél dá nyá hoz annak az irat ke ze -
lés ál ta lá nos sza bá lyai sze rin ti se lej te zé sé ig hoz zá fé rést
biz to sí ta ni.
 

2.4. Irat ke ze lé si ki vé te lek

Az ügy fél szol gá la ti te vé keny ség jel le ge nem te szi le he -
tõ vé min den eset ben az ál ta lá nos irat ke ze lé si sza bá lyok al -
kal ma zá sát, ezért eb ben a fe je zet ben is mer tet jük az al kal -
ma zás ra ja va solt el já rá so kat.

Az ügy fél szol gá lat jel le gû fel ada tot el lá tó szer ve ze ti
egy ség hez ér kez het nek meg ke re sé sek:

– te le fo non,

– e-ma il üze net ben,

– sze mé lye sen,

– pos tai úton, írás ban.

Az ügy fél szol gá la ti te vé keny ség alap ve tõ en az ügy fe -
lek tá jé koz ta tá sá ra, in for má ció adás ra ter jed ki.

156 KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ 1. szám



Az ügy fél szol gá la ti mun ka tár sak a meg ke re sé sek re vá -
la szol hat nak:

– te le fo non,
– e-ma il üze net ben,
– sze mé lye sen,
– pos tai úton, írás ban.
Az ügy fél szol gá la ti mun ka tár sak fel adat- és ha tás kö -

rük nek meg fele lõen ad hat nak tá jé koz ta tást, in for má ci ót a
meg ke re sé sek re, me lye kért szak mai fe le lõs ség gel tar toz -
nak.

A te le fo non tör tént meg ke re sés ék rõl és az adott vá la -
szok ról, kü lön nyil ván tar tást nem kell ve zet ni, eb ben az
eset ben do ku men tum nem ke let ke zik. Azon ban a szó be li
kom mu ni ká ci ó ról ellen õr zés, vissza ke re sés cél já ból cél -
sze rû hang fel vé telt ké szí te ni, me lyet 15 na pig ja va solt
meg õriz ni, majd ar chi vál ni.

A e-ma il üze net ben tör tént meg ke re sés ék nél és az adott
vá la szok nál a 3.7. pont ban az E-ma il do ku men tu mok ke -
ze lé se címû fe je zet ben le ír tak sze rint kell el jár ni.

A sze mé lye sen tör tént meg ke re sés ék rõl és az adott vá la -
szok ról kü lön nyil ván tar tást nem kell ve zet ni, eb ben az
eset ben do ku men tum nem ke let ke zik.

Amennyi ben az ügy fél sze mé lye sen kí ván do ku men tu -
mot át ad ni és en nek át vé te lé re az ügy fél szol gá la ti te vé -
keny sé get el lá tó szer ve ze ti egy ség jo go sult, ak kor az át vé -
tel iga zo lá sát köve tõen azt az Ügy ke ze lés hez kell to váb bí -
ta ni, ahol az irat ke ze lés fo lya ma tá nak meg fele lõen a kül -
de ményt nyil ván tar tás ba ve szik, ik tat ják, majd a fe le lõs
szer ve ze ti egy ség hez meg kül dik ügy in té zés cél já ból.

Az ügy fél szol gá la ti fel ada tot el lá tó szer ve ze ti egy ség
ré szé re írás ban (akár sze mé lye sen át vett vagy pos tai úton
ér ke zett kül de mény rõl van szó) ér ke zett meg ke re sé sek ér -
kez te tést, ik ta tást, szig ná lást köve tõen ke rül nek meg vá la -
szo lás ra. Az ezek re írás ban adott vá la szo kat az irat ke ze lé si 
sza bá lyok be tar tá sa mel lett nyil ván tar tás ba kell ven ni és
ik tat ni kell.
 

2.5. Bel sõ ke let ke zé sû ira tok ke ze lé se
A bel sõ ira tok az elekt ro ni kus irat ke ze lõ rend szer ben

ke rül nek ik ta tás ra és nyo mon kö vet he tõk. A bel sõ ira to kat
igény ese tén elõz mé nye zés után ik tat juk, meg lé võ ügy al -
szá má ra, vagy új ügy in dí tá sa ese tén fõ szám ra.
 

2.6. Fa xok ke ze lé se
A fa xok fo ga dá sa és ki kül dé se a szer ve ze ti egy sé gek hez 

te le pí tett fax gé pe ken ke resz tül tör té nik.
– A mi nisz té rium bár mely szer ve ze ti egy sé gé hez be -

érkezõ fa xot ki nyom ta tás után az érin tett ik ta tó hely irat ke -
ze lõ jé nek kell át ad ni ik ta tás ra. To váb bi ak ban ke ze lé se a
pa pír ala pú ira tok be jö võ kül de mé nye i re vo nat ko zó elõ -
írásaival azo nos.

A ki me nõ fa xo kat az ügy in té zõk vagy az ik ta tó hely irat -
ke ze lõi ál lít ják elõ. A ki me nõ fa xok ik ta tá sa és ki ad má -
nyo zá sa a nor mál pa pír ala pú kül de mé nyek ik ta tá sá ra és
ki ad má nyo zá sá ra elõ írt sza bá lyok sze rint tör té nik. A pa -
pír ala pon ki ad má nyo zott, ily mó don irat ke ze lé si szem -
pont ból is hi te les nek te kin tett fax küld he tõ el.

A ki me nõ fa xok ik ta tó szám mal és fax vissza iga zo lás sal
el lá tott pél dá nya it az irat ke ze lõk vissza ad ják a fe le lõs ügy -
in té zõ ré szé re. A fa xot a fe le lõs ügy in té zõ nek kell meg -
õriz nie és irat tá roz nia.
 

2.7. Elekt ro ni kus le ve lek ke ze lé se
Az e-ma il for ga lom a mun ka tár sak pos ta lá dá in ke resz -

tül zaj lik. Az e-ma il üze ne te ket a mun ka tár sak ér té ke lik:
azok sze mé lyes és nem sze mé lyes jel le ge sze rint.

A ve ze tõi ellen õr zés ke re té ben a ve ze tõk ha tás kö re
annak el len õr zé se, hogy a mun ka tár sak a le ve le zõ rend -
szert fel ada ta ik el lá tá sá hoz ren del te tés sze rû en hasz nál ják
fel.

Az irat ke ze lés biz ton sá ga szem pont já ból aján lott, hogy
szer ver te rü le ten az e-ma il üze ne tek má so la ti pél dá nya tá -
ro lás ra ke rül jön, füg get le nül at tól, hogy a mun ka tár sak
pos ta lá dái hol he lyez ked nek el.

Az e-ma i lek ke ze lé se, elekt ro ni kus irat ke ze lõ rend szer
tá mo ga tá sá val va ló sul meg. Az elekt ro ni kus irat ke ze lõ
rend szer ren del ke zik le ve le zõ rend szer in teg rá ci ós mo dul -
lal, amely a le ve le zõ rend szer hez kap cso ló dik.

A be ér ke zõ és ki me nõ elekt ro ni kus le ve lek ik ta tá si és
nyil ván tar tá si fel ada tai úgy va ló sul nak meg az elekt ro ni -
kus irat ke ze lõ rend szer ben, hogy a kül dõ sze mély vagy
prog ram – az elekt ro ni kus le ve le zés ben hasz ná la tos mó -
dok egyi kén, cím zett ként, csa tolt cím ként vagy tit kos cím -
zett ként el kül di a le ve let. Ez a mû ve let el in dít egy olyan
fo lya ma tot, amely ré vén a be jö võ és ki me nõ pa pír ala pú
kül de mé nyek ke ze lé sé nél le ír tak sze rint az elekt ro ni kus
le ve lek ke ze lé se is el vé gez he tõ.

A ki ad má nyo zás e-ma il ese tén ki zá ró lag elekt ro ni kus
alá írás sal va ló sul hat meg. Az ily mó don ik ta tott és ki ad -
má nyo zott e-ma il köz vet le nül meg küld he tõ a cím zett
 részére az utol só alá író ál tal, a töb bi érin tett mun ka tár sat is
ér te sít ve.

3. Irat tá ro zás, se lej te zés, le vél tár ba adás
 

Az irat tá ro zás:
– a szer ve ze ti egy sé gek, ik ta tó he lyek át me ne ti irat -

táraiban és
– Köz pon ti Irat tár ban tör té nik.
Az ira tok rend sze re zé sé nek alap ja az Irat tá ri Terv, mely

ügy kö rök/té ma kö rök sze rint tar tal maz za az irat tá ri té te le -
ket, me lyek alap ját ké pe zik az irat tá ro zás lo gi kai rend sze -
ré nek.

Az Irat tá ri Terv ha tá roz za meg a mi nisz té rium ál tal el lá -
tott ügy kö rök (té ma kö rök) ügy cso por tok ira ta i nak té tel -
szá mos rend jét és tar tal maz za az irat tá ri té te lek hez ren del -
ten a meg õr zé si idõt és az irat tá ri je let.

Az Irat tá ri Terv ben az egyes fe je ze tek ben azok az irat -
faj ták je len nek meg, ame lye ket az adott szer ve zet irat tár ba 
ad, illetve irat tár ba adá sá ról gon dos ko dik.

Az Irat tá ri Terv tar tal maz za az ügy kö rök höz/té ma kö -
rök höz/szer ve ze ti egy sé gek hez ren del ten az aláb bi ada to -
kat:

– az irat tá ri té tel szá mo kat,
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– az irat tí pus ne vét,
– az irat tá ro zás for má ját (E – Elekt ro ni kus, H – ha gyo -

má nyos),
– az irat tá ri je let (N – Nem se lej tez he tõ, meg õr zé si

 ideje nincs, L – a hely ben õr zé si idõ le jár ta után Le vél tár ba 
adan dó, S – a meg õr zé si idõ le jár ta után se lej tez he tõ),

– a meg õr zé si idõt év ben,
– a meg õr zé si idõ meg bon tá sát át me ne ti irat tá ri és kül -

sõ irat tá ri meg õr zé si idõ tar tam ra.
Az Irat tá ri Terv kar ban tar ta tá sá ról az irat ke ze lé sért fe le -

lõs ve ze tõ nek kell gon dos kod ni. Az Irat tá ri Terv mó do sí -
tá sá ra szük ség sze rint, de éven te egy szer ke rül sor.

Az irat tá ro zás ra meg ha tá ro zott összes irat ke ze lé si funk -
ci ót az elekt ro ni kus irat ke ze lõ rend szer tá mo gat ja, a rend -
szer ben nyo mon le het kö vet ni az ál la pot vál to zá so kat, az
el in té zett irat sor sát, to váb bá a rend szer bõl elõ ál lít ha tók az 
át adá si, se lej te zé si lis ták. A rend szer tá rol ja az Irat tá ri
Terv ada ta it.
 

3.1. Ha gyo má nyos irat tá ro zás
A ha gyo má nyos irat tá ro zás alatt a pa pír ala pú és egyéb

adat hor do zón tá rolt do ku men tu mok irat tá ro zá sát ért jük.
A pa pír ala pú ira tok irat tá ro zá sa rész ben a szer ve ze ti egy -
sé gek nél levõ át me ne ti irat tá rak ban, illetve az Ügy ke ze lés
irá nyí tá sa alá tar to zó Köz pon ti Irat tár ban tör té nik.

3.1.1. Át me ne ti irat tá ro zás
Az át me ne ti irat tá rak a szer ve ze ti egy sé gek nél mû köd -

nek. Az át me ne ti irat tá ra kat az irat ke ze lõk ke ze lik.
Át me ne ti irat tár ba kell he lyez ni az el in té zett, le zárt, to -

váb bi ér de mi ügy in té zést nem igény lõ, ki ad má nyo zott,
irat tá ri té tel szám mal el lá tott ira to kat.

A fe le lõs ügy in té zõ fel ada ta, ha egy ügy be fe je zõ dött,
az ügy irat át adá sa a szer ve ze ti egy ség, ik ta tó hely irat ke ze -
lõ jé nek át me ne ti irat tár ba he lye zés re.

A fe le lõs ügy in té zõ az el in té zett ira to kat a szer ve ze ti
egy ség nél a he lyi sa já tos sá gok nak meg fe le lõ, az át me ne ti
tá ro lást és az elõ ke re sést elõ se gí tõ akta/dosszié rend szer be 
fûzi le, he lye zi be, így adja át az irat ke ze lõ nek. Az átme -
neti irat tá ro zás nál be kell ve zet ni az ik ta tó könyv megfe -
lelõ ro va tá ba az irat tár ba he lye zés idõ pont ját, és el kell he -
lyez ni az irat tá ri té tel szám nak meg fe le lõ gyûj tõ be.

Ab ban az eset ben, ha az át me ne ti irat tár ban tá rolt anya -
gok ra a fe le lõs ügy in té zõ nek szük sé ge van, az irat ke ze lõ
az ügy in té zõ ré szé re ki ad ja azt.

Az irat ke ze lõ fel ada ta a ki adás és vissza adás té nyé nek
kö ve té se és rög zí té se az elekt ro ni kus irat ke ze lõ rend szer -
ben.

Irat anyag át adá sa a Köz pon ti Irat tár nak
Az át me ne ti irat tár ke ze lé sé ért fe le lõs irat ke ze lõ fel ada -

ta a szer ve ze ti egy ség ve ze tõ jé nek en ge dé lye alap ján az
ira tok Köz pon ti Irat tár ba adá sa, az át adás-át vé tel elõ ké szí -
té se.

A nem se lej tez he tõ irat tá ra zott ira tok Köz pon ti Irat tár ba 
való át adá sá ra az át me ne ti irat tá ro zás ra meg ha tá ro zott
meg õr zé si idõ le jár ta kor – ke let ke zé sük után leg ko ráb ban
öt év el tel té vel – ke rül het sor. A Köz pon ti Irat tár ba csak

 lezárt év fo lya mú, se géd köny vek kel el lá tott ügy ira tok ad -
ha tók le. A se lej tez he tõ irat anyag a se lej te zés el vég zé sé ig
az át me ne ti irat tá rak ban õr zen dõ. Mi nõ sí tett irat át adá sát
meg elõ zõ en – a ha tá lyos ti tok kö ri jegy zék alap ján –
a  minõsítés fenn tar tá sá nak in do kolt sá gát fe lül kell vizs -
gálni.

A szer ve ze ti egy sé gek a nyil ván tar tás ba vett, el in té zett
ira to kat az Irat tá ri Terv sze rint ren dez ve do bo zok ba he lye -
zett akta irat gyûj tõk ben 2 pél dá nyos irat át adá si jegy zék kí -
sé re té ben ad ják át a Köz pon ti Irat tár nak.

A Köz pon ti Irat tár az ira to kat ere de ti alak juk ban, elõ -
adói ív ben el he lyez ve, irat tá ro ló do bo zok ban, nyil ván tar -
tá sa ik kal együtt, hi va ta li egy sé gen ként, évek sze rint, az ik -
ta tó szá mok nö vek võ sor rend jé ben, az irat tá ri terv ben meg -
ha tá ro zott té tel szá mok sze rint cso por to sít va, iratátadás-
 átvételi jegy zõ könyv és en nek mel lék le tét ké pe zõ irat jegy -
zék (lásd 1. és 2. szá mú irat min ta) kí sé re té ben ve szi át.
(Az ira tok ról el kell tá vo lí ta ni az össze fû zé sük höz hasz nált 
anya go kat, pl. fém bõl ké szült irat kap cso ló, zsi neg.)

A do boz ra ra gasz tott do boz cím kén fel kell tün tet ni az
aláb bi a kat:

– az át adó szer ve ze ti egy ség azo no sí tá sát,
– az irat együt tes ke let kez te tõ szer vé nek meg ne ve zé sét,
– az irat tá ri té tel szá mot,
– a do boz szá mot (év/sor szám),
– a do boz tar tal má nak le írá sát,
– az érin tett idõ sza kot,
– a se lej te zés évét vagy a nem se lej tez he tõ sé get,
– a Köz pon ti Irat tár ba adás dá tu mát.
Az ira tok át adá sa kor két pél dány ban kell el ké szí te ni az

– át adó hi va ta li egy ség ve ze tõ je, vagy az ál ta la ki je lölt, az
át adás le bo nyo lí tá sá ért fe le lõs ügy in té zõ és a Köz pon ti
Irat tá rat mû köd te tõ Ügy ke ze lés ve ze tõ je, vagy az ál ta la ki -
je lölt irat tá ros ál tal alá írt – „Irat át adás-át vé te li jegy zõ -
köny vet”, amely nek mel lék le te a té tel szám sze rint el ké szí -
tett irat jegy zék. A nem se lej tez he tõ jegy zõ könyv és az
irat jegy zék egyik pél dá nya a Köz pon ti Irat tá ré, a má sik az
ira tot le adó hi va ta li egy sé gé, ame lyet az át me ne ti irat tár -
ban kell meg õriz ni.

A köz pon ti irat tá ros a do bo zo kat csak da rab szám ra ve -
szi át. Az át vé telt az Irat át adá si jegy zé ken iga zol ja az irat -
tá ros, a jegy zék egy pél dá nya nála ma rad, egy pél dány az
át adó hoz ke rül.

Az Irat át adá si jegy zék mi ni má lis adat tar tal ma:
– a Köz pon ti Irat tár ba he lye zés dá tu ma,
– az át adó szer ve ze ti egy ség azo no sí tá sa,
– a do boz szá ma (sor szám/év),
– a do boz tar tal má nak le írá sa,
– az érin tett idõ szak,
– az irat tá ri té tel szám,
– a se lej te zés éve vagy a nem se lej tez he tõ ség té nye.
Az elekt ro ni kus irat ke ze lõ rend szer tá mo gat ja az át me -

ne ti irat tár ból a Köz pon ti Irat tár ba való át adást, az Irat át -
adá si jegy zék el ké szí té sét.

A hi á nyo san, vagy fél re ért he tõ en ki töl tött „Át adás-át -
vé tel jegy zõ köny vet” és irat jegy zé ket he lyes bí tés re az át -
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adá sért fe le lõs ve ze tõ nek vissza kell kül de ni, annak he -
lyes bí té sé ig a Köz pon ti Irat tár nem fo gad hat ja be az adott
jegy zék ben sze rep lõ ira to kat.

A Köz pon ti Irat tár ba le adás ra ke rü lõ ira to kat az ik ta tó -
prog ram ban je lez ni kell.

Azok ról az ira tok ról, ame lye ket a hi va ta li egy ség
vissza tart (pl.: szer zõ dés) és az ik ta tó könyv bõl nincs ki ve -
zet ve, „Hi ány jegy zék”-et kell ké szí te ni, ame lyet – mel lék -
let ként – az „Irat át adás-át vé te li jegy zõ könyv”-höz kell
csa tol ni. Ké sõb bi le adás után a „Hi ány jegy zék”-bõl tö röl -
ni kell „Köz pon ti Irat tár ba he lyez ve” meg jegy zés sel.

A szer ve ze ti egy sé gek kö te le sek az ál ta luk ki adott idõ -
sza ki ki ad vá nyok és rend sze res tá jé koz ta tók egy-egy pél -
dá nyát a Köz pon ti Irat tár nak meg kül de ni.

Az ira tok a meg õr zé si hely tõl füg get le nül a mi nisz té -
rium Köz pon ti Irat tá rá nak fel ügye le te alá tar toz nak.

3.1.2. Köz pon ti irat tá ro zás, Köz pon ti Irat tá ri nyil ván -
tar tás

A Köz pon ti Irat tár:
– nyil ván tart ja a mi nisz té rium hi va ta li egy sé ge i nek

irat kép zõ szer ve it;
– az irat tár ban õr zött irat anya gok ról gya ra po dá si és

 fogyatéki nap lót ve zet, rak tá ri jegy zé ket ké szít;
– az õri ze té ben lévõ ira to kat ren de zi;
– gon dos ko dik a nem se lej tez he tõ köz ira tok nak a

 Magyar Or szá gos Le vél tár, illetve egyéb ille té kes le vél tár
és tör vény ál tal meg ha tá ro zott szerv ré szé re tör té nõ át adá -
sá ról. Az ira to kat a vo nat ko zó jog sza bá lyok sze rint tel jes
és le zárt év fo lya mok ban, ügy vi te li se géd le tek kel együtt,
az irat tá ri terv sze rin ti át adás-át vé te li jegy zõ könyv és
annak mel lék le tét ké pe zõ irat jegy zék (lásd 1. és 2. szá mú
irat min ta) kí sé re té ben adja át. A le vél tá rak ré szé re tör té nõ
irat át adá sok költ sé gei a mi nisz té ri u mot ter he lik.

A Köz pon ti Irat tár ré szé re az irat anya gok fo lya ma to san
vagy meg ha tá ro zott idõ kö zön ként ke rül nek át adás ra. Az
el in té zett (a/a-ba he lye zett) ügy ira tok a Köz pon ti Irat tár ba
ke rül nek vég le ges he lyük re. Az irat tár ba vé tel tör tén het
egye sé vel, vagy cso por to san is.

A köz pon ti tá ro ló he lyen az irat anya gok tá ro lá sa
 Dexion-Salgó ele mek bõl össze ál lí tott pol co kon tör té nik,
me lyek szét van nak oszt va a szer ve ze ti egy sé gek kö zött.
Min den szer ve ze ti egy ség adott fo lyó mé ter fe lett ren del -
ke zik.

A köz pon ti irat tá ros az idõ sza ki át adá sok so rán irat tá ro -
zás ra át vett anya gok ról ké szült Irat át adá si jegy zé ke ket
szer ve ze ti egy sé gen ként, azon be lül idõ rend ben le fû zi.

Az elekt ro ni kus irat ke ze lõ rend szer le he tõ sé get biz to sí t
a Köz pon ti Irat tár ban tá rolt irat anya gok nyil ván tar tá sá ra,
az irat tá ri tá ro lá si jegy zék ve ze té sé re, az aláb bi adat tar ta -
lom mal:

– irat tár meg ne ve zé se,
– tá ro lá si hely ada tai,
– év fo lyam,
– irat tá ri té tel szám,
– irat tá ri té tel meg ne ve zé se,
– ik ta tó szám (tól-ig),

– irat tá ri át vé tel kel te,
– se lej te zés vár ha tó ide je,
– meg sem mi sí tés/le vél tár ba adás tény le ges ide je.
3.1.3. Irat ki adás és vissza adás, be te kin tés
A Köz pon ti Irat tár ira tot csak a ké szí tõ szerv vagy jog -

utód ja ve ze tõ jé nek írás be li meg ke re sé sé re köl csö nöz ki,
il le tõ leg en ge dé lye zi a be te kin tést. Ha más hi va ta li egy ség
ira tát ké rik ki a Köz pon ti Irat tár ból, il le tõ leg más hi va ta li
egy ség ira tá ba kér nek be te kin tést, ak kor a le adó hi va ta li
egy ség vagy jog utód ja ve ze tõ jé nek írás be li en ge dé lye is
szük sé ges. Jog utód nél kül meg szûnt szerv ese tén az en ge -
délyt, a Köz pon ti Irat tá rat mû köd te tõ Ügy ke ze lés ve ze tõ je 
jo go sult meg ad ni. A köl csön zést utó la go san is el len õriz -
he tõ mó don, do ku men tál tan kell vé gez ni. Ere de ti pél dány
ki adá sá ra csak ki vé te les eset ben a ve ze tõ en ge dé lyé vel ke -
rül het sor.

A Köz pon ti Irat tár a le vél tár, illetve tör vény ál tal meg -
ha tá ro zott szerv(ek) ré szé re tör té nõ át adá son kí vül irat -
anya got vég le ge sen nem ad hat ki, ki vé ve, ha azt ezen Irat -
ke ze lé si Sza bály zat ban elõ ír tak sze rint hi va ta los meg ke re -
sés re, más irat hoz sze re lik.

A Köz pon ti Irat tár ál lo má nyát érin tõ moz gá so kat az
elekt ro ni kus irat ke ze lõ rend szer ben le het nyil ván tar ta ni,
rög zít ve:

– az irat tár meg ne ve zé sét,
– a ki ké rõ szer ve ze ti egy ség meg ne ve zé sét,
– a ki köl csön zõ ügy in té zõ ne vét,
– a do boz azo no sí tó ját,
– a tá ro lá si hely ada ta it,
– a ki adás dá tu mát,
– a vissza vé tel dá tu mát.
Az irat tár ból ki adott ügy irat ról ügy irat pót ló la pot kell

ké szí te ni, me lyet mint el is mer vényt az át ve võ nek alá kell
ír nia. Az alá írt ügy irat pót ló la pot a köl csön zés ide je alatt a
Köz pon ti Irat tár ban az ügy irat he lyén kell tá rol ni. Az irat
vissza adá sa ese tén az irat tá ros az ügy irat pót ló la po kat a
vissza vett ira tok kal együtt tá rol ja.

A mun ka tár sak irat anyag ki adást az irat tár ból az irat ki -
ké rõ bi zony la ton igé nyel het nek, ki zá ró la go san az Irat tá ri
Terv sze rint ille té kes szer ve ze ti egy ség ve ze tõ jé nek az
 engedélyével. Az irat ki ké rõ bi zony la to kat a köz pon ti irat -
tá ros ke ze li.
 

3.2. Elekt ro ni kus irat tá ro zás
A csak elekt ro ni kus for má ban ren del ke zés re álló do ku -

men tu mok meg õr zé se és „elekt ro ni kus irat tá ro zá sa” is hát -
tér tá ro lón, illetve adat hor do zón, in for ma ti ka i lag ar chi vál -
va tör té nik. Az elekt ro ni kus irat tá ro zás in for ma ti kai ha tás -
kör be tar to zik.

Irat ke ze lés szem pont já ból a meg õr zés nek olyan nak kell 
len nie, hogy szá mí tás tech ni kai meg ol dás ese tén az elekt -
ro ni kus adat hor do zó ra fel vitt ira to kat, ke ze lé si fel jegy zé -
se ket, nyil ván tar tá si ada to kat le he tõ leg egy kö zös adat hor -
do zón kell ke zel ni. Az azo nos ik ta tó hely hez és azo nos év -
kör höz tar to zó elekt ro ni ku san tá rolt ira to kat, ke ze lé si fel -
jegy zé se ket, nyil ván tar tá si ada to kat kö zös rend szer ben
kell ke zel ni. Meg fe le lõ jo go sult sá gi rend szer al kal ma zá sa
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ese tén a kü lön bö zõ ik ta tó he lyek hez tar to zó ira tok kö zös
rend szer ben is tá rol ha tók.

Az elekt ro ni ku san tá rolt ada tok, ál lo má nyok, ira tok
utó la gos el ol va sá sát, hasz ná la tát min den kor biz to sí ta ni
kell – az erre szol gá ló esz kö zök eset le ges mó do sí tá sa, cse -
ré je ese tén is – a se lej te zé si idõ le jár tá ig vagy le vél tár ba
adá sá ig.

Ha ez nem biz to sít ha tó, az elekt ro ni kus ira tok ról tar tós,
hi te le sí tett pa pír má so la tot kell ké szí te ni, és hi va ta lo san
kell nyi lat koz ni ar ról, hogy a ké szí tett má so la tok tar tal mi -
lag és for ma i lag meg egyez nek az elekt ro ni kus adat hor do -
zón rög zí tett ira tok kal.

Alap ve tõ en elekt ro ni kus for má ban áll nak ren del ke zés re 
és ál ta lá ban ki nyom tat va irat tá ro zás ra nem ke rül nek az
aláb bi ak:

– az ik ta tott elekt ro ni kus adat ál lo má nyok,
– e-ma il le ve le zés,
– elekt ro ni kus fa xok,
– elekt ro ni kus do ku men tu mok.
Az elekt ro ni kus irat ke ze lõ rend szer ben ik ta tott elekt ro -

ni kus do ku men tu mok a rend szer do ku men tum tá rá ban tá -
ro lód nak, ke rül nek meg õr zés re.

Az elekt ro ni ku san irat tá ro zott irat anyag ban tör té nõ
vissza ke re sést, le kér de zést az elekt ro ni kus irat ke ze lõ
rend szer ben biz to sí ta ni kell.

Az elekt ro ni kus ira tok ese té ben a jo go sult fel hasz ná lók
nap ló zás mel lett te kint he tik meg az ira tot. Amennyi ben a
fel hasz ná ló a sa ját gé pé rõl nem éri el a meg te kin ten dõ ira -
tot, ak kor az irat tá ros nak kell gon dos kod ni ar ról, hogy a
jo go sult fel hasz ná ló elekt ro ni kus úton meg kap ja a kért irat 
má so la tát.

Az elekt ro ni kus irat tá ri anya gok se lej te zé sé nek, meg -
sem mi sí té sé nek el já rá si rend jét a minisz té ri um in for ma ti -
kai adat vé del mi sza bály za tá ban kell rög zí te ni.
 

3.3. Se lej te zés, meg sem mi sí tés
Az ira tok se lej te zé sét a mi nisz té rium irat ke ze lé sé nek

fel ügye le té vel meg bí zott ve ze tõ ál tal ki je lölt, leg alább
3 tagú Se lej te zé si Bi zott ság vég zi. A Se lej te zé si Bi zott ság
ve ze té sé vel, olyan mun ka tár sat kell meg bíz ni, aki az ira -
tok ügy vi te li szük sé ges sé gét, je len tõ sé gét el tud ja bí rál ni.
A Se lej te zé si Bi zott ság tag jai kö zött min den eset ben sze -
re pel ni kell a köz pon ti Ügy ke ze lés egy (irat tá ros) mun ka -
tár sá nak.

Az ira to kat az Irat tá ri Terv ben rög zí tett õr zé si idõ el tel -
té vel le het se lej tez ni. Az elekt ro ni kus irat ke ze lõ rend szer
tá mo gat ja a se lej te zés elõ ké szí té sét, a se lej te zé si jegy zék
össze ál lí tá sá val.

Nem ke rül het nek se lej te zés re:
– az Szer ve zet lé te sí té sé re, szer ve ze té re, mû kö dé sé re,

üz let vi te lé re és irat ke ze lé sé re vo nat ko zó alap ve tõ fon tos -
sá gú ira tok,

– a ma ra dan dó ér té kû, le vél tá ri ér té ket kép vi se lõ anya -
gok,

– az Irat tá ri Terv ben nem se lej tez he tõ nek mi nõ sí tett
egyéb ira tok.

A se lej te zen dõ ira tok ról se lej te zé si jegy zõ köny vet kell
fel ven ni há rom pél dány ban. A Jegy zõ könyv mel lék le tét
ké pe zi a té te les se lej te zé si irat jegy zék. A se lej te zé si irat -
jegy zék az elekt ro ni kus irat ke ze lõ rend szer bõl ki nyom tat -
ha tó. A Se lej te zé si Bi zott ság tag ja i nak a jegy zõ köny vet
alá kell ír ni uk.

A se lej te zé si jegy zõ köny vet a le vél tár nak 2 pél dány ban
meg kell kül de ni. A le vél tár az ira tok meg sem mi sí té sét,
ellen õr zés után a se lej te zé si jegy zõ könyv vissza kül dött
pél dá nyá ra írt zá ra dék kal en ge dé lye zi.

A se lej te zé si jegy zõ köny ve ket „Nem se lej tez he tõ” je lö -
lés sel idõ ren di sor rend ben kell meg õriz ni.

A se lej te zés re ki je lölt irat anya got meg kell sem mi sí te ni
az adat vé del mi és biz ton sá gi elõ írások mel lett. Az ira tok
meg sem mi sí té sé nél az irat ke ze lés ve ze tõ jé nek vagy meg -
bí zott já nak je len kell len nie.

A meg sem mi sí tett ira tok ról meg sem mi sí té si jegy zõ -
köny vet kell fel ven ni há rom pél dány ban. A Jegy zõ könyv
mel lék le tét ké pe zi a té te les meg sem mi sí té si jegy zék. A
meg sem mi sí té si jegy zék az elekt ro ni kus irat ke ze lõ rend -
szer bõl ki nyom tat ha tó.

A jegy zõ köny vet a meg sem mi sí té si el já rá son részt ve võ
mun ka tár sak nak alá írá suk kal hi te le sí te ni kell.
 

3.4. Le vél tá ri át adás

Az elekt ro ni kus irat ke ze lõ rend szer tá mo gat ja a levél -
tári át adás elõ ké szí té sét, a le vél tá ri át adá si jegy zék össze -
ál lí tá sá val.

A le vél tá ri át adás ra ke rü lõ ira tok ról le vél tá ri át adá si
jegy zõ köny vet kell fel ven ni há rom pél dány ban, me lyek
egyik pél dá nyán is me ri el a le vél tár az át vé tel té nyét.

A jegy zõ könyv mel lék le tét ké pe zi a té te les le vél tá ri át -
adá si jegy zék

A le vél tá ri át adá si jegy zõ könyv le vél tá ri át adá si jegy -
zék meg õr zé sé re vo nat ko zó elõ írások azo no sak a se lej te -
zés nél le ír tak kal.

Az elekt ro ni ku san tá rolt ira tok át adá sát a kü lön jog sza -
bály ban meg ha tá ro zott for má tum sze rint kell el vé gez ni.

4. Hoz zá fé rés az ira tok hoz, az ira tok vé del me
 

Az ira tok kal és azok ke ze lé sé hez al kal ma zott di gi tá lis
vagy elekt ro ni kus adat hor do zók kal kap cso lat ban min den
eset ben ren del kez ni kell a szük sé ges vé del mi in téz ke dé -
sek rõl, be le ért ve a ví rus vé del met és a ké ret len elekt ro ni -
kus üze ne tek el le ni vé de ke zést is. Biz to sí ta ni kell az il le -
ték te len hoz zá fé rés meg aka dá lyo zá sát mind a pa pír ala pú,
mind az elekt ro ni kus adat hor do zó ese té ben.

A mi nisz té rium mun ka tár sai csak azok hoz az – akár pa -
pír ala pú, akár elekt ro ni kus adat hor do zón tá rolt – ira tok -
hoz, il le tõ leg ada tok hoz fér het nek hoz zá, ame lyek re mun -
ka kö rük el lá tá sá hoz szük sé gük van, vagy amely re az erre
ille té kes ve ze tõ fel ha tal ma zást ad.

Ezt a hoz zá fé ré si jo go sult sá gi rend szer sza bá lyoz za,
me lyet nap ra ké szen kell tar ta ni.
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Az ira tok hoz a ki ad má nyo zó dön té se alap ján az aláb bi
ke ze lé si uta sí tá sok ren del he tõk:

– ,,sa ját kezû fel bon tás ra”,
– ,,más szerv nek nem ad ha tó át”,
– ,,nem má sol ha tó”,
– ,,ki vo nat nem ké szít he tõ”,
– ,,el ol va sás után vissza kül den dõ”,
– ,,zárt bo rí ték ban tá ro lan dó” (a ke ze lé sé re vo nat ko zó

uta sí tá sok meg je lö lé sé vel),
– va la mint más, az adat hor do zó sa já tos sá ga i tól füg gõ

egyéb uta sí tás.
Fen ti ke ze lé si uta sí tá sok azon ban nem kor lá toz hat ják a

köz ér de kû ada tok meg is me ré sét.

5. Irat át adás rend je a Szer ve zet/szer ve ze ti egy ség
meg szû né se ese tén
 

Iratát adás rend je Szer ve zet meg szün te té se ese tén
Az érin tett mi nisz té rium meg szün te té se vagy fel adat -

kör ének meg vál toz ta tá sa ese tén a ren del ke zõ szerv kö te les 
in téz ked ni a mi nisz té rium irat tá ri anya gá nak to váb bi el he -
lye zé sé rõl, biz ton sá gos meg õr zé sé rõl, ke ze lé sé rõl.

A ren del ke zõ, vagy jog utód szerv kö te les a meg szûnt
szerv irat tá ri anya gát fel mér ni, er rõl jegy zé ket ké szí te ni és
el he lye zé sé rõl az ille té kes le vél tá rat ér te sí te ni.
 

Irat anyag át adá si rend je szer ve ze ti egy sé gek meg szû né -
se ese tén

Ab ban az est ben, ha át szer ve zés  miatt, vagy egyéb ok -
ból va la mely szer ve ze ti egy ség meg szû nik, a jog utód szer -
ve zet kö te les az irat anya got át ven ni és azt az irat ke ze lés re,
irat tá ro zás ra vo nat ko zó elõ írások sze rint ke zel ni. Az el já -
rás ról jegy zõ köny vet kell fel ven ni, me lyet az át adó ál lít
össze és az át ve võ té te le sen iga zol ja az irat anyag át vé te lé -
nek té nyét.

Amennyi ben a meg szû nõ szer ve ze ti egy ség irat anya gát
más jog utód szer ve ze ti egy ség nek át ad ni nem le het (pl. az
ügy kör meg szû né se  miatt) az irat anya got a Köz pon ti Irat -
tár nak kell át ad ni. Az át adás-át vé te li el já rás ról jegy zõ -
köny vet kell fel ven ni, mely nek egy pél dá nyát a Köz pon ti
Irat tár ré szé re meg kell kül de ni.
 

Irat anyag át adá si rend je mun ka kör-át adás, mun ka vi -
szony meg szû né se ese tén

A mun ka kör át adá sa, illetve a mun ka vi szony meg szû -
né se ese tén a fe le lõs ve ze tõ fel ada ta biz to sí ta ni a vonat -
kozó irat anyag át adá sát és át vé te lét. Az el já rás ról jegy zõ -
köny vet kell fel ven ni, me lyet az át adó ál lít össze és az át -
ve võ té te le sen iga zol ja az irat anyag át vé te lé nek té nyét.

6. Bé lyeg zõ-nyil ván tar tás
 

A mi nisz té ri um ban a ki ad má nyo zás hoz hasz nált bé -
lyeg zõk rõl, alá írás bé lyeg zõk rõl a Ügy ke ze lés nyil ván tar -
tást kö te les ve zet ni.

A nyil ván tar tás nak tar tal maz nia kell az aláb bi ada to kat:
– sor szám,
– a bé lyeg zõ le nyo ma ta,

– a bé lyeg zõ hasz ná la tá ra jo go sult szer ve ze ti egy -
ség/sze mély meg ne ve zé se,

– a bé lyeg zõt át ve võ mun ka társ neve,
– az át vé tel dá tu ma és az át vé telt iga zo ló alá írá sa,
– a vissza vé tel dá tu ma és a vissza vé telt át vé telt iga zo ló

alá írá sa,
– a meg sem mi sí tés dá tu ma.
A hi va ta los bé lyeg zõ ket az érin tett szer ve ze ti egy sé gek

irat ke ze lõi õr zik és fe le lõ sek azok ren del te tés sze rû hasz -
ná la tá ért. A bé lyeg zõ ket el zár va kell õriz ni.

A már el avult bé lyeg zõ ket az irat ke ze lõk a köz pon ti
irat ke ze lé si fel ada to kat el lá tó szer ve ze ti egy ség nek kö te -
le sek vissza ad ni, ahol sa ját ha tás kör ben gon dos kod nak
annak meg sem mi sí té sé rõl. A bé lyeg zõk meg sem mi sí té sé -
rõl jegy zõ köny vet kell fel ven ni.

7. Vis ma jor ese tén az ik ta tá si te en dõk
 

Vis ma jor ese té re az irat ke ze lés fel ügye le tét el lá tó ve ze -
tõ és az elekt ro ni kus irat ke ze lé si rend szer üze mel te té sé ért
fe le lõs ve ze tõ fel ada ta a „ka taszt ró fa” terv el ké szí té se,
mely ben meg kell ha tá roz ni az ik ta tás sal kap cso la tos te en -
dõ ket és ki kell je löl ni a fe le lõ sö ket.

Eb ben sza bá lyoz ni kell, hogy az elekt ro ni kus irat ke ze lõ
rend szer mû kö dés kép te len sé ge ese tén mi lyen el já rást kell
al kal maz ni az ira tok fo lya ma tos fel dol go zá sá nak biz to sí -
tá sá ra.

Meg kell ha tá roz ni azo kat a szer ve ze ti egy sé ge ket és fe -
le lõ sö ket – te lep he lyen ként leg alább egyet-egyet – akik
ezen idõ szak ban az e cél ra rend sze re sí tett ha gyo má nyos,
pa pír ala pú ik ta tó könyv ben vég zik a be jö võ és ki me nõ kül -
de mé nyek ik ta tá sát. Az át me ne ti idõ szak alatt ma nu á li san
ik ta tott ira tok sze re lé sé re nincs le he tõ ség.

1. számú melléklet
az Iratkezelési Szabályzathoz

Irattári Terv

Az irat tá ri terv az ira to kat ügy kör sze rint cso por to sít ja.
Az irat tá ri terv fel épí té se az aláb bi:

– az elsõ osz lop az irat tá ri té tel szám és a se lej te zé si jel
együt te se: 4 szám je gyû kód szám, amely az ügy kör szá má -
ból (3 szám jegy) és a se lej te zé si jel bõl (4. szám jegy) áll.
A se lej te zé si jel ér tel me zé se a kö vet ke zõ:

Se lej te zé si jel Se lej te zé si (meg õr zé si) idõ (év)

1 2

2 5

3 10

4 15

5 30

6 50

0 nem se lej tez he tõ
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– má so dik osz lop: az ügy kör meg ne ve zé se
– har ma dik osz lop: a se lej te zé si (meg õr zé si) idõ év ben, 

HN je lö lés ese tén az ira tot ha tár idõ nél kül a mi nisz té rium
irat tá rá ban kell meg õriz ni, AS je lö lés ese tén az irat azon -
nal se lej tez he tõ,

– ne gye dik osz lop: a nem se lej tez he tõ ira tok le vél tár ba
adá si ide je.

Az ügy kö rök meg ne ve zé sé re és a se lej te zé si (meg õr zé -
si) idõ re a fõ osz tá lyok tesz nek ja vas la tot. Az irat tá ri ter vet
éven te fe lül kell vizs gál ni és szük ség sze rint mó do sí ta ni.

A té tel szá mot fel kell je gyez ni az ik ta tó könyv meg fe le -
lõ ro va tá ban és az elõ adói íven és az ira ton. A té tel szá mot
az ügy in té zõ ha tá roz za meg. Té tel szám nél kül sem az ope -
ra tív irat tár, sem a köz pon ti irat tár nem ve het át ügy ira tot.

Az olyan ügy ira tok ese té ben, ame lyek nél – össze tett sé -
gük  miatt – több irat tá ri té tel szám is meg ha tá roz ha tó, ak -
kor ezek kö zül a leg hosszabb meg õr zé si ide jût, illetve a le -
vél tár ba he lye zen dõt kell vá lasz ta ni.

Az irat tá ri terv nek az Ügy ke ze lé sen és a szer ve ze ti egy -
sé gek ügy ke ze lõ in él nap ra ké szen ren del ke zés re kell áll nia.
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Irat tá ri té tel szám/
se lej te zé si jel

Az ügy kör meg ne ve zé se
Se lej te zé si

( megõrzési) idõ
(év)

Le vél tár ba
adás ide je

(év)

ÁLTALÁNOS RÉSZ

01 Mi nisz te ri ér te kez let (ka bi net) anya gai, Mi nisz te ri Tit kár ság ira tai

0101-0 Mi nisz te ri ér te kez let (ka bi net) anya gai – 15

0102-0 Mi nisz te ri Tit kár ság – más ho va nem so rol ha tó – le ve le zé se – 15

02 Or szág gyû lé si, po li ti kai ügyek

0201-0 A mi nisz ter, po li ti kai ál lam tit kár or szág gyû lé si, po li ti kai
(pár tok kal kap cso la tos) ügyei

– 15

0202-0 Az Or szág gyû lés és bi zott sá gai mun ká já val kap cso la tos ügyek
(szak vé le mé nyek, ál lás fog la lá sok, elõ ter jesz tések stb.)

– 15

0203-0 Or szág gyû lé si kép vi se lõk in ter pel lá ci ó i val, szó be li kér dé se i vel,
írás be li vá laszt igény lõ kér dé se i vel, azon na li kér dé se i vel
kap cso la tos ügyek

– 15

0204-1 Az Or szág gyû lé si kép vi se lõk kel kap cso la tos egyéb ügyek
(tá jé koz ta tás, szer ve zés stb.)

2 –

03 Kor mány ülés, Kormány ka bi net ülés, köz igaz ga tá si ál lam tit ká ri ér te kez let, ve ze tõi ér te kez let anya gai

0301-0 Kormányülés anya gai – 15

0302-0 Kormány ka bi netülés anya gai – 15

0303-0 Köz igaz ga tá si ál lam tit ká ri ér te kez let anya gai – 15

0304-0 He lyet tes ál lam tit ká ri ér te kez let anya gai – 15

04 Társ szer vek kel kap cso la tos ügyek, tár ca kö zi bi zott sá gok anya gai

0401-0 Tár ca kö zi bi zott sá gok ügyei, me lyek tit kár sá gi te en dõ it a KvVM
lát ja el

– 15

0402-3 Tár ca kö zi bi zott sá gok ügyei, me lyek tit kár sá gi te en dõ it más tár ca
lát ja el

10 –

0403-0 Szak mai egyez te té sek anya gai – 15

05 Ön kor mány za tok kal kap cso la tos ügyek

0501-0 Ön kor mány za tok in dít vá nyai – 15

06 Tár sa sá gok kal, ala pít vá nyok kal kap cso la tos ügyek

0601-0 Ala pí tá si, át szer ve zé si, név vál toz ta tá si ügyek – 15

0602-0 Ala pí tói ha tá ro za tok – 15

0603-0 Tár sa sá gok, ala pít vá nyok nyil ván tar tá sa HN –

0604-4 Gaz da sá gi tár sa sá gok köz gyû lé si (tu laj do no si) ha tás kör be tar to zó
ügyei

15 –



Irat tá ri té tel szám/
se lej te zé si jel

Az ügy kör meg ne ve zé se
Se lej te zé si

( megõrzési) idõ
(év)

Le vél tár ba
adás ide je

(év)

0605-3 Tár sa sá gi adat szol gál ta tá sok, sta tisz ti kák 10 –

0606-3 Ér dek kép vi se le ti ügyek 10 –

0607-4 Ha tó sá gi ivó víz-csa tor na díj meg ál la pí tás 15 –

0608-4 La kos sá gi víz-csa tor na szol gál ta tás ál lam i tá mo ga tá sá val,
tár ca kö zi bi zott ság mû köd te té sé vel kap cso la tos ügyek

15 –

0609-4 Gaz da sá gi tár sa sá gok, költ ség ve té si szer vek va gyon ke ze lé si ügyei 
(ki je lö lés, meg szû nés)

15 –

0610-2 Egyéb tár sa sá gok kal, gaz dál ko dó szer ve ze tek kel kap cso la tos
ügyek

5 –

07 Mi nisz ter, mi nisz té rium irá nyí tá sa alatt álló or szá gos ille té kességû és te rü le ti szer vek kel kap cso la tos ügyek

0701-0 Ala pí tá si, át szer ve zé si, név vál toz ta tá si ügyek – 15

0702-0 Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály zat jó vá ha gyá sa – 15

0703-4 Mi nisz té rium irá nyí tá sa alá tar to zó szer vek egye di meg ke re sé sei 15 –

08 Hát tér in téz mé nyek kel kap cso la tos ügyek

0801-0 Ala pí tá si, át szer ve zé si, név vál toz ta tá si ügyek – 15

0802-0 Éves mun ka ter vek, be szá mo lók – 15

0803-2 Ese ti fel ada tok 5 –

09 Ci vil (tár sa dal mi) szer ve ze tek kel, ka ma rák kal és ér dek vé del mi szer ve ze tek kel kap cso la tos ügyek

0901-0 Kör nye zet vé dõ tár sa dal mi moz gal mak tá mo ga tá sa – 15

0902-3 Tár sa dal mi szer ve ze tek kel kap cso la tos ügyek 10 –

0903-0 Az ér dek egyez te tõ fó ru mok anya gai – 15

10 Kom mu ni ká ci ós és saj tó ügyek

1001-2 Kom mu ni ká ci ós, saj tó pro pa gan da ügyek 5 –

1002-2 Ren dez vé nyek (an két, kon fe ren cia stb.) 5 –

1003-1 Saj tó ré szé re hely szí ni lá to ga tá sok meg szer ve zé se 2 –

1004-1 Saj tó fo ga dá sok szer ve zé se (bel- és kül föld) 2 –

1005-2 Rek lám ügyek 5 –

1006-1 Pro to koll és rep re zen tá ci ós ügyek 2 –

1007-1 Kö zön ség szol gá la ti ügyek 2 –

11 Fel ügye le ti és bel sõ ellen õr zés ügyei

1101-4 Fel ügye le ti vizs gá la tok és el len õr zé sek anya gai 15 –

1102-4 Bel sõ el len õr zé si fel ada tok 15 –

1103-4 EU-s tá mo ga tá sok (Pha re, ISPA, Ko hé zi ós Ala pok stb.) 15 –

12 Kül sõ (ÁSZ, KEHI) el len õr zé sek ügyei

1201-4 ÁSZ el len õr zé sé vel kap cso la tos ügy ira tok 15 –

1202-4 KEHI el len õr zé sé vel kap cso la tos ügy ira tok 15 –

1203-4 Egyéb ellen õr zõ szer ve ze tek 15 –

13 Or szá gos Kör nye zet vé del mi Ta nács (OKT) Tit kár sá gi ügyei

1301-0 OKT ülé sek anya gai – 15

1302-1 OKT tit kár ság le ve le zé se 2 –

14 Sze mély ügyek

1401-2 Fel vé te li ké rel mek, ön élet raj zok 5 –
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Irat tá ri té tel szám/
se lej te zé si jel

Az ügy kör meg ne ve zé se
Se lej te zé si

( megõrzési) idõ
(év)

Le vél tár ba
adás ide je

(év)

1402-5 Fel vé te li pá lyá za tok kal kap cso la tos ügyek (ki írás, je lent ke zés
stb.)

30 –

1403-1 Be so ro lás sal kap cso la tos ész re vé te lek 2 –

1404-2 Er köl csi bi zo nyít vány be szer zé se 5 –

1405-6 Sze mé lyi anya gok (ki ne ve zé sek és ki ne ve zésmó do sí tá si ügyek,
il let ménymó do sí tá si ügyek, be so ro lás sal kap cso la tos ész re vé te lek, 
es kü té te li ügyek)

50 –

1406-3 Tel je sít mény ér té ke lés sel kap cso la tos ügyek 10 –

1407-3 Adat szol gál ta tá sok 10 –

1408-3 Pol gá ri szol gá la tos ügyek 10 –

1409-2 Szak mai gya kor lat ügyek 5 –

1410-5 A mi nisz té rium lét szám és il let mény gaz dál ko dá sá val kap cso la tos
ügyek (je len té sek, kon cep ci ók, fel ter jesz té sek)

30 –

1411-4 Hi va ta li át adás-át vé te li jegy zõ köny vek (a mi nisz té rium
ki ne ve zé si ha tás kö ré be tar to zó ve ze tõk ese té ben)

15 –

1412-3 Ktv., Kjt, Mt. ren del ke zé se i vel kap cso la tos ál lás fog la lá sok,
dön té sek, irány el vek

10 –

1413-5 Má sod ál lás, mel lék fog lal ko zás, meg bí zá si jog vi szony ügyei 30 –

1414-6 Fe gyel mi ügyek 50 –

1415-5 Iga zo lá sok (köz szol gá la ti mun ka vi szony, mun ka vi szony) 30 –

1416-6 Cím ado má nyo zá sok 50 –

1417-5 Mun ka jo gi sza bály sér té si ügyek 30 –

1418-5 Mi nisz té rium dol go zó i nak ta nul má nyi szer zõ dé sei 30 –

1419-5 Mun kál ta tói köl csön ügyei 30 –

1420-0 Is ko lán kí vü li ok ta tá si tan fo lya mok hi va ta los bi zo nyít vá nyai HN –

1421-2 Ju tal ma zá si ügyek 5 –

1422-3 Ju bi le u mi, egyéb ju ta lom 10 –

1423-6 Ki tün te té si ügyek (mi nisz te ri, ál lam i) 50 –

1424-5 Nyug dí ja zás sal kap cso la tos ügyek (öreg sé gi, kor en ged mé nyes,
rok kant sá gi)

30 –

1425-3 Mun ka- és élet kö rül mé nyek ja ví tá sá ra irá nyuló kon cep ci ók,
irány el vek

10 –

1426-3 Nyug dí ja sok fog lal koz ta tá sa 10 –

1427-3 Nyug díj elõ ké szí té sek 10 –

1428-3 Szo ciá lis ter vek 10 –

1429-3 Szo ciá lis jel le gû ügyek (szo ciá lis se gély, te me té si se gély, al bér le ti 
hoz zá já ru lás), Szo ciá lis Bi zott ság jegy zõ köny vei

10 –

1430-2 MÁV arc ké pes iga zol vá nyok 5 –

1431-2 Ál lo mány- és lét szám je len tés (hó vé gi) 5 –

1432-3 He lyet te sí té si ügyek 10 –

1433-2 Ki ké ré sek 5 –

1434-2 Má sod ál lás, mel lék fog lal ko zás 5 –

1435-3 Össze fér he tet len ség 10 –

1436-2 Sza bad ság: fi ze tett, ta nul má nyi 5 –

1437-6 Sza bad ság: fi ze tés nél kü li, rend kí vü li, 30 na pon túli 50 –

1438-6 Sza bad ság: rek re á ci ós 50 –

164 KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ 1. szám



Irat tá ri té tel szám/
se lej te zé si jel

Az ügy kör meg ne ve zé se
Se lej te zé si

( megõrzési) idõ
(év)

Le vél tár ba
adás ide je

(év)

1439-5 Bel sõ ér de kelt sé gi rend sze rek 30 –

1440-3 If jú ság po li ti kai ügyek 10 –

1441-3 Kép zés, to vább kép zés ügyei (bel sõ) 10 –

1442-3 Ok ta tá si, kép zé si ter vek, kon cep ci ók (bel sõ) 10 –

1443-3 Ké pe sí té si elõ írásokkal kap cso la tos ügyek (bel sõ) 10 –

1444-3 Köz igaz ga tá si alap- és szak vizs gá val kap cso la tos ügyek 10 –

1445-3 Ösz tön díj ügyek 10 –

1446-3 Üdü lé si ügyek 10 –

1447-3 Ér dek egyez te tés ügyei (bel sõ egyez te tés) 10 –

1448-5 Gaz da sá gi tár sa sá gok ba tör té nõ ki je lö lés 30 –

1449-5 Bi zott sá gi fel ké ré sek, ki je lö lé sek 30 –

15 Mun ka vé de lem, fog lal ko zás-egész ség ügy

1501-3 Mun ka vé de lem irá nyí tá sá val járó el vi és ope ra tív fel ada tok
(óvó rend sza bá lyok, szab vá nyok és ren del ke zé sek, mun ka vé del mi
ok ta tá sok, bal ese ti jegy zõ köny vek)

10 –

1502-3 Biz ton ság tech ni kai és mun ka egész ség ügyi vizs gáz ta tás,
mun ka vé del mi tan fo lya mok, elõ adá sok

10 –

1503-6 Fog lal ko zás-egész ség ügyi szol gá lat tal kap cso la tos ügyek
(al kal mas sá gi vizs gá lat)

50 –

1504-2 Vé dõ fel sze re lés, vé dõ ru ha, mun ka ru ha 5 –

16 Tûz vé de lem, ren dé szet

1601-3 Tûz vé del mi te vé keny ség fel ügye le té vel, el len õr zé sé vel,
irá nyí tá sá val kap cso la tos ügyek (jegy zõ köny vek, je len té sek,
ok ta tá sok)

10 –

1602-3 Tu laj don vé de lem ügyei, ren dé sze ti te vé keny ség fel ügye le te,
irá nyí tá sa

10 –

1603-2 Por ta szol gá lat 5 –

17 Kör nye zet biz ton sá gi ügyek

1701-0 Hon vé de lem mel, or szág moz gó sí tás sal kap cso la tos ügyek HN –

1702-0 Pol gá ri vé del mi ügyek HN –

1703-0 Ka taszt ró fa (kör nye ze ti, ter mé sze ti, nuk le á ris, ipar i stb.) ügyek – 15

18 Nem zet kö zi kap cso la tok ügyei

1801-0 Két ol da lú meg ál la po dá sok szö ve gei, vég re haj tá suk – 15

1802-0 Nem zet kö zi egyez mé nyek szö veg e, vég re haj tá suk – 15

1803-0 Nem zet kö zi ta nács ko zá sok jegy zõ köny vei – 15

1804-0 Nem zet kö zi szer ve ze tek kel kap cso la tos ügyek – 15

1805-0 EU-val kap cso la tos ügyek – 15

1806-0 OECD és az IEA tag ság gal kap cso la tos ügyek – 15

1807-0 NA TO-val kap cso la tos ügyek – 15

1808-0 PHARE pro jek tek – 15

1809-5 PHARE pénz ügyi alap ke ze lé se 30 –

1810-0 ISPA pro jek tek – 15

1811-0 Ko hé zi ós Ala pok ügyei – 15

1812-0 Struk tu rá lis Ala pok ügyei – 15
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Az ügy kör meg ne ve zé se
Se lej te zé si

( megõrzési) idõ
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adás ide je

(év)

1813-0 LIFE pro jek tek – 15

1814-3 Egyéb két ol da lú, va la mint több ol da lú pénz ügyi tá mo ga tá sok,
se gé lyek ügyei

10 –

1815-3 Két ol da lú nem zet kö zi együtt mû kö dés sel kap cso la tos ügyek 10 –

1816-2 Kül föl di ki kül de té si és fo ga dá si terv 5 –

1819-2 Kül föl di ki kül de té sek en ge dé lye zé si ira tai 5 –

1820-2 Bel föl di nem zet kö zi ese mé nyek en ge dé lye zé si ira tai 5 –

1821-3 For dí tá si, tol má cso lá si, pro to koll ügyek 10 –

1822-3 Nem zet kö zi In for má ci ós Rend szer (NIR) ada tai 10 –

19 Ága za ti stra té gi ai ügyek

1901-0 Kör nye zet vé del mi, ter mé szet vé del mi, víz ügyi stra té gia
ki ala kí tá sá nak ügyei

– 15

1902-3 Nem ze ti Kör nye zet vé del mi Prog ramhoz kap cso ló dó anya gok 10 –

20 Ku ta tá si ügyek

2001-0 Ku ta tá si mû sza ki fej lesz té si kon cep ci ók, ter vek, prog ra mok – 15

2002-4 Ku ta tá si, mû sza ki fej lesz té si ter vek kel kap cso la tos le ve le zés,
ügy in té zés

15 –

2003-5 Újí tá sok, ta lál má nyok 30 –

2004-5 Ipar jog vé del mi, li cen cia, mû sza ki sza bá lyo zá si ügyek
(szab vá nyok)

30 –

2005-4 Tu do mány po li ti kai Bi zott ság ügyei 15 –

2006-3 K+F ügyek 10 –

21 Kör nye zet vé del mi, ter mé szet vé del mi és víz ügyi ok ta tá si ügyek

2101-3 Ké pe sí té si elõ írásokkal kap cso la tos ügyek 10 –

2102-3 Ok ta tás hoz, ne ve lés hez, köz mû ve lõ dés hez kap cso ló dó
(pá lyá za tok, ve tél ke dõk, szak kö rök stb.) ira tok

10 –

2103-3 Is me ret ter jesz tés (ki ad vá nyok) 10 –

2104-5 Köz mû ve lõ dé si, is me ret ter jesz té si ügyek 30 –

2105-2 Ok ta tá si kon fe ren ci ák, ren dez vé nyek, an ké tok 5 –

2106-5 Fel sõ-, kö zép-, alap fo kú ok ta tá si, kép zé si ügyek 30 –

2107-5 Or szá gos Kép zé si Jegy zék 30 –

22 Mi nisz té rium gaz da sá gi, bér-, pénz ügyi, szám vi te li ügyei

2201-0 Be szá mo lók, je len té sek a mi nisz té rium egyes szer ve ze ti egy sé gei
pénz ügyi te vé keny sé gé rõl

– 15

2202-0 Szer zõ dé sek nyil ván tar tá sa HN –

2203-0 Éves ter vek, költ ség ve té sek – 15

2204-3 Dol go zók la kás épí té si tá mo ga tá sa 10 –

2205-3 Könyv jó vá írá sok 10 –

2206-3 Lel tá ri ira tok 10 –

2207-3 Mér leg be szá mo lók 10 –

2208-3 Be fek te tett esz köz nyil ván tar tás 10 –

2209-3 Adó ügyek (SZJA, ÁFA stb.) 10 –

2210-3 Be ér ke zõ és ki me nõ szám lák nyil ván tar tá sa 10 –

2211-2 Csa lá di pót lék ügyek (el lá tás meg szû né sét kö ve tõ) 5 –
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Az ügy kör meg ne ve zé se
Se lej te zé si
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2212-0 Bér szám fej té si kar to nok HN –

2213-3 SZTK ügyek 10 –

2214-0 Mun ka vi szony (köz szol gá la ti, köz al kal ma zot ti) iga zo lás HN –

2215-3 Se lej te zé si jegy zõ köny vek 10 –

2216-3 Szám vi tel egy sé ges rend je (szám la rend) 10 –

2217-3 Bank for gal mi szám lák bi zony la tai 10 –

2218-3 Bank i le ve le zés (ter he lé si, jó vá írá si ér te sí té sek) 10 –

2219-3 El szá mo lá si elõ leg nyil ván tar tá sok 10 –

2220-3 Házi és de vi za pénz tár bi zony la tai 10 –

2221-3 Kö te le zett ség vál la lás és ke ret nyil ván tar tás 10 –

2222-0 Egyé ni (bér szám fej tés hez kap cso ló dó) anya gok HN –

2223-3 Kül föl di ki kül de tés költ ség el szá mo lás 10 –

2224-3 Bank kár tyák kal kap cso la tos ira tok 10 –

2225-3 Be vé te li pénz tár bi zony la tok tõ pél dá nyai 10 –

2226-3 Ki adá si pénz tár bi zony la tok tõ pél dá nyai 10 –

2227-3 Jó lé ti-szo ci á lis ügyek pénz ügyi el szá mo lá sa 10 –

2228-3 Ju tal ma zá sok kal kap cso la tos pénz ügyi ira tok 10 –

2229-3 Fõ köny vi köny ve lés bi zony la tai 10 –

2230-0 Le til tá si ira tok HN –

2231-3 Pénz tár je len tés tõ pél dá nyai 10 –

2232-2 Sta tisz ti kai je len té sek 5 –

2233-3 Kész pénz csekk (tõ pél dá nyai) 10 –

2234-3 Kész pénz csekk nyil ván tar tá sa 10 –

2235-3 Kö te le zett ség vál la lá sok nyil ván tar tá sa 10 –

23 Be ru há zá si ügyek

2301-0 Be ru há zá si ke re tek kel kap cso la tos ügyek – 15

2302-0 Be ru há zá si prog ra mok, ter vek – 15

2303-4 Ál la mi be ru há zás sal kap cso la tos elõ ter jesz tések 15 –

2304-4 Ál la mi tá mo ga tá sok le bo nyo lí tá sa 15 –

2305-4 Be fek te tett esz köz fej lesz té si te vé keny ség ügyei 15 –

2306-3 Köz be szer zés alap ján meg va ló su ló be szer zé sek do ku men tá ci ói 10 –

2307-2 Sza bad ké zi vé tel lel tör té nõ ér ték ha tár fe let ti be szer zé sek
do ku men tá ci ói

5 –

2308-1 Sza bad ké zi vé tel lel tör té nõ ér ték ha tár alat ti be szer zé sek
do ku men tá ci ói

2 –

2309-0 Be ru há zá sok, fel újí tá sok mû sza ki do ku men tá ci ói
terv do ku men tá ci ók, ha tó sá gi en ge dé lyek

HN –

2310-2 Be ru há zá sok, fel újí tá sok egyéb ira tai 5 –

2311-3 Be ru há zás sal kap cso la tos bank szám lák ira tai 10 –

2312-3 Be ru há zá sok köny ve lé si anya gai 10 –

2313-3 Be ru há zá sok fe lül vizs gá la tá val, el szá mo lá sá val kap cso la tos ügyek 10 –

24 El lá tá si ügyek

2401-3 Anyag be szer zé sek, meg ren de lé sek, ana li ti kus nyil ván tar tá sok 10 –

2402-3 Anyag- és kész let gaz dál ko dás ügyei 10 –

1. szám KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ 167



Irat tá ri té tel szám/
se lej te zé si jel

Az ügy kör meg ne ve zé se
Se lej te zé si

( megõrzési) idõ
(év)

Le vél tár ba
adás ide je

(év)

25 Mû sza ki üze mel te tés ügyei

2501-3 Fel újí tá si ügyek 10 –

2502-3 Ener gia el lá tás, -fel hasz ná lás, gaz dál ko dás ügyei 10 –

2503-3 Fel vo nók ügyei 10 –

2504-2 Gond nok ság ügyei 5 –

2505-1 Te le fon, te lex, te le fax ügyek 2 –

2506-3 Gép ko csi igény lé sek 10 –

2507-3 Gép jár mû üze mel te tés sel kap cso la tos ügyek 10 –

26 Va gyon gaz dál ko dá si ügyek

2601 In gat lan-nyil ván tar tás, tér kép, terv rajz, mû le írás stb. HN –

2602 In gat lan ke ze lõi jo gá nak át adá sa, át vé te le, ke ze lés, fenn tar tás HN –

2603 In gat lan bér le ti szer zõ dé sek HN –

2604 In gat lan adás-vé te li ügyek HN –

2605-0 Vé dett ter mé sze ti te rü le tek ki sa já tí tá sa (fel vá sár lá sa) – 15

2606-3 Biz to sí tá si ügyek 10 –

27 In for ma ti kai ügyek

2701-2 Igény be je len tés szá mí tás tech ni kai esz kö zök be szer zé sé re,
cse ré jé re, ja ví tá sá ra

5 –

2702-3 In for ma ti kai tar tal mat is hor do zó pá lyá za tok (bel föl di és EU) ügyei 10 –

2703-3 Üze mel te tés sel kap cso la tos ügyek, szer zõ dé sek 10 –

2704-3 Ága za ti in for ma ti kai stra té gi á val össze füg gõ ügyek 10 –

2705-0 In for ma ti kai sza bály za tok – 15

2706-3 Szak ági prog ra mok in for ma ti kai vo nat ko zá sú ügyei 10 –

2707-3 Kor mány za ti in for ma ti kai ügyek 10 –

2708-3 Ága za ti ho ri zon tá lis prog ra mok in for ma ti kai ügyei 10 –

2709-0 Ha zai és EU kör nye zet sta tisz ti kai ügyek, je len té sek – 15

2710-3 EU és EEA in for ma ti kai vo nat ko zá sú ügyei 10 –

2711-3 GRID ügyek 10 –

2712-3 Kör nye ze ti ál la pot je len tés sel kap cso la tos ügyek (ha zai és EU) 10 –

2713-3 Adat gyûj té sek kel, adat szol gál ta tás sal össze füg gõ ügyek 10 –

2714-3 Az ága za ti Kör nye zet vé del mi In for má ci ós Rend szer,
ter mé szet vé del mi és víz ügyi in for má ci ós rend szer fej lesz té sé vel,
üze mel te té sé vel össze füg gõ ügyek

10 –

2715-3 Az ága za ti in for ma ti kai kom mu ni ká ci ós tech no ló gia ál la po tá val,
fej lesz té sé vel, üze mel te té sé vel össze füg gõ ügyek (hard ver és
szoft ver ügyek)

10 –

2716-3 Adat bá zis és in for má ci ós rend szer 10 –

2717-3 Sta tisz ti kák 10 –

2718-3 Kör nye zet vé del mi, ter mé szet vé del mi, víz ügyi in for má ci ós rend szer 10 –

2719-2 Adat szol gál ta tá sok 5 –

28 Jogi és köz igaz ga tá si ügyek

2801-0 Fel sõbb szer vek hez in té zen dõ KvVM elõ ter jesz tések ter ve ze tei,
azok tár ca kö zi egyez te té sé nek anya gai és a vég le ges elõ ter jesz tés
ira tai

– 15
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2802-0 Mi nisz te ri ren de le tek ter ve ze tei, azok tár ca kö zi egyez te té sé nek
anya gai és alá írt pél dá nya

– 15

2803-0 Jogi irány el vek, elvi ál lás fog la lá sok és irány mu ta tá sok,
köz le mé nyek, ese ti tá jé koz ta tá sok a mi nisz té rium jog al ko tá si,
jog sza bály-elõ ké szí té si fel adat kö ré be tar to zó jog sza bá lyok
ér tel me zé sé vel és al kal ma zá sá val kap cso lat ban

– 15

2804-0 Elvi je len tõ sé gû szak ága za ti irá nyí tá si ira tok (uta sí tá sok,
irány mu ta tá sok, kör le ve lek, tá jé koz ta tók, irány el vek stb.)

– 15

2805-2 Társ ha tó sá gok és más szer vek elõ ter jesz téseinek vé le mé nye zé se 5 –

2806-0 Szak ér tõi, fe lül vizs gá la ti en ge dé lyek, nyil ván tar tá sok HN –

2807-0 Jog sza bá lyok, ha tá ro za tok nyil ván tar tá sa HN –

2808-0 Jog sza bá lyok ban, OGY-, kor mány ha tá ro za tok ban meg ha tá ro zott
fel ada tok, és vég re haj tá suk nyil ván tar tá sa

HN –

2809-5 Bí ró sá gi (bün te tõ, gaz da sá gi, mun ka ügyi, pol gá ri pe res és nem
pe res) ügyek

30 –

2810-5 Fel ügye le ti pa na szok vizs gá la ta 30 –

2811-3 Jogi kép vi se le ti ügyek 10 –

2812-3 Jog vi tás ügyek (pe ren kí vül) 10 –

2813-3 Bí ró sá gi meg ke re sé sek 10 –

2814 Te lek köny vi ügyek 30 –

2815-3 Tör vé nyes sé gi ügyek 10 –

2816-3 Tör vé nyes sé gi óvá sok kez de mé nye zé se 10 –

2817-2 Az ága za ti hi va ta los lap szer kesz té sé vel kap cso la tos ügyek 5 –

2818-0 Fel ügye le ti vizs gá la tok és el len õr zé sek anya gai (nem pénz ügyi) – 15

2819-5 Ha tó sá gi ügyek (en ge dé lyek, egyéb ha tó sá gi in téz ke dé sek) 30 –

2820-4 Szak ha tó sá gi ál lás fog la lá sok 15 –

2821-1 Át té tel kül sõ szerv hez 2 –

2822-2 Más ho va nem so rolt szer zõ dé si ügyek 5 –

29 Ügy vi tel (irat ke ze lés) ügyei

2901-0 Ügy vi tel elvi ügyei és el len õr zé sek – 15

2902-0 Irat ke ze lé si, irat tá ro zá si, irat se lej te zé si ügyek HN –,

2903-2 Pos tá val kap cso la tos ügyek 5 –

30 Köz gaz da sá gi és költ ség ve té si ügyek

3001-0 Költ ség ve té si szer vek pénz ügye i vel kap cso la tos ál lás fog la lá sok,
uta sí tá sok

– 15

3002-0 Költ ség ve té si szer vek be szá mo lói, ter vei – 15

3003-0 Költ ség ve tés ter ve zé sé vel kap cso la tos ügyek – 15

3004-0 Köz ép- és hosszú távú ter vek – 15

3005-0 Köz gaz da sá gi sza bá lyo zók (adó, tá mo ga tás stb.) ki ala kí tá sá val
kap cso la tos ügyek

– 15

3006-0 Kör nye zet vé del mi, ter mé szet vé del mi, víz ügyi gaz da sá gi
sza bá lyo zás sal kap cso la tos ügyek

– 15

3007-0 Kör nye zet vé del mi, ter mé szet vé del mi, víz ügyi prog ra mok
köz gaz da sá gi meg ala po zá sa

– 15

3008-3 Adat szol gál ta tá sok, sta tisz ti kák (ága za ti) 10 –
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3009-2 Költ ség ve té si szer vek éven be lü li gaz dál ko dá sá val össze füg gõ
le ve le zé sek (in téz mé nyek, elõ irány za tok mó do sí tá sok stb.)

5 –

3010-3 Év kö zi (Ogy, Korm., fe je zet) elõ irány zat mó do sí tá sok (be le ért ve
Kincs tár, PM, ÁSZ tá jé koz ta tást is)

10 –

31 Ál la mi tá mo ga tá sok ügyei

3101-4 Kör nye zet vé del mi Alap Cél elõ irány zat ból (KAC), Víz ügyi
Cél elõ irány zat ból (VICE) nyúj tott tá mo ga tá sok ügyei (nem
pá lyá za tos)

15 –

3102-4 Kör nye zet vé del mi, ter mé szet vé del mi, víz ügyi be ru há zá sok
tá mo ga tá sa (pá lyá za tok)

15 –

32 Egyéb ál ta lá nos ügyek

3201-3 Bi zott sá gok és ta nács adó tes tü le tek ügy vi te le 10 –

3202-3 Bi zott sá gok és ta nács adó tes tü le tek kel kap cso la tos anya gok 10 –

3203-3 Mun ka ter vek, in téz ke dé si ter vek 10 –

3204-3 Tes tü le ti ülé sek, ér te kez le tek, mun ka meg be szé lé sek anya gai 10 –

3205-3 Bel sõ ko or di ná ci ós ügyek 10 –

3206-5 Ja vas la tok, pa na szok, köz ér de kû be je len té sek 30 –

3207-1 Könyv tá ri be szer zé sek (könyv, fo lyó irat, szak lap, hi va ta los lap) 2 –

KÜLÖNÖS RÉSZ

33 Kör nye zet vé de lem

3301-0 Kör nye ze ti ál la po tot elem zõ és ér té ke lõ ira tok – 15

3302-0 Kör nye zet po li ti kai kon cep ci ók és stra té gi ák – 15

3303-0 Kör nye zet vé del mi prog ra mok, pro jek tek szer ve zé se – 15

3304-0 Kör nye ze ti ha tás vizs gá la tok, vizs gá la ti elem zé sek – 15

3305-0 Ra dio ak tív szennye zés el le ni vé de lem el vei és kon cep ci ó ja – 15

3306-0 Le ve gõ-, víz-, ta laj-, illetve lég kö ri su gár vé del mi te vé keny ség
irá nyí tá sa

– 15

3307-0 Su gár vé del mi (io ni zá ló su gár zá sok el le ni vé de lem)
szak te vé keny ség gel kap cso la tos ügyek

– 15

3308-5 Ra dio ak tív szennye zés el le ni te vé keny ség, su gár vé de lem
ko or di ná lá sa

30 –

3309-0 Víz- és ta lajter hel he tõ sé gi, illetve le ve gõ mi nõ ség ha tár ér té ké nek
meg ál la pí tá sa és szennye zés sel járó te vé keny sé gek sza bá lyo zá sa

– 15

3310-0 Kör nye ze ti ele mek vé del mé vel kap cso la tos nem zet kö zi
együtt mû kö dés és kö te le zett ség vál la lás ügyei

– 15

3311-0 Több kör nye zet vé del mi szak te rü le tet érin tõ (kom plex) re gi o ná lis
és ki emelt je len tõ sé gû ügyek

– 15

3312-0 Hul la dék ke let ke zé sé nek, ár tal mat la ní tá sá nak és el he lye zé sé nek
kör nye zet vé del mi kö ve tel mé nyei

– 15

3313-4 Ke vés hul la dék kal járó tech no ló gi ák el ter jesz té se, a hul la dé kok
hasz no sí tá sa, ár tal mat la ní tá sa, kör nye zet kí mé lõ el he lye zé se

– 15

3314-0 Kör nye zet vé del mi mi nõ ség- és ter mék el len õr zés – 15

3315-5 A kör nye zet vé del mé nek nem zet kö zi ta pasz ta la tai 30 –
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3316-5 A tár sa da lom kör nye ze ti tö rek vé se it és ér dek vi szo nya it tük rö zõ
in for má ci ók

30 –

3317-5 Fej lesz té si célú pénz esz kö zök pri o ri tá sa 30 –

3318-5 Kom plex kör nye zet ér té ke lõ rend szer adat bá zi sa, in for má ci ós
rend szer e

30 –

3319-5 Le ve gõ tisz ta ság-vé del mi ügyek 30 –

3320-3 Le ve gõ, víz és ta laj ál la po tá nak ja ví tá sát szol gá ló cse lek vé si
prog ra mok

10 –

3321-5 Víz szennye zé si, víz mi nõ ség-vé del mi ügyek 30 –

3322-5 Ta laj mi nõ ség és ás vány vé de lem ügyei 30 –

3323-5 Kör nye ze ti kár el há rí tá si kon cep ció, ter vek, szer ve zés 30 –

3324-5 Szennye zéski bo csá tá si (emisszi ós) te rü le ti stra té gi ák, prog ra mok 30 –

3325-5 Hul la dé kok és más ve szé lyes anya gok ál tal elõ idé zett
ve szély hely zet meg elõ zé se, meg szün te té se

30 –

3326-5 Hul la dé kok nem zet kö zi for gal má nak sza bá lyo zá sa 30 –

3327-5 Zaj- és rez gés ter he lés ha tár ér té kei, a vé de lem alap ve tõ sza bá lyai,
kö ve tel mé nyei

30 –

3328-3 Zaj és rez gés el le ni vé de lem irá nyí tá sa 10 –

3329-5 Fe lül vizs gá la ti el já rá sok ke re té ben ké szí tett szak vé le mé nyek 30 –

3330-3 Szak ér tõi, fe lül vizs gá la ti jo go sult ság ra vo nat ko zó ké rel mek
vé le mé nye zé se

10 –

3331-3 Kör nye ze ti fo lya ma tok, tár sa dal mi-gaz da sá gi ér té ke lé se,
prog nó zi sok

10 –

3332-3 Mi nõ ség ta nú sí tá si, szab vá nyo sí tá si ügyek 10 –

3333-3 Kör nye zet vé del mi be ren de zé sek, tech no ló gi ák el ter jesz té se 10 –

3334-2 Ügye le ti szol gá lat ügyei 5 –

3335-0 Nem ze ti Kör nye zet vé del mi Prog ram ki dol go zá sá val
fe lül vizs gá la tá val, vég re haj tá sá val kap cso la tos ügyek

– 15

3336-0 Nem ze ti Kör nye zet egész ség ügyi Ak ció prog ram ki dol go zá sá val,
fe lül vizs gá la tá val, vég re haj tá sá val kap cso la tos ügyek

– 15

34 Ter mé szet vé de lem

3401-0 Új, or szá gos je len tõ sé gû ter mé sze ti em lék, vé dett ter mé sze ti
te rü let, táj vé del mi kör zet nem ze ti park lé te sí té se

– 15

3402-0 Táj- és ter mé szet vé de lem mel kap cso la tos nem zet kö zi
szer ve ze tek, egyez mé nyek ügyei (bio szfé ra re zer vá tu mok,
ram sa ri, bon ni, wa shing to ni egyez mé nyek stb.)

– 15

3403-0 Ás vány vé de lem, bá nya ügyek – 15

3404-0 Bar lan gok kal kap cso la tos ügyek – 15

3405-0 Ter mé sze ti erõ for rá sok ter mé szet kí mé lõ hasz no sí tá sa,
gaz dál ko dás

– 15

3406-0 Táj öko ló gi ai ügyek – 15

3407-5 Vé dett ter mé sze ti te rü le tek ide gen for gal ma (öko tu riz mus) 30 –

3408-0 Ter mé szet- és táj vé del mi ok ta tás, is me ret ter jesz tés – 15

3409-0 Kul túr tör té ne ti ér té kek – 15

3410-0 Ál lat- és nö vény fa jok nem zet kö zi ke res ke del me – 15

3411-0 Õsi, ha zai ál lat fa jok kal és faj ták kal kap cso la tos ügyek – 15
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3412-0 Va don élõ ál lat fa jok vé del me – 15

3413-0 Vé det té nem nyil vá ní tott ter mé sze tes nö vény- és ál lat vi lág, a
va dász ha tó és ha lász ha tó vad- és hal fa jok meg óvá sa, vé del me,
fenn tar tá sa

– 15

3414-0 Nö vény fa jok vé del me – 15

3415-0 Mik ro or ga niz mu sok ügyei – 15

3416-0 Vi zek ter mé szet vé del mi ügyei – 15

3417-05 Ba la ton nal kap cso la tos ter mé szet vé del mi ügyek 30 –

3418-0 Vé dett ter mé sze ti ér té kek nyil ván tar tá sa HN –

3419-0 Ter mé szet vé del mi ku ta tás-fej lesz té si ügyek HN –

3420-5 Má sod fo kú ha tó sá gi, szak ha tó sá gi ügyek 30 –

3421-5 Vé de lem re ér de mes ter mé sze ti ér té kek 30 –

3422-5 Föld ta ni ügyek 30 –

3423-5 Nö vény- és ál lat fa jok ra ká ros te vé keny ség sza bá lyo zá sá nak ira tai 30 –

3424-3 A ter mé szet vé de lem te rü le ti szer ve i nek szak mai irá nyí tá sa,
fel ügye le te

10 –

3425-3 Ter mé szet vé del mi tör vény, jog sza bá lyok, sza bá lyo zá si ügy ira tok
elõ ké szí té se, vé le mé nye zé se

10 –

3426-0 He lyi je len tõ sé gû vé dett ter mé sze ti te rü le tek kel kap cso la tos ügyek – 15

3427-4 Más tár cák vé dett te rü le tet érin tõ kon cep ci ó i nak,
elõ ter jesz téseinek vé le mé nye zé se

15 –

3428-0 Ter mé szet vé del mi stra té gia, kon cep ci ók, prog ra mok – 15

3429-0 Élõ vi lág, élõ he lyek, élet kö rül mé nyek, öko ló gi ai ügyek
ta laj vé de lem mel kap cso la tos ügyek

– 15

3430-0 Bi o di ver zi tás mo ni to ro zás HN –

3431-0 Ter mé sze ti te rü le tek jegy zé ke HN –

3432-0 Öko ló gi ai há ló zat ki ala kí tá sa HN –

3433-5 Wa shing to ni, fi ren zei egyez mé nyek ügyei 30 –

3434-5 Vé dett ter mé sze ti te rü le tek ide gen for gal ma (öko tu riz mus) 30 –

3435-5 Táj vé de lem mel kap cso la tos ügyek 30 –

3436-0 Egye di táj ér té kek kel kap cso la tos ügyek – 15

3437-0 Ter mé szet vé del mi ke ze lé si ter vek – 15

3438-4 Te rü let ren de zé si ter vek vé le mé nye zé se (te rü let ren de zés sel
kap cso la tos ter vek, kon cep ci ók, prog ra mok)

15 –

3439-4 Más tár cák vé dett ter mé sze ti te rü le tet érin tõ kon cep ci ó i nak,
elõ ter jesz téseinek vé le mé nye zé se

15 –

3439-0 Táj- és ter mé szet vé del mi szab vá nyok – 15

3441
(3441-5 ?)

Ba la ton nal kap cso la tos ügyek 30 –

3440-0 Ter mé szet vé del mi ter ve zés – 15

35 Er dõk és va dász te rü le tek ter mé szet vé del me

3501-4 Át ru há zott ha tás kör ben el lá tan dó mi nisz te ri ha tás kör
gya kor lá sá val (kör ze ti er dõ ter vek jó vá ha gyá sá ban való mi nisz te ri
egyet ér té si, il le tõ leg vé le mé nye zé si jog kör) kap cso la tos ügyek

15 –
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3502-4 Mi nisz te ri ha tás kör gya kor lás (egyet ér té si jog kör a va dász te rü let
kü lön le ges ren del te té sé nek va la mint a va das kert lé te sí té sé nek
en ge dé lye zé sé ben) szak mai elõ ké szí té sé vel kap cso la tos ügyek

15 –

3503-4 Má sod fo kú ha tó sá gi, szak ha tó sá gi ügyek 15 –

3504-0 Kon cep ci ók, stra té gi ai ter vek ki dol go zá sa – 15

3505-4 Szak mai ér dek kép vi se let a po li ti kai, a kor mány za ti és a
tár sa dal mi szfé ra va la mennyi te rü le tén

15 –

3506-0 Vé de lem re ér de mes ter mé sze ti te rü le tek vé det té nyil vá ní tá sá nak
elõ ké szí té sé ben való szak te rü le ti köz re mû kö dés

– 15

3507-0 Rész vé tel az er dei öko szisz té má kat és a vad ál lo mányt
ve szé lyez te tõ okok fel tá rá sá ban, ja vas latké szí tés a ká ro so dá sok
meg elõ zé sé re, el há rí tá sá ra, a már be kö vet ke zett ká ro so dás
csök ken té sé re, meg szün te té sé re il le tõ leg a hely re ál lí tás ra

– 15

3508-3 Köz re mû kö dés a ter mé szet vé del mi és az ah hoz kap cso ló dó jogi
és szak mai sza bá lyo zás ban

10 –

3509-3 A nem ze ti park igaz ga tó sá gok te vé keny sé gé nek szak te rü le ti
irá nyí tá sa és fel ügye le te

10 –

3510-3 A vé dett ter mé sze ti te rü le te ken fo lyó er dõ- és vad gaz dál ko dás
ter mé szet vé del mi szak mai fel ügye le té nek irá nyí tá sa és el len õr zé se

10 –

3511-3 A ter mé szet vé del mi ol ta lom alatt álló er dõk meg óvá sá nak és
fenn tar tá sá nak irá nyí tá sa

10 –

3512-3 A ter mé szet vé del mi ke ze lés és a nem ze ti park igaz ga tó sá gi
va gyon ke ze lés szak mai irá nyí tá sa és fel ügye le te

10 –

3513-3 A nem ze ti park igaz ga tó sá gok va gyon ke ze lé sé ben lévõ
er dõ te rü le te ken foly ta tott ter mé szet kö ze li gaz dál ko dás, illetve
fenn tar tá si célú ke ze lés szak mai irá nyí tá sa és fel ügye le te

10 –

3514-3 A nem ze ti park igaz ga tó sá gok va dá szat ra jo go sult sá ga alatt álló
va dász te rü le tek vad ál lo mány-fenn tar tá si és vad ál lo mány- 
sza bá lyo zá si te vé keny sé gé nek szak mai irá nyí tá sa és fel ügye le te

10 –

3515-3 A ha zai er dõ re zer vá tum-há ló zat fenn tar tá sá nak, fej lesz té sé nek,
ál la pot fel vé te lé nek és öko ló gi ai ku ta tá sá nak szak mai irá nyí tá sa

10 –

3516-3 Ku ta tá si és szak ér tõi te vé keny sé gek irá nyí tá sa 10 –

3517-3 Együtt mû kö dés a ha zai és a nem zet kö zi tu do má nyos és ok ta tá si
in téz mé nyek kel, az er dé sze ti és a va dá sza ti ha tó sá gok kal,
va la mint a szak mai tár sa dal mi szer ve ze tek kel

10 –

36 Ter mé szet vé del mi Õr szol gá lat

3601-3 A nem ze ti park igaz ga tó sá gok Ter mé szet vé del mi Õr szol gá la tá nak 
köz pon ti szak mai irá nyí tá sa, ko or di ná lá sa és fel ügye le te

10 –

3602 Az ön kor mány za ti ter mé szet vé del mi õrök és a pol gá ri
ter mé szet vé del mi õrök köz pon ti szak mai fel ügye le té nek irá nyí tá sa

5 –

3603-3 Az ál lam i ter mé szet vé del mi õrök egyen ru há za ti és tech ni kai
el lá tá sá nak szer ve zé se

10 –

3604 A ter mé szet vé del mi õrök vizs gáz ta tá sá val és to vább kép zé sé vel
kap cso la tos fel ada tok

15 –

3605-0 A KvVM Ter mé szet vé del mi Hi va ta lá ra há ru ló lõ fegy ve rek kel
kap cso la tos fel ada tok

HN –

3606-2 A rend õrséggel, va la mint a vám- és pénz ügy õr ség gel való
együtt mû kö dés ko or di ná lá sa, az együtt mû kö dés ope ra tív fel ada tai

5 –
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37 Víz ügy

3701-0 Víz ügyi po li ti ka – 15

3702-0 A Bõs-Nagy ma ro si víz lép csõ rend szer rel kap cso la tos
dön tés elõ ké szí tõ, kor mány za ti szin tû és a be ru há zást köz vet le nül
érin tõ anya gok

– 15

3703-0 A Bõs-Nagy ma ro si víz lép csõ rend szer rel kap cso la tos egyéb ira tok – 15

3704-0 Víz kész let -gaz dál ko dá si, ví zi köz mû-fej lesz té si kon cep ci ók – 15

3705-0 Ki e mel ten ke zelt ta vak, Ba la ton, Ve len cei tó, Ti sza tó – 15

3706-0 Re gi o ná lis víz gaz dál ko dá si ter ve zés ira tai – 15

3707-0 Víz kész letnö ve lõ, víz pót ló lé te sít mé nyek ügyei – 15

3708-0 Kom plex tá ro zók víz gaz dál ko dás -fej lesz té si ügyei – 15

3709-5 Víz kész le tek és víz hasz ná la tok jel lem zõ i nek fel tá rá sa 30 –

3710-0 Ivó víz és hé víz ku ta tás – 15

3711-5 Ivó víz el lá tás, szenny víz el ve ze tés és -tisz tí tás fej lesz té sek ügyei 30 –

3712-0 Víz bá zis vé de lem, víz bá zi sok vé dõ te rü le tei – 15

3713-4 Ipar i víz gaz dál ko dá si ügyek 15 –

3714-4 Víz kor lá to zá si ren del ke zé sek ügyei 15 –

3715-0 Víz mi nõ sé gi kár el há rí tás ügyei – 15

3716-0 Ár víz vé de ke zés elõ ké szí té se, vég re haj tá sa – 15

3717-0 Ár víz vé del mi ter vek anya gai – 15

3718-3 Ár víz vé del mi be ru há zá sok, fenn tar tá sok le ve le zé se 10 –

3719-0 Víz épí té si nagy mû tár gyak ada tai, ter vei – 15

3720-3 Ví zi erõ-hasz no sí tá si ira tok 10 –

3721-3 Víz ügyi er dé sze ti ira tok 10 –

3722-3 Sík vi dé ki víz ren de zés 10 –

3723-0 Bel víz rend sze rek – 15

3724-0 Bel víz vé de ke zés fel ké szí té si ira tai – 15

3725-0 Bel víz vé de ke zés ira tai – 15

3726-0 Ár víz vé de ke zé si szer ve zet ada tai – 15

3727 Ár víz vé del mi törzs be osz tá sa 5 –

3728-3 Ár víz vé del mi célú hír köz lés sel kap cso la tos ira tok 10 –

3729-0 Ví zi köz mû tár su la tok ada tai – 15

3730-3 Ví zi köz mû tár su la tok szer ve zé si le ve le zé se 10 –

3731-3 Ta vak sza bá lyo zá sá val kap cso la tos ira tok 10 –

3732-0 Víz ügyi ha jó zás, ha jó park – 15

3733-0 Jég ve szély el há rí tá sá nak ira tai – 15

3734-0 Fo lyó sza bá lyo zás – 15

3735-3 Tér sé gi víz szét osz tó rend sze rek 10 –

3736-3 Re gi o ná lis víz gaz dál ko dás 10 –

3737-3 Domb vi dé ki víz ren de zés 10 –

3738-0 He lyi víz kár el há rí tás HN –

3739-3 Bel te rü le ti víz ren de zés 10 –

3740-0 Víz ügyi köz mun ka (pá lyá za tok) – 15

3741-3 Víz ügyi köz mun ka egyéb ira tai 10 –
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2. számú melléklet az Iratkezelési Szabályzathoz

1. szá mú irat min ta: irat át adás-át vé te li jegy zõ könyv

Ki ad má nyo zó fel sõ ve ze tõ vagy a hi va ta li egy ség meg ne ve zé se:

Ik ta tó szám:

Iratátadás-átvételi jegyzõkönyv

Ké szült: dá tum, szerv, he lyi ség meg ne ve zé se

Át adó: az át adó szerv, illetve az át adá sért fe le lõs ve ze tõ és be osz tá sá nak meg ne ve zé se

Át ve võ: az át ve võ szerv, illetve az át vé te lért fe le lõs ve ze tõ és be osz tá sá nak meg ne ve zé se

Az át vé tel tár gyát ké pe zõ irat anyag: az irat anyag ke let kez te tõ jé nek, év kö ré nek, mennyi sé gé nek meg ne ve zé se

Az irat át adás alap já ul szol gá ló jog sza bá lyok, egyéb nor mák, meg ál la po dá sok stb. fel so ro lá sa. Uta lás az át adás ra
 kerülõ irat anyag mel lé kelt irat át adás-át vé te li jegy zék for má já ban tör té nõ rész le tes fel so ro lá sá ra.

alá írás alá írás

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

át adó át ve võ

(P. H.) (P. H.)

(az át adó hi va ta li bé lyeg zõ jé nek le nyo ma ta) (az át ve võ hi va ta li bé lyeg zõ jé nek le nyo ma ta)

Mel lék let: ........ lap irat át adás-át vé te li jegy zék

Ké szült: 2 pél dány ban

Kap ják:

át adó meg ne ve zé se

át ve võ meg ne ve zé se
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2. számú iratminta: iratátadás-átvételi jegyzék

Mel lék let a(z) ......... sz. irat át adás-át vé te li jegy zõ könyv höz

Iratátadás-átvételi jegyzék

Át adá si egy ség sor szá ma Év Irat tá ri té tel szám, té tel cím Ik ta tó szá mok fel so ro lá sa

1. do boz

2. do boz

Kel te zés he lye, ide je

alá írás

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

ké szí tõ neve, be osz tá sa

Ké szült: 2 pél dány ban

Kap ják:
át adó meg ne ve zé se
át ve võ meg ne ve zé se
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Köz le mé nyek

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
k ö z l e m é n y e

a madár- és denevérgyûrûzési vizsgák,
valamint a solymász természetvédelmi vizsgák

lebonyolításáról

A vé dett ál lat fa jok vé del mé re, tar tá sá ra, be mu ta tá sá ra
és hasz no sí tá sá ra vo nat ko zó rész le tes sza bá lyok ról  szóló
348/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let 2. mel lék le té nek har -
ma dik mon da tá ban, va la mint 3. mel lék le té nek har ma dik
mon da tá ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján – a Föld mû ve -
lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz té ri um mal egyet ér tés -
ben – a kö vet ke zõ ket kö zöl jük:

1. A ma dár- és de ne vér gyû rû zé si vizs gá kat, va la mint a
soly mász ter mé szet vé del mi vizs gá kat az aláb bi na pok ra
tûz zük ki:

2008. feb ru ár 21.: ma dár- és de ne vér gyû rû zé si vizs ga
(írás be li teszt, szó be li: gya kor lat és faj fel is me rés, va la mint 
el mé let)

2008. már ci us 6.: soly mász ter mé szet vé del mi vizs ga
(írás be li, szó be li)

2008. szep tem ber 11.: ma dár- és de ne vér gyû rû zé si
 vizsga (írás be li teszt, gya kor lat és faj fel is me rés, va la mint
el mé let)

2. A ma dár- és de ne vér gyû rû zé si vizs ga el mé le ti írás -
be li teszt bõl, gya kor la ti faj fel is me rés bõl és szó be li (el mé -
le ti) vizs gá ból áll. Az el mé le ti írás be li teszt meg írá sá ra a
vizs gá ra je lent ke zõk nek 2008-ban mind két gyû rû zé si
vizs ga na pon le he tõ sé ge van. A gya kor la ti, faj fel is me ré si
vizs gán és a szó be li (el mé le ti) vizs gán azok ve het nek
részt, akik si ke re sen tel je sí tet ték az írás be li vizs gát.

3. A soly mász ter mé szet vé del mi vizs ga írás be li teszt -
bõl és szó be li vizs gá ból áll. A szó be li vizs gán azok ve het -
nek részt, akik si ke re sen tel je sí tet ték az írás be li vizs gát.

4. A soly mász ter mé szet vé del mi vizs gán ma xi mum
25 fõ, a ma dár- és de ne vér gyû rû zé si vizs gán vizs ga na pon -
ként ma xi mum 30 fõ vizs gáz ta tá sá ra van le he tõ ség.

5. A vizs ga bi zott sá gok a vé dett ál lat fa jok vé del mé re,
tar tá sá ra, be mu ta tá sá ra és hasz no sí tá sá ra vo nat ko zó rész -
le tes sza bá lyok ról  szóló 348/2006. (XII. 23.) Korm. ren de -
let 2. és 3. szá mú mel lék le te i ben fog lalt kö ve tel mény rend -
szer sze rint ké rik szá mon a ma dár- és de ne vér gyû rû zé si
vizs gák, va la mint a soly mász ter mé szet vé del mi vizs gák
tan anya gát.

6. A vizs gák ra való fel ké szü lést a mi nisz té rium ál tal
elekt ro ni kus úton köz zé tett tan anyag se gí ti (www.oktvf.
gov.hu). A gyû rû zés re, soly má szat ra, illetve az ezen te vé -
keny sé gek hez szük sé ges ha tó sá gi en ge dé lyek be szer zé sé -
re vo nat ko zó jog sza bá lyi vál to zá sok  miatt a fen ti tan anya -



gon túl me nõ en a szak te rü le ti jog sza bá lyok meg fe le lõ ré -
sze i nek is me re te is szük sé ges.

7. A vizs gák ra a Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz -
té rium Ter mé szet- és Kör nye zet meg õr zé si Szakállam -
titkárságánál (Bu da pest 1051, Fõ u. 44–50. tel:
457-3300/162, fax: 201-4617, e-ma il: schmidt@mail.
kvvm.hu) kell je lent kez ni, ahol el vég zik a je lent ke zõ vizs -
ga nap ra so ro lá sát, és vissza iga zol ják az el fo ga dott je lent -
ke zést.

8. A vizs ga díja 3000 Ft, ame lyet a Kör nye zet vé del mi
és Víz ügyi Mi nisz té rium Ma gyar Ál lam kincs tár nál ve ze -
tett, 10032000-01468216-00000000 szá mú szám lá já ra
kell be fi zet ni.

9. Vizs gá ra az a sze mély bo csát ha tó, aki ele get tesz a
348/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let 2. szá mú, illetve
3. szá mú mel lék le te i ben fog lalt fel té te lek nek.

10. A soly mász ter mé szet vé del mi vizs gák hely szí ne:
Or szá gos Kör nye zet vé del mi, Ter mé szet vé del mi és Víz -
ügyi Fõ fel ügye lõ ség (Bu da pest 1016, Mé szá ros u. 58/A).

11. A ma dár- és de ne vér gyû rû zé si vizs gák hely szí ne:
Ma gyar Ter mé szet tu do má nyi Mú ze um, Ma dár gyûj te -
mény (Bu da pest VIII., Lu do vi ka tér 2. 1083)

12. A Mi nisz té rium fenn tart ja a hely szín vál toz ta tás jo -
gát, ilyen eset ben az adott na pon vizs gá zó kat er rõl elõ ze -
tesen ér te sí ti.
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A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

k ö z l e m é n y e

a Magyarországon 2007. december 31-ig EMAS regisztrációt nyert szervezetekrõl

Reg. szám Szer ve zet neve Szer ve zet be so ro lá sa
Elsõ re giszt rá ció

 idõpontja
Re giszt rált te lep he lyek

címe
Re giszt rá ció hely ze te*

HU-000001 AUDI Hun ga ria Mo tor
Kft.

nagy vál la lat 2005. 01. 31. Gyõr meg hosszab bít va

HU-000002 Du na pack Rt. kis- és kö zép vál la lat 2005. 12. 14. Du na új vá ros meg hosszab bít va

HU-000003 El gos car-2000 Kft. kis- és kö zép vál la lat 2006. 05. 30. Gyön gyös oro szi meg hosszab bít va

Ti sza új vá ros meg hosszab bít va

Deb re cen meg hosszab bít va

HU-000004 Crew Kft. kis- és kö zép vál la lat 2006. 07. 18. Bu da pest elsõ re giszt rá ció

HU-000005 Kö vet-Inem Hun gá ria kis- és kö zép vál la lat 2006. 07. 19. Bu da pest elsõ re giszt rá ció

HU-000006 Ka pos vá ri Víz mû vek Kft. kis- és kö zép vál la lat 2006. 08. 22. Ka pos vár meg hosszab bít va

HU-000007 Ri cos ta Ci põ gyár Kft. kis- és kö zép vál la lat 2006. 09. 20. Ra mo csa há za meg hosszab bít va

HU-000008 Pre med Phar ma Kft. mik ro-vál la lat 2006. 11. 24. Bu da örs meg hosszab bít va

Bu da pest meg hosszab bít va

HU-000009 Du na új vá ros
 Polgármesteri 

Hi va tal Épí tés ügyi
és  Környezetvédelmi Iro da

és Város üzemeltetési-
és  Fejlesztési Iro da

ön kor mány zat 2007. 06. 05. Du na új vá ros elsõ re giszt rá ció

HU-000010 BÜCHL Hun gá ria Kft. kö zép vál la lat 2007. 06. 22. Gyõr elsõ re giszt rá ció

HU-000011 FAG Ma gyar or szág Ipar i
Kft.

nagy vál la lat 2007. 09. 27. Deb re cen elsõ re giszt rá ció

HU-000012 LUK Sa va ria
 Kuplunggyártó Kft.

nagy vál la lat 2007. 10. 03. Szom bat hely elsõ re giszt rá ció

HU-000013 Gyõr Me gyei Jogú Vá ros
Pol gár mes te ri Hi va tal
 Városépítési Osz tály
és Kör nye zet vé del mi

Cso port

ön kor mány zat 2007. 12. 10. Gyõr elsõ re giszt rá ció

* A re giszt rá ció le het sé ges ál la po ta: el sõ re giszt rá ció, meg hossza bít va, fel füg geszt ve, tö röl ve.



A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
Vízgyûjtõ-gazdálkodási és Vízvédelmi Fõosztályának

k ö z l e m é n y e
a vízgyûjtõ-gazdálkodási tervezés ütemterve és

munkaprogramja
2006–2009

Bevezetés

„A vízgyûjtõ-gazdálkodási tervezés ütemterve és mun-
kaprogramja 2006–2009” címû dokumentumot, tervezet
formában 2006. december 21-én tette közzé a Környezet-
védelmi és Vízügyi Minisztérium. Ez a munkaanyagnak
tekintett dokumentum képezte a társadalmi konzultáció
alapját a Víz Keretirányelv hazai megvalósításának aktuá-
lis fázisában. A konzultáció – meghosszabbított határidõ-
vel – 2007. július 10-ig tartott, eredményeként kialakult az
a munkaprogram, melynek alapján a magyarországi víz-
gyûjtõ-gazdálkodási tervezés folyamata a következõ évek-
ben végbemehet, és amelyet jelen dokumentum tartalmaz.

A Víz Keretirányelv

Az élõvizek használata életünk egyik legfontosabb,
ugyanakkor költségekkel is járó eleme. A folyók, patakok,
tavak vize, a földtani képzõdményekben tárolt víz nem
csak természeti, hanem társadalmi, gazdasági értékeket is
hordoz, jövedelemszerzési és költségmegtakarítási lehetõ-
ségeket kínál az embereknek. Ez az erõforrás azonban nem
áll korlátlanul a rendelkezésünkre. Ahhoz, hogy a jövõben
is mindenkinek jusson tiszta ivóvíz, vagy tájaink meghatá-
rozó elemei maradhassanak a folyók és tavak, erõfeszíté-
seket kell tennünk a felszíni és felszín alatti vizek megóvá-
sáért, állapotuk javításáért.

Ez a felismerés vezetett az Európai Unióban a 2000/60/EK
számú irányelv megalkotásához, mely a vízvédelmi politika
terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szól, és
amely a hétköznapi gyakorlatban Víz Keretirányelv (rövidítve
VKI) néven vált közismertté. A VKI hazai jogrendbe ültetése
2003–2004 folyamán megtörtént, a vonatkozó jogszabályok
listáját lásd az 1. mellékletben.

A Keretirányelv nevébõl fakadóan „keretet” kíván biz-
tosítani a Közösség édesvízzel kapcsolatos szabályozásá-
nak, lefektetve egy új vízügyi politika alapjait, azzal a cél-
lal, hogy az európai vizek jó állapotot1 érjenek el 2015-re.
Ennek az általános célkitûzésnek az elemei a következõk:

– a vizekkel kapcsolatban lévõ (a vízi és a vízi öko-
szisztémáktól közvetlenül függõ szárazföldi) ökosziszté-
mák védelme, állapotuk javítása,

– a hasznosítható vízkészletek hosszú távú védelmére
alapozott fenntartható vízhasználat elõsegítése,

– a szennyezõanyagok kibocsátásának (emissziójának)
csökkentésével a vízminõség javítása,

– a felszín alatti vizek szennyezésének fokozatos csök-
kentése, és további szennyezésük megakadályozása,

– az árvizek és aszályok hatásának mérséklése.

1 ,,Jó állapot” szempontjából felszíni vizeknél a víz ökológiai és kémiai
állapota, felszín alatti vizek esetén a mennyiségi és kémiai állapot és a végsõ
megítélésben a rosszabbik számít.

A Keretirányelv szerint a „jó állapot” nemcsak a víz tiszta-
ságát jelenti, hanem a vízhez kötõdõ élõhelyek minél termé-
szetesebb állapotát, illetve a megfelelõ vízmennyiséget is. A jó
ökológiai állapot eléréséhez szükséges intézkedéseket azon-
ban össze kell hangolni az árvízi vagy belvízi védekezéssel, a
településfejlesztési elképzelésekkel, legyen szó szennyvízke-
zelésrõl, az ivóvíz kérdésérõl, vagy a vízi közlekedés esetleges
fejlesztési elképzeléseirõl. A különbözõ tervek összehangolá-
sát csak úgy lehet elérni, ha az önkormányzatok, a területen
mûködõ különbözõ érdekcsoportok (ipari, mezõgazdasági és
egyéb vízhasználók, természetvédõ szervezetek, stb.) is részt
vesznek az intézkedések tervezési folyamatában.

Kötelezettségek

A Víz Keretirányelv különbözõ határidõkre és tartalom-
mal feladatokat és jelentési kötelezettségeket ír elõ a tagor-
szágok számára (lásd 2. melléklet). Az elsõ jelentést
Magyarország 2004. júniusban a 3. cikkely elõírásainak
megfelelõn nyújtotta be az Európai Bizottság számára
(1. Nemzeti Jelentés). Ez tartalmazta Magyarországnak a
Duna vízgyûjtõkerületen belüli meghatározását, térképi
bemutatását, a hatáskörrel rendelkezõ hatóság (KvVM)
megnevezését, illetékességének meghatározását, a KvVM
keretirányelvhez kapcsolódó felelõsségi köreinek listáját
és a nemzetközi kapcsolatok leírását.

A második jelentés az ország területén található víztes-
tek2 jellemzésérõl, a vizeket érõ hatások elemzésérõl, a víz-
használatok gazdaságossági szempontú értékelésérõl és a
védett területek listájának elkészítésérõl szólt a VKI 5. cik-
ke szerint (2. Nemzeti Jelentés). Ezt hazánk szakemberei az
Európai Közösség Víz Igazgatói által elfogadott elvek alap-
ján készítették el és nyújtották be a 2005. március 22-i ha-
táridõre. Ezt követõen egy közérthetõ nyelven fogalmazott
népszerûsítõ kiadvány készült 2000 példányban, mely be-
mutatja a VKI célját, fogalmait, végrehajtásának helyzetét
Magyarországon és a Duna vízgyûjtõkerületben egyaránt.

A harmadik jelentés azokról a monitoring programokról
számolt be, melyeket a felszíni és a felszín alatti vizek állapo-
tának áttekintésére kellett elindítani, a VKI 8. cikkének meg-
felelõen 2006. december 22-ig (3. Nemzeti Jelentés 2007. áp-
rilis). A legtöbb tagországhoz hasonlóan Magyarország is
rendelkezik több évtizede mûködõ monitoring rendszerek-
kel, így a VKI által igényelt hazai programok kialakítása ezek
figyelembe vételével történt. A jelentések és mellékleteik,
valamint számos háttérdokumentum megtalálható a Víz
Keretirányelv magyar honlapján, www.euvki.hu címen.

Vízgyûjtõ-gazdálkodási tervek készítése

A VKI, illetve a vízgyûjtõ-gazdálkodás egyes szabályai-
ról szóló 221/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet elõírja, hogy
2009. december 22-ig vízgyûjtõ-gazdálkodási tervet kell
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2 ,,Felszíni víztest” a felszíni víznek olyan különálló és jelentõs eleme,
mint például egy tó, egy tározó, egy vízfolyás, folyó vagy ezek része. A víz-
testek egyben az állapot javítására irányuló intézkedések egységei is.

„Felszín alatti víztest” a felszín alatti víznek egy víztartón, vagy víztartó-
kon belül lehatárolható része.
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készíteni Magyarország teljes területére (OVGT). A terve-
zés alapját a vízgyûjtõkerület képezi Magyarország teljes
területe a Duna-medencébe esik, így ellentétben a legtöbb
országgal csak egy vízgyûjtõkerület vízgyûjtõ-gazdálkodá-
si tervében érdekelt. Ennek kialakításában szoros együttmû-
ködés szükséges a többi érintett országgal.

A Duna esetében – a feladat összetettsége miatt – a víz-
gyûjtõ-gazdálkodási terv (VGT) két részben készül el.
Az „A” rész a vízgyûjtõkerület egészére vonatkozó átfogó
jellegû információkat tartalmazza. A munka koordinálását
a Duna Védelmi Egyezmény Nemzetközi Bizottsága végzi
(lásd 3. melléklet), míg a „B” rész a (többi érintett ország-
hoz hasonlóan) Magyarország részletes terve.

A hivatkozott kormányrendelet elõírja, hogy a VGT tartal-
mazza a vízgyûjtõk jellemzõinek és a környezeti célkitûzések
összefoglalását, valamint a vizek jó állapotának elérése érde-
kében – a Nemzeti Környezetvédelmi Programmal összhang-
ban – megvalósítandó beavatkozásokat. A vízgyûjtõ-gazdál-
kodási terv elsõsorban azoknak a szabályozásoknak és intéz-
kedési programoknak az összefoglalása, amelyek együttesen
biztosítják, hogy az ennek alapján végrehajtott beavatkozások
hatására a környezeti célkitûzések elérhetõk legyenek. A VGT
egy sajátos terv, mely a környezeti célkitûzések és társadalmi
igények összehangolása mellett tartalmazza a megvalósítható-
ság (költségek, finanszírozhatóság, társadalmi támogatottság,
stb.) elemzését is, de nem jelenti a beavatkozások konkrét, ki-
viteli terv szintû részletes kimunkálását.

A vízgyûjtõ-gazdálkodási terv ütemterve és munka-
programja

A vízgyûjtõ-gazdálkodási terv tartalmazni fogja a vizek
jó állapotának elérése érdekében tett és teendõ intézkedé-
seket, intézkedési programokat, a vizek állapotának jel-
lemzéséhez szükséges monitoring programmal együtt. A
terv ugyancsak elemzi a beavatkozások hatásait a vizek
mennyiségi, minõségi és ökológiai állapotára. A hazai víz-
gyûjtõ-gazdálkodási terv az ország egész területére, ezen
belül a Duna közvetlen, a Dráva, a Tisza és a Balaton rész-
vízgyûjtõkre készül. Az állam a fenti feladatok végrehajtá-
sának felelõsévé a KvVM-et jelölte ki, amely a tervkészí-
tés koordinációját és a tervek összeállítását

– mûködési területükön a KÖVIZIG-ekre,
– a négy részvízgyûjtõn a kijelölt KÖVIZIG-ekre

(Duna: Észak-magyarországi KÖVIZIG, Tisza: Közép-
Tisza vidéki KÖVIZIG, Dráva: Dél-dunántúli KÖVIZIG,
Balaton: Közép-dunántúli KÖVIZIG),

– országos szinten a VKKI-ra
bízta.

A részvízgyûjtõket gyakorlati okokból, továbbá a társada-
lom hatékonyabb bevonása érdekében a környezetvédelmi és
vízügyi igazgatóságok javaslata alapján 42 tervezési alegy-
ségre osztjuk (1. ábra). A vizek jó állapotának elérése érdeké-
ben a tervezés valamennyi szintjén szükséges az érintett tár-
sadalmi csoportok bevonása a tervezési folyamatba.
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1. ábra Vízgyûjtõ-gazdálkodási tervezési alegységek a KÖVIZIG határokkal



A vízgyûjtõ-gazdálkodási terv részletezettsége

Víztestek, ill. víztest csoportok szintje

A VGT célja az, hogy a felszíni vizek esetén a jó ökoló-
giai és kémiai állapotot, a felszín alatti vizek esetén pedig a
jó mennyiségi és kémiai állapotot érjük el. A feladatokat
tehát a víztestek szintjén kell a legnagyobb részletességgel
meghatározni és végrehajtani. A 2. Nemzeti Jelentés 1026
felszíni és 108 felszín alatti víztestet azonosított Magyar-
országon, A víztestek meghatározására a jelenleg folyó ál-
lapotértékelés „visszahat”, ezért végleges szám a tervezés
során alakul majd ki.

Tervezési alegységek szintje

A 42 tervezési alegységen az egyes víztestekre megfo-
galmazott intézkedésekre alapozva, az alegység vízgaz-
dálkodási és vízi környezeti állapotának részletes bemuta-
tásával kell az intézkedések megvalósításának ütemezését
elkészíteni a helyi társadalmi egyeztetések eredményeinek
beépítésével együtt.

A négy részvízgyûjtõ szintje

Ezen a szinten fontos a régiók szerepe, például, hogy a
Regionális Operatív Programokból finanszírozható intéz-
kedéseket támogassák. Itt kell bemutatni a régiók közötti
különbségeket és az elmaradt intézkedések összesített ha-
tásait. A részletességnek a társadalmi kommunikációt és
az országos terv összeállítását kell szolgálnia.

A VGT országos szintje

Országos szinten a VGT részletezettsége az Európai Bi-
zottság követelményeihez kell, hogy igazodjon. Folyamat-
ban van egy a nemzeti jelentések tartalmi követelményeit
megfogalmazó dokumentum elkészítése, amely egyúttal a
részletezettséget is meg fogja határozni.

Határidõk és feladatok

2006. december 22. A monitoring programok meg-
határozása és mûködtetésének megkezdése

A VKI célkitûzésének elérése érdekében a tagállamok-
nak gondoskodniuk kell a felszíni és felszín alatti vizek ál-
lapotának megfigyeléséhez olyan programok kidolgozásá-
ról (monitoring) amelyek segítségével a vizek állapota
összehangolt és átfogó módon áttekinthetõ. A vizek álla-
potának megfigyelésére szolgáló monitoring program be-
indításáról Magyarország a VKI-ban elõírtaknak megfele-
lõen jelentésben számolt be az Európai Bizottságnak.

Felszíni vizek monitoringja

A felszíni vizes monitoring rendszer hosszú múltra te-
kint vissza Magyarországon (mennyiségi tekintetben 130,
minõségiben 40 évre). A vizek állapotának értékelése
azonban fõleg a fizikai-kémiai paraméterek vizsgálatán
alapult. A múltban az oxigén- és tápanyagháztartás, a mik-

robiológiai és mikroszennyezõk valamint az egyéb para-
méterek vizsgálata folyt országos, regionális és lokális
monitoring rendszerek keretében.

Egy adott élõhely ökológiai állapota (mely fizikai-kémiai,
hidromorfológiai és biológiai elemei egymásra hatásának
eredményeként alakul ki) alkalmas az emberi beavatkozá-
sok mértékének megfigyelésére. Ennek megfelelõen a Víz
Keretirányelv a felszíni vizek állapotértékeléséhez egy öko-
lógiai monitoring rendszer mûködtetését írja elõ.

A VKI a monitoring céljától függõen háromszintû mo-
nitoring rendszert különböztet meg:

– feltáró monitoring a vizek állapotának átfogó áttekin-
tése és a hosszú távú természetes és emberi hatások nyo-
mon követése céljára,

– mûködési (operatív) monitoring a jó állapot elérése
érdekében hozott intézkedési programok hatékonyságá-
nak ellenõrzése céljából és

– vizsgálati monitoring az ismeretlen hatások, haváriák
kivizsgálásra.

A korábbi hazai monitoring rendszerhez képest a Keret-
irányelv teljesen új elemként határozza meg a bevonatlakó
algák, a vízi növények és a halak monitorozását, valamint
a veszélyes anyagok körében 33 vegyület illetve vegyület-
csoport rendszeres vizsgálatát. A növényi planktonok és a
fenéklakó gerinctelenek vizsgálata már korábban is be-
épült a magyar monitoring rendszerbe, de módszertani kö-
vetelmények miatt ezek vizsgálata a VKI keretében telje-
sen újnak tekinthetõ a korábbi gyakorlathoz képest.

A Víz Keretirányelv alapvetõ követelményként írja elõ az
adatok megfelelõségét és pontosságát. A biológiai vizsgála-
tok módszertanának tehát a reprezentatív mintavételtõl a faj-
szintû meghatározásig kell terjednie. Az ökológiai minõsítési
rendszer típus-specifikus, ötosztályos skálán alapul.

Az Európai Közösség egyik nagyon fontos célkitûzése, a
veszélyes kémiai anyagok gyártásának, forgalmazásának és
felhasználásának visszaszorítása – illetve bizonyos esetekben
minimálisra csökkentése – és így a környezetbe jutásuk meg-
akadályozása. A VKI célja, hogy hozzájáruljon ehhez a folya-
mathoz a veszélyes anyagok vízbe történõ kibocsátásának fo-
kozatos csökkentésével. A veszélyes anyagok minõsítése két
osztályba sorolás alapján történik, aszerint, hogy a mért kon-
centráció meghaladja-e vagy sem a környezeti határértéket.

Fontos megjegyezni, hogy a Víz Keretirányelv végre-
hajtása egy iteratív folyamat, ahogy az adatok, informá-
ciók mennyisége növekszik és minõsége is javul, a mód-
szertan és a minõsítési rendszer is fejlõdni fog. A mintavé-
teli helyek száma a feltáró monitoringban 143 hely, a mû-
ködési (operatív) monitoringban mintegy 350 hely.

Felszín alatti vizek monitoringja

A VKI a felszín alatti vizek esetében a víztestek kémiai
és a mennyiségi állapota, és az abban bekövetkezõ válto-
zások megfigyelése, nyomon követése céljából írja elõ
monitoring programok kidolgozását és mûködtetését.

A VKI elõírásainak megfelelõ monitoring programok
kidolgozása során az elõbbiekben ismertetett útmutatáso-
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kon, elõírásokon túl figyelembe vételre kerültek a részlete-
sebb iránymutatást tartalmazó, EU által készített „Felszín
alatti víz monitoring útmutató”, ill. a kémiai monitoring
tervezésénél az idõközben megjelent, a felszín alatti víz
védelmérõl szóló irányelv, valamint a nitrát irányelv vo-
natkozó elõírásai is.

A felszín alatti vizek Magyarországon kitüntetett szere-
pet töltenek be, melyet a VKI monitoring pontok viszony-
lag nagy sûrûsége tükröz. A hálózat a már meglévõ, állami
üzemeltetésû kutakra és forrásokra épül, melyet a környe-
zethasználók által mûködtetett pontok (pl.: vízmûvek, ön-
tözõkutak) egészítenek ki.

A meglevõ hálózatból történõ válogatás során figyelem-
be vett fõ szempont a reprezentatív, felszín alatti vizeink
mennyiségi és minõségi állapotáról reális képet nyújtó
pontok kijelölése volt. A monitoring pontok típusa, a kü-
lönbözõ természetes adottságok és emberi hatások alapján
összesen hat, két mennyiségi és négy minõségi program
került kidolgozásra.

A mennyiségi monitoring célja a felszín alatti víz szint-
jében bekövetkezõ változások nyomon követése, valamint
adatok biztosítása a vízmérleg és a szárazföldi ökosziszté-
mák állapotának meghatározásához, és a határon átáramló
víz irányának és mennyiségének becsléséhez. A mennyi-
ségi monitoring két programból áll, melyek keretében a
vízszint, ill. a vízhozam mérése történik. A mennyiségi
monitoringba 1770 pont (ebbõl 1516 állami) üzemeltetésû
pont tartozik.

Vízminõség szempontjából a felszín közeli rétegeket éri
elsõsorban az emberi tevékenységek hatása, ezért itt for-
dulnak elõ – különbözõ mértékben – szennyezett vizek,
míg mélyebben a vizek általában mentesek a szennyezõ-
déstõl (miután a mélység növekedésével a szennyezés le-
hatolásának valószínûsége csökken). Ennek megfelelõen a
monitoring pontok sûrûsége, ill. a mintavételi gyakoriság a
mélység növekedésével csökken.

Paraméterek tekintetében 2007-ben a VKI által kötelezõen
elõírt minimum program, ill. az ún. rutin paraméterek mérése
(pH, vezetõképesség, oxigéntartalom, nitrát, ammonium,
nátrium, kálium, kalcium, magnézium, hidrogénkarbonát,
klorid, szulfát) történt. 2008-tól mindazon további paraméter
mérése is a programba kerül, melyeket a felszín alatti víz vé-
delmérõl szóló új irányelv ír elõ, ill. amelyeket korábbi fel-
mérések során már kimutattak az adott területen: így pl. me-
zõgazdasági területeken peszticidek, ipari területeken tri- és
tetraklóretilén és nehézfémek mérésére kerülhet sor. A méré-
si gyakoriság a víztest sérülékenységétõl függõen minimáli-
san évi 1 és 2 mérés között változik, de a talajvizek esetében
négy mérés lenne az optimális.

A kémiai monitoring négy programból, 1742 helyszínen
összesen 1988 pontból áll. A hideg víztestek felszín közeli
rétegeinek megfigyelése a vízföldtani jellemzõk, a terület-
használat és a szennyezési potenciál alapján meghatározott
típusterületeken végzett mérésekkel történik. Ezen belül a
várhatóan elõforduló, és ezért megfigyelésre kerülõ
szennyezõanyagok szempontjából elkülönülnek az erdõ- és

mezõgazdasági jellegû külterületek, ill. a beépített, és ipari
területek. Külön program szolgál az ivóvízellátás szem-
pontjából lényeges hideg víztestek mélyebb, nem sérülé-
keny részeinek és a termálvíztesteknek a megfigyelésére.

A nitrát irányelv a vizek mezõgazdasági eredetû nitrát
szennyezésének figyelését írja elõ. Kihasználva a VKI és a
lehetõségeket az elõírt monitoring rendszerek mûködteté-
sének összehangolására, a megtervezett VKI monitoring
egyben teljesíti a nitrát irányelv követelményeit is.

A határokkal osztott víztestek esetében a szomszédos
országokkal a határvízi egyezmények keretében adatcse-
rére kijelölt kutak a VKI monitoring részét képezik. Ezen
felül a jelen monitoring rendszer pontjai a Duna Védelmi
Egyezményhez kapcsolódóan a Duna-medence szinten ki-
jelölt, jelentõs, határokkal osztott felszín alatti víztestek
monitoringját is biztosítják.

2006. december 22. A vízgyûjtõ-gazdálkodási terve-
zés ütemtervének és munkaprogramjának nyilvános-
ságra hozatala

A magyar VGT ütemterv és munkaprogram 2006. de-
cember 21-én került a KvVM – mint a VKI szerinti hatás-
körrel rendelkezõ hatóság – honlapjára (www.kvvm.hu) és
ezt követõen több más honlapon is elérhetõvé vált
(www.euvki.hu, www.vizeink.hu). Nyomtatott formában
elõször a Környezetvédelmi és Vízügyi Értesítõ 2007. ja-
nuári számában, a KvVM Víz Keretirányelv Fõosztályának
közleménye formájában jelent meg az ütemterv, majd a
KvVM kiadott egy ábrákkal, képekkel illusztrált változatot
3000 példányban, melyet számos csatornán keresztül ter-
jesztett (KvVM területi szervek, MHT, MTA, egyetemek,
fõiskolák, szakmai és civil szervezetek, társminisztériumok,
stb.). A zöld szervezetek 2007. márciusi országos találkozó-
ján a WWF Magyarország közvetítésével közel 400 szerve-
zethez jutott el a kiadvány. Az elektronikus változatra több
mint 2000 címre küldött e-mail hívta fel a figyelmet az
NFÜ, az ÖTM és a VKI II. fázis projekt3 segítségével.

2007. I. félév A vízgyûjtõ-gazdálkodási terv ütemter-
vének és munkaprogramjának társadalmi vitája

A Víz Keretirányelvben kitûzött célok eléréséhez, és
így a vízgyûjtõ-gazdálkodási tervek elkészítéséhez is, a
szakemberek, a kidolgozásban érintett szervezetek, a vég-
rehajtásért felelõs különbözõ kormányzati szervek és a tár-
sadalom széles rétegeinek szoros együttmûködésére van
szükség. A vízgyûjtõ-gazdálkodási tervezést össze kell
hangolni minden vízgazdálkodási, illetve a vízgazdálko-
dással kölcsönhatásban lévõ tervezéssel. Ebben is jelentõs
szerepet kell vállalnia a társadalomnak. Biztosítani kell a
VKI-ban elõírt környezeti célkitûzések elérését, de ugyan-
akkor ezeket össze kell hangolni a vízgazdálkodással kap-
csolatos szociális és gazdasági igényekkel is.

3 A Víz Keretirányelv végrehajtásának elõsegítése II. fázis (2004-
016-689-02-03) – Átmeneti Támogatás. A projekt eredményei a www.vkip-
rojekt.hu honlapról letölthetõk.

182 KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ 1. szám



A társadalom bevonásának folyamata csak akkor éri el
célját, ha a rendelkezésre álló idõ elégséges az érdemi kon-
zultációhoz. Ezért a vízgyûjtõ-gazdálkodási tervezés fo-
lyamatában legalább hat hónapot kell biztosítani arra,
hogy az egyes fázisokban elkészült dokumentumok (a
VGT ütemterve és munkaprogramja; a jelentõs vízgazdál-
kodási problémák; és a VGT tervezete) megismerhetõk és
írásban véleményezhetõk legyenek (lásd további határ-
idõk ezekkel kapcsolatban). A VKI II. fázis projekt kereté-
ben kidolgozott hazai társadalombevonási stratégia a pro-
jekt honlapján olvasható.

A Víz Keretirányelv és a 221/2004. (VII. 28.) Korm. ren-
delet elõírásainak megfelelõen 2007. elsõ félévében zajlott
le a vízgyûjtõ-gazdálkodási tervezés (VGT) ütemtervérõl és
munkaprogramjáról szóló társadalmi konzultáció. A nyilvá-
nosságra hozott konzultációs dokumentum szerint 2007.
június 30-ig lehetett írásos véleményeket továbbítani a Víz-
ügyi Központ és Közgyûjtemények (illetve április 1-tõl a
jogutód Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgató-
ság) címére írásban, vagy elektronikus formában.

A rendelkezésre álló idõszak alatt egyénektõl és szerve-
zetektõl érkeztek hozzászólások. Több Területi Vízgaz-
dálkodási Tanács, az MTA Vízgazdálkodás-tudományi
Bizottsága, a Víz Keretirányelv Stratégiai Koordinációs
Tárcaközi Bizottság és a Vízgazdálkodási Társulatok Or-
szágos Szövetsége is napirendre tûzte az ütemterv megvi-
tatását és alakított ki véleményt róla. A több száz tag rész-
vételével zajló zöld szervezetek 2007. márciusi országos
találkozóján külön napirendi pont foglalkozott az ütem-
tervvel.

Szóbeli véleményezési folyamatra a Magyar Hidrológiai
Társaság 2007. évi Vándorgyûlésén került sor július 5-én.
Annak érdekében, hogy a jelentõs szakmai szereplõket fel-
sorakoztató Vándorgyûlésen kialakuló vélemény is figye-
lembe vehetõ legyen, a KvVM a határidõt július 10-ig
meghosszabbította. Így összesen mintegy 200 nap állt ren-
delkezésre a vélemények kifejtésére. Ennek során össze-
sen 62 írásbeli észrevétel érkezett különbözõ szervezetek-
tõl, bizottságoktól, érdekcsoportoktól és egyénektõl.
Az egyes csoportok mögötti tagságot is figyelembe véve
több ezer érdekelt akarata tükrözõdik a véleményekben.

A vélemények elsõsorban, de nem kizárólagosan a kon-
zultációs dokumentumban megfogalmazott kérdésekre
irányultak, melyekben a VGT társadalmi kontrollját bizto-
sító, különbözõ szintû tanácsok javasolt feladatköre és
összetétele szerepelt. A javaslat figyelembe vette a mûkö-
dõ testületeket, és arra törekedett, hogy a kormányzati
szervek mellett a civil és szakmai szervezetek, a gazdasági
és tudományos élet képviselõin keresztül a társadalmi
részvétel reprezentatív és kiegyensúlyozott formában va-
lósuljon meg.

A konzultáció alatt felértékelõdött a 12 Területi Víz-
gazdálkodási Tanács szerepe, különösen a négy részvíz-
gyûjtõ koordinálásáért felelõs székhelyeken (Duna–Gyõr,
Tisza–Szolnok, Dráva–Pécs és Balaton–Székesfehérvár)
mûködõ tanácsoké. A TVT-k fontos szerepet töltenek be a

regionális vízgazdálkodási tervek véleményezésében,
azonban létrehozásuk idején 1998-ban még nem volt ér-
vényben az EU Víz Keretirányelve, ezért feladataik közé
nem került be vonatkozó elõírás. Másrészt mai összetéte-
lükkel nem képviselik az érdekeltek teljes spektrumát a
VKI szellemiségével összhangban. Országos szinten
ugyanez a helyzet a VKSKTB esetén. További probléma,
hogy jelenleg nem mûködik a vízgyûjtõ-gazdálkodási ter-
vezés részvízgyûjtõ szintjén semmilyen testület, mely az
érdekeltek álláspontját érvényesíteni tudná, jóllehet a rész-
vízgyûjtõk a Duna vízgyûjtõkerület jelentési szintjei is
egyben.

A több mint féléves folyamat során körvonalazódott,
hogy a továbbiakban milyen szervezeti keretek között biz-
tosítható a társadalom részvétele a vízgyûjtõ-gazdálkodási
tervek kidolgozása során, röviden a „nyílt tervezés”, a
tervkészítés különbözõ szintjein (országos, részvízgyûjtõ,
tervezési alegység).

2007. II. félév A társadalmi vita eredményeinek fel-
dolgozása, a vízgyûjtõ-gazdálkodási terv ütemterv és
program véglegesítése

A társadalmi vita eredményeként az eredeti javaslattól
némileg eltérõ, de annak alapgondolatát tükrözõ, a követ-
kezõkben bemutatott tanácsok felállítására kerül sor.

Országos szint

A Vízgazdálkodási Keretirányelv Stratégiai Koordiná-
ciós Tárcaközi Bizottság helyébe az Országos Vízgazdál-
kodási Tanács (OVT) lép. Feladata az alábbi:

– a területi vízgazdálkodási tanácsok tevékenységének
koordinálása;

– a vízgyûjtõ-gazdálkodási tervezés folyamatának figye-
lemmel kísérése (pl. közbensõ anyagok véleményezése);

– a vízgyûjtõ-gazdálkodási terv végleges változatának
értékelése és javaslatok a terv kijavítására és kiegészíté-
sére;

– a vízgyûjtõ-gazdálkodási tervezés problémáinak
tudatosítása, beépítése a fejlesztési tervezésekbe (pl. Új
Magyarország Fejlesztési Terv, operatív programok, EU
közlekedéspolitikája, EU közös mezõgazdasági politikája).

Az OVT teljes létszáma 31 fõ. Titkársági feladatait a
KvVM illetékes fõosztálya látja el. Elnöke a mindenkori
vízügyi szakállamtitkár.

Tagsági összetétele az alábbiak szerint alakul:
– a tervkészítés koordinációjáért országosan, illetve

részvízgyûjtõ-területen felelõs szervek (Vízügyi és Kör-
nyezetvédelmi Központi Igazgatóság, Észak-dunántúli,
Közép-dunántúli, Dél-dunántúli és a Közép-Tisza-vidéki
Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság) egy-egy kép-
viselõje (5 fõ);

– 25 fõ tekintetében a következõ:
= 40% az államigazgatás képviseletében (a jelenlegi

VKSKTB legfontosabb tagjai, fejlesztési tervekért
felelõs országos hatáskörû szervek, önkormányza-
tok képviselõi, 10 fõ),
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= 20% a társadalmi szervezetek képviselõi (5 fõ),
= 20% gazdasági szereplõk, vízhasználók képviselõi

(5 fõ) és
= 20% a tudományos-szakmai terület képviselõi

(5 fõ).
Fontos megjegyezni, hogy a Vízgazdálkodási Keret-

irányelv Stratégiai Koordináció Tárcaközi Bizottság
egyetértett azzal a javaslattal, hogy helyébe az Országos
Vízgazdálkodási Tanács lépjen, a fentebb javasolt összeté-
teli arányokkal az egyes szektorok képviseletét illetõen.

Részvízgyûjtõ szint

A Duna, Tisza, Dráva és a Balaton részvízgyûjtõ szinten
a társadalom vízgyûjtõ-gazdálkodási tervezésbe történõ
bevonásával kapcsolatos feladatokat négy Részvízgyûjtõ
Vízgazdálkodási Tanács (RVT) látja el. Az RVT-ket a
részvízgyûjtõ tervéért felelõs KÖVIZIG-ek hozzák létre.
A négy RVT

– véleményezi a vízi környezetvédelem fõ prioritásait;
– koordinálja a részvízgyûjtõhöz tartozó TVT-k között

a társadalmi részvétel biztosításával járó feladatok ellátá-
sát és a konzultációt;

– elõsegíti az országos és a területi szintek közötti kom-
munikációt;

– a társadalom bevonása eredményeinek feldolgozása
után lefolytatja a terv végsõ társadalmi véleményezését,
majd továbbítja az OVT-hez.

Az RVT tagja:
– a részvízgyûjtõn mûködési területtel rendelkezõ

TVT-k által delegált 1-1 fõ
– meghatározott, illetékes államigazgatási szervek,

illetve az RVT mûködési területén lévõ helyi önkormány-
zatok által delegált 6 fõ,

– a mûködési területen tevékenységet folytató civil
szervezetek által delegált 3 fõ,

– a mûködési területen tevékenységet folytató ipari,
mezõgazdasági és egyéb vízhasználók által delegált 3 fõ,

– a mûködési területen tevékenységet folytató szakmai
– tudományos szervezetek által delegált 3 fõ.

Az eltérõ méretek miatt az RVT-k létszáma is eltérõ
(Duna: 21 fõ, Tisza: 23 fõ, Dráva: 18 fõ, Balaton: 17 fõ).

Területi szint

Területi vízgazdálkodási tanácsok (TVT-k) jelenleg is
mûködnek a KÖVIZIG-ek mûködési területével megegye-
zõen. A konzultáció nyomán kialakult, hogy a TVT a tár-
sadalom vízgyûjtõ-gazdálkodási tervezésbe történõ bevo-
násával kapcsolatos feladatok ellátására kötelezõ jelleggel
hozzon létre albizottságot. A létrehozandó albizottság 15
tagból áll, melybõl 6 fõt államigazgatási szervek, illetve
helyi önkormányzatok, 3 fõt a mûködési területen tevé-
kenységet folytató civil szervezetek, 3 fõt a mûködési terü-
leten tevékenységet folytató ipari, mezõgazdasági és
egyéb vízhasználók, 3 fõt a mûködési területen tevékeny-
séget folytató szakmai-tudományos szervezetek delegál-
nak.

A szükséges jogszabály-módosítás

A vízgazdálkodási tanácsokkal kapcsolatos jogsza-
bály-módosítás jelenleg folyamatban van. Ennek lefolyá-
sától függõen 2008-ban alakulhatnak meg az országos és a
részvízgyûjtõ szintû tanácsok. Tekintve, hogy a jelenleg
hatályos 5/1998. (III. 11.) KHVM rendelet alapján is létre-
hozható TVT albizottság, területi szinten – a végleges jog-
szabályi rendezés elõtt is – folytatható a társadalom bevo-
nás eltervezett folyamata. Ebben az esetben a 2007. I. fél-
évi konzultációban kialakult, fent ismertetett összetételi
arányokat már célszerû figyelembe venni.

2007. december 22. Figyelembe véve a természetvé-
delmi és környezetvédelmi szempontokat a feltárt je-
lentõs vízgazdálkodási problémák és megoldandó fel-
adatok összefoglalása és nyilvánosságra hozatala

A VKI szerint a vízgyûjtõn azonosított jelentõs vízgaz-
dálkodási kérdéseket (röviden JVK-k) közzé kell tenni
2007. december 22-ig és legalább hathónapos konzultá-
ciós periódust kell biztosítani azok megvitatására. A jelen-
tõs vízgazdálkodási kérdések közé a VKI környezeti cél-
kitûzésének elérését befolyásoló társadalmi-gazdasági ha-
tások/igények/viszonyok/akadályozó tényezõk ill. dilem-
mák tartoznak, melyek kiegészítõ intézkedéseket/megfon-
tolásokat igényelnek a 2015-ös határidõ teljesítéséhez.
A JVK mindig reál kérdés/folyamat stb., azaz nem ide ér-
tendõk a költségvetési, szabályozási kérdések/folyamatok.

A konzultáció alapját egy országos, négy részvízgyûjtõ
és 42 tervezési alegység szintû dokumentum képezi.
Az országos és a négy részvízgyûjtõre vonatkozó nyilvá-
nos anyag 2007. december 22-én felkerül a www.kvvm.hu
és a www.euvki.hu honlapokra.

A 42 tervezési alegységre vonatkozó, kimondottan a
társadalmi konzultációra szánt közérthetõ dokumentumo-
kat a KÖVIZIG-ek január 31-ig készítik el és hozzák nyil-
vánosságra honlapjukon. Ezek megvitatásával zajlik majd
a társadalom helyi szintû bevonása.

2008. I. félév A feltárt jelentõs vízgazdálkodási kér-
dések/problémák és megoldandó feladatok társadalmi
vitája tervezési alegységenként

2008 elsõ félévében a természet- és környezetvédelmi
szempontból jelentõs vízgazdálkodási kérdések/problé-
mák megvitatása a cél. A konzultációs jelentések írásbeli
véleményezési lehetõségén felül szóbeli konzultációkat,
ún. vitafórumokat kell szervezni az érdekcsoportok és a la-
kosság számára. Szükség esetén bizonyos érdekeltekkel
akár szûkebb körû megbeszéléseket is célszerû tartani.
Egy tervezési alegységen a terület méretétõl és a megvita-
tandó problémák jellegétõl függõen több fórumot is szük-
séges lehet szervezni.

A konzultációhoz szükséges módszereket és kipróbált
eszközöket, a VKI II. fázis projekt felsõ-tiszai mintaterüle-
tén végzett társadalom bevonásról szóló összefoglaló eset-
tanulmány mutatja be részletesen. A projekt zárójelentésé-
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ben megtalálható a területen lefolytatott konzultációra ki-
dolgozott anyagok, kérdõívek, szakmai táblázatok, stb.
Ajánlott az esettanulmány és a csatolt függelékek tanulmá-
nyozása, mielõtt a KÖVIZIG-ek hozzákezdenek a vízgaz-
dálkodási problémák konzultációjának megtervezéséhez.

2008. június 30. A jellemzések felülvizsgálata, a fel-
színi víztestek besorolása az ötosztályos biológiai és a
kétosztályos kémiai rendszer alapján, minõsítés – koc-
kázatos víztestek azonosítása. Az erõsen módosított
víztestek végleges meghatározása

Ez a minõsítés a jelenlegi állapotra vonatkozik. A minõ-
sítésnek, ahol lehet, a víztestekre vonatkozó adatokon kell
alapulnia. Ahol ez nem lehetséges, analógia, illetve közve-
tett információk alapján kell minõsíteni. Ez utóbbi azt je-
lenti, hogy felszíni vizek esetén biológiai adatok helyett
kémiai vagy hidromorfológiai adatok, illetve terhelések
alapján; felszín alatti vizek esetén pedig a felszín alatti vi-
zektõl függõ ökoszisztémák helyett a becsült hasznosítha-
tó vízkészlet és a vízkivételek összehasonlításán, illetve
ugyancsak terhelések alapján történik a minõsítés.

A hazai típus-specifikus biológiai minõsítõ rendszer
2006-ra elkészült (bár ez a makrogerinctelenek vonatkozá-
sában nem teljes). Az ECOSURV felmérés eredményei,
valamint a 2007. évi biológiai monitoring adatai alapján az
érintett víztestek biológiai minõsítését a hazai minõsítõ
rendszerrel újra el kell végezni.

A felszín alatti vizek kémiai állapotának minõsítésére
vonatkozó szabályokat – az eredeti menetrendhez képest
három éves késéssel – csak 2006 decemberében fogadta el
az Európai Parlament. (2006/118/EK) A tagállamoknak
2009-re kell végrehajtaniuk az elõírásokhoz történõ jogkö-
zelítést, és megállapítaniuk a szennyezõanyagokra vonat-
kozó küszöbértékeket. Ezekhez az értékekhez viszonyítva
kell minõsíteniük a víztestek állapotát, és meghatározni az
intézkedéseket. Az irányelv megjelenésének késése miatt
a felszín alatti vizek jó kémiai állapota érdekében szüksé-
ges intézkedések meghatározásában feszített tervezési
ütemre kell számítani Magyarországon is. Figyelembe kell
venni a monitoring által feltárt (akár pontszerû) szennye-
zéseket, és az intézkedések meghatározásához egyedi mér-
legelést lehetõvé tevõ módszer alkalmazására lesz szük-
ség.

A víztestek értékelése a jó állapot 2015-re történõ eléré-
sének kockázata szempontjából a fenti minõsítésen alapul.
Eltérés abban a vonatkozásban van, hogy figyelembe lehet
venni a már megvalósítási fázisban lévõ intézkedések álla-
potjavító hatását, de a másik oldalon az elõre jelzett terhe-
lések és igénybevételek csak késõbb megjelenõ hatását is.

A 2. Nemzeti Jelentésben víztestenként megadott kocká-
zati besorolás, a fentiek figyelembe vételével, felülvizsgá-
landó. A minõsítés végrehajtása az illetékes KÖVIZIG
koordinálásában az érintett KÖVIZIG, KÖTEVIFE és NPI
feladata. A felszín alatti víztestek esetében az országos
szintû értékelésnek is nagy szerepe van figyelembe véve
egyrészt azt, hogy a víztesteket a területi szervek határai

elmetszik, másrészt a szabályozások és útmutatók kidol-
gozásában mutatkozó EU-s lemaradást.

2008. június 30. Az emberi tevékenység környezeti
hatásainak (az ok-okozati kapcsolatoknak) a feltárása

A környezeti célkitûzéseket, de még inkább a jó állapot
elérése érdekében hozandó intézkedéseket csakis az
ok-okozati kapcsolatok feltárása után lehet meghatározni.
Az értékelés a víztest-szintû információkra épül, de általá-
ban a több víztestet érintõ terhelések és igénybevételek
miatt az elemzés csak magasabb szinten (a tervezési alegy-
ségek, esetleg tervezési részegységek szintjén) végezhetõ
el.

Ehhez az általánosan elõforduló terhelések esetén or-
szágos szintû adatbázisok, illetve feldolgozások (becslé-
sek) nyújtanak segítséget. Az elemzést bizonyos elõre
meghatározott csoportosítási rendszer (hierarchia) szerint
célszerû végrehajtani, amelynek elemei:

– a kockázat típusa (pl. vízfolyás kémiai állapota, vagy
felszín alatti víztest mennyiségi állapota);

– a kockázatosságot jelentõ állapot jellemzõje (pl. a
vízfolyás magas tápanyagtartalma, vagy a felszín alatti
víztest valamely pontján megjelenõ süllyedõ tendencia);

– a problémát kiváltó emberi tevékenység (pl. földhasz-
nálat-változások, lefolyás-szabályozás, morfológiai elvál-
tozások, vízkivételek, pontszerû és diffúz szennyezõforrá-
sok).

A részletes módszertan és segédeszköz elsõ, a gyakor-
latban már használható változata a VKI II. fázis projekt ke-
retében 2007. szeptemberére elkészült.

Az értékelést az illetékes KÖVIZIG koordinálja, a
KÖVIZIG, a KÖTEVIFE és az NPI szakemberein kívül
egyéb szakértõk bevonásával is.

2008. június 30. A környezeti célkitûzések elsõ válto-
zatának meghatározása

A környezeti célkitûzéseket (jó ökológiai és kémiai ál-
lapot, valamint jó ökológiai potenciál a felszíni víztestek
esetében, illetve jó mennyiségi és kémiai állapot a felszín
alatti víztestek esetében, vagy ezeknél enyhébb célok) víz-
testenként kell megadni, ugyanakkor a célkitûzéseket be-
folyásoló mûszaki és közgazdasági feltételek csak a terve-
zési részegység vagy tervezési alegység szintjén értelmez-
hetõk.

A környezeti célkitûzések meghatározásában, a techni-
kai szempontokon túl, meghatározó szerepe lesz a frissen
megváltozott uniós elõírásokhoz történõ jogközelítésnek,
továbbá a közgazdasági szempontoknak és a társadalom
bevonásának. A munka végrehajtása iteratív jellegû és
gyakran csak az intézkedési programok tervezése során
véglegesíthetõ.

Az értékelésnek – amely történhet az azonos problémá-
val érintett víztestek csoportjára összevontan – tartalmaz-
nia kell a kiváltó okokat, megszüntetésük lehetõségeit és
költségeit, a társadalom és az érdekeltek állásfoglalását,
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illetve a módosított célkitûzés tartalmát és/vagy elérésé-
nek határidejét, illetve a fennmaradó állapot környezetre
gyakorolt hatását.

A felszíni vizek tekintetében a környezeti célkitûzések
meghatározása az illetékes KÖVIZIG-ek koordinálásá-
ban, a KÖTEVIFE és az NPI szakembereinek, valamint
szükség szerint külsõ szakértõknek a bevonásával törté-
nik. A felszín alatti vizek esetében – a már említett sajátos
körülmények miatt – az országos központi irányításnak
nagy szerepet kell szánni elsõsorban a kémiai állapot
vonatkozásában.

2008. II. félév A feltárt jelentõs vízgazdálkodási kér-
dések/problémák és megoldandó feladatokról szóló
társadalmi vita eredményeinek feldolgozása, a problé-
mák számbavételének véglegesítése

2008. december 22. A környezeti célkitûzések végle-
ges meghatározása

2008. december 22. A vízgyûjtõ-gazdálkodási terv(ek)
tervezetének nyilvánosságra hozatala

A vízgyûjtõ-gazdálkodási tervek [összhangban a
221/2004. (VII. 21.) Korm. rendelettel] az alábbiakat fog-
ják tartalmazni:

– az adott vízgyûjtõ/részvízgyûjtõ általános leírását (a
víztestek térképét, a felszíni víztest típusok referencia vi-
szonyainak leírását, stb.),

– az emberi tevékenység felszíni és a felszín alatti vi-
zek állapotára gyakorolt jelentõs terheléseinek és hatásai-
nak összefoglalását (pontszerû és diffúz szennyezõforrá-
sok, vízkivételek, egyéb emberi hatások),

– a védett területek térképét,
– a monitoring hálózatok térképét,
– a monitoring hálózatok eredményeinek bemutatását

térképi formában,
– környezeti célkitûzések listáját, valamint meghatáro-

zott esetben az eredeti célkitûzés nem teljesíthetõségének
részletezését,

– összefoglalást a vízhasználatok gazdasági elemzésérõl,
– a környezeti célkitûzések teljesítését célzó intézkedé-

si programot (alapintézkedéseket, és szükség szerinti ki-
egészítõ intézkedéseket),

– egyéb idevonatkozó programok és tervek jegyzékét,
azok összefoglalását,

– a közvélemény tájékoztatására és konzultációkra tett
intézkedések összefoglalását, eredményeit és az eredmé-
nyekbõl következõen a tervben végrehajtott változtatáso-
kat,

– felhasznált dokumentumok hozzáférési helyeit (a köz-
vélemény tájékoztatásával, szennyezésmegelõzõ intézkedé-
sekkel, valamint monitoringgal kapcsolatosan),

– a hatáskörrel rendelkezõ hatóság megnevezését és
adatait.

Az intézkedési program alapintézkedéseinek körébe tar-
toznak az EU-joganyagok által kötelezõen elõírt intézke-
dések/programok (az érintett irányelvek listáját tartalmaz-
za a VKI VI. melléklete), valamint az idézett kormányren-
delet 5. és 18. §-a szerint felsorolt, a VKI által elõírt fel-
adatok megoldására alkalmas intézkedések.

A VKI II. fázis projekt keretében elkészült egy intézke-
dési kézikönyv, amely az összes várható intézkedés fonto-
sabb jellemzõit tartalmazza (a probléma, melynek megol-
dására alkalmas, hatékonyság, egyéb intézkedésekkel való
kapcsolat, a gyakorlati megvalósítás feltételei, szükséges
információk, mellyel az intézkedés hatása, illetve a költsé-
gei becsülhetõk). A fentieken alapuló tervezést egy dön-
téstámogató szoftver is segíti.

A vízgyûjtõ-gazdálkodási terv elkészítésérõl a környe-
zetvédelmi és vízügyi miniszter gondoskodik. A VGT-t az
ország egész területére, ezen belül a négy részvízgyûjtõre
(Duna közvetlen, a Dráva, a Tisza és a Balaton) egységes
tartalommal kell elkészíteni. A terv részletezettsége vi-
szont eltérõ lehet, a tervezési szinttõl függõen.

Mint arról a korábbiakban szó volt, az országos szintû
tervet a Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgató-
ság, míg a négy részvízgyûjtõ szintû tervet a kijelölt négy
KÖVIZIG állítja össze.

A 42 tervezési alegység tervét a területileg illetékes
KÖVIZIG felelõs dolgozza ki az érintett szervezetek köz-
remûködésével. A részvízgyûjtõnként, illetve az alegysé-
gek szintjén a tervet összeállító KÖVIZIG-ek listáját az
1. táblázat tartalmazza.

2009. I. félév A VGT tervezetek társadalmi vitája

2009. II. félév A társadalmi vita eredményeinek fel-
dolgozása, a végleges VGT elfogadása a részvízgyûjtõk
területi vízgazdálkodási tanácsai által. Az országos
terv véglegesítése a négy részvízgyûjtõ VGT-je alapján

2009. december 22. A vízgyûjtõ-gazdálkodási terv(ek)
végleges változatának nyilvánosságra hozatala, kihirde-
tése miniszteri rendeletben

A vízgyûjtõ-gazdálkodási tervezés ütemterve és mun-
kaprogramja a 2. táblázatban tekinthetõ át.
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1. táblázat

A tervezési egységek a koordináló KÖVIZIG-ekkel

Részvízgyûjtõ / tervezési részegység / alegység Koordináló KÖVÍZIG

1 Duna részvízgyûjtõ ÉDU-KÖVÍZIG, Gyõr

1-1 Duna jobb part a nyugati országhatár és a Mosoni-Duna torkolata közt ÉDU-KÖVÍZIG, Gyõr

1-1-1 Szigetköz ÉDU-KÖVÍZIG, Gyõr

1-1-2 Rábca és a Fertõ-tó ÉDU-KÖVÍZIG, Gyõr

1-1-3 Marcal ÉDU-KÖVÍZIG, Gyõr

1-1-4 Rába NYUDU-KÖVÍZIG,
Szombathely

1-2 Duna jobb part a Mosoni-Duna torkolata és a Dömösi Malom-patak torkolata közt ÉDU-KÖVÍZIG, Gyõr

1-2-1 Bakony-ér és Concó ÉDU-KÖVÍZIG, Gyõr

1-2-2 Általér ÉDU-KÖVÍZIG, Gyõr

1-2-3 Gerecse ÉDU-KÖVÍZIG, Gyõr

1-3 Kapos KÖDU-KÖVÍZIG,
Székesfehérvár

1-4 Duna jobb part a Tassi-zsiliptõl a déli országhatárig KÖDU-KÖVÍZIG,
Székesfehérvár

1-4-1 Észak-Mezõföld és Keleti-Bakony KÖDU-KÖVÍZIG,
Székesfehérvár

1-4-2 Velencei-tó KÖDU-KÖVÍZIG,
Székesfehérvár

1-4-3 Sió KÖDU-KÖVÍZIG,
Székesfehérvár

1-4-4 Alsó-Duna jobb part DÉDU-KÖVÍZIG, Pécs

1-5 Ipoly KDV-KÖVÍZIG, Budapest

1-6 Duna jobb part a Dömösi Malom-patak torkolatától Kiapostagig és Duna bal part
az Ipoly torkolatától a Kvassay-zsilipig

KDV-KÖVÍZIG, Budapest

1-7 Duna bal part a Kvassay-zsiliptõl a déli országhatárig ADU-KÖVÍZIG, Baja

1-7-1 Duna-völgyi fõcsatorna ADU-KÖVÍZIG, Baja

1-7-2 Felsõ-Bácska ADU-KÖVÍZIG, Baja

2 Tisza részvízgyûjtõ KÖTI-KÖVÍZIG, Szolnok

2-1 Felsõ-Tisza FETI-KÖVÍZIG,
Nyíregyháza

2-1-1 Felsõ-Tisza FETI-KÖVÍZIG,
Nyíregyháza

2-1-2 Szamos-Kraszna FETI-KÖVÍZIG,
Nyíregyháza

2-1-3 Lónyai-fõcsatorna FETI-KÖVÍZIG,
Nyíregyháza
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Részvízgyûjtõ / tervezési részegység / alegység Koordináló KÖVÍZIG

2-1-4 Bodrogköz É-KÖVÍZIG, Miskolc

2-1-5 Tokaj-hegyalja É-KÖVÍZIG, Miskolc

2-2 Sajó É-KÖVÍZIG, Miskolc

2-2-1 Hernád, Takta É-KÖVÍZIG, Miskolc

2-2-2 Sajó a Bódvával É-KÖVÍZIG, Miskolc

2-3 Tisza jobb part a Sajó és a Zagyva torkolata közt É-KÖVÍZIG, Miskolc

2-3-1 Bükk és Borsodi-Mezõség É-KÖVÍZIG, Miskolc

2-3-2 Hevesi-sík KÖTI-KÖVÍZIG, Szolnok

2-4 Zagyva KÖTI-KÖVÍZIG, Szolnok

2-4-1 Zagyva KÖTI-KÖVÍZIG, Szolnok

2-4-2 Tarna É-KÖVÍZIG, Miskolc

2-5 Tisza jobb part a Zagyva torkolata és a déli országhatár közt ATI-KÖVÍZIG, Szeged

2-5-1 Nagykõrösi-homokhát KÖTI-KÖVÍZIG, Szolnok

2-5-2 Alsó-Tisza jobb part ATI-KÖVÍZIG, Szeged

2-6 Hármas-Körös TI-KÖVÍZIG, Debrecen

2-6-1 Hortobágy-Berettyó TI-KÖVÍZIG, Debrecen

2-6-2 Hármas-Körös KÖR-KÖVÍZIG, Gyula

2-6-3 Berettyó TI-KÖVÍZIG, Debrecen

2-6-4 Kettõs-Körös KÖR-KÖVÍZIG, Gyula

2-6-5 Nagykunság KÖTI-KÖVÍZIG, Szolnok

2-6-6 Sebes-Körös KÖR-KÖVÍZIG, Gyula

2-7 Tisza bal part a Hármas-Körös torkolata és az országhatár közt ATI-KÖVÍZIG, Szeged

2-7-1 Kurca ATI-KÖVÍZIG, Szeged

2-7-2 Maros-hordalékkúp ATI-KÖVÍZIG, Szeged

3 Dráva részvízgyûjtõ DÉDU-KÖVÍZIG, Pécs

3-1 Mura NYUDU-KÖVÍZIG,
Szombathely

3-1-1 Rinya-mente DÉDU-KÖVÍZIG, Pécs

3-1-2 Fekete-víz DÉDU-KÖVÍZIG, Pécs

4 Balaton részvízgyûjtõ KÖDU-KÖVÍZIG,
Székesfehérvár

4-1 Balaton közvetlen KÖDU-KÖVÍZIG,
Székesfehérvár

4-1-2 Zala NYUDU-KÖVÍZIG,
Szombathely
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A VGT kidolgozásának és megvalósításának 
ütemterve, a munkaprogram közzététele 

                                     

A VGT kidolgozása – els  szakasz                      

A monitoring beindítása és folyamatos m ködtetése

Társadalmi bevonás 1. szakasz: lebonyolítás (ütemezés, 
program, tartalom) és összesítés 

                               

Jellemzések felülvizsgálata        

Min sítés – kockázatos víztestek azonosítása, problémák 
szerinti csoportosítás, és a legfontosabb problémák 
kiválogatása

       

Az egyes részvízgy jt kre vonatkozóan feltárt jelent s
vízgazdálkodási problémák és megoldandó feladatok 
közbens  felülvizsgálatának közzététele 

                                     

A VGT kidolgozása – második szakasz                           

Társadalmi bevonás 2. szakasz: lebonyolítás (fontos 
problémák azonosítása) és összesítés 

                           

Az intézkedési programok tervezése                            

A VGT els  tervezetének közzététele                                      

A VGT kidolgozása – harmadik szakasz                          

Társadalmi bevonás 3. szakasz: lebonyolítás (intézkedési 
programok megvitatása) és összesítés 

                            

Az intézkedési programok végs  kidolgozása                             

A VGT véglegesítése                                

A VGT közzététele                                     

Jelentés az érintett EU tagországok és az EB felé                                      

2. táblázat

A vízgyûjtõ gazdálkodási tervezés ütemtervének és munkaprogramjának áttekintése



Mellékletek

1. melléklet A vonatkozó jogszabályok jegyzéke

A VKI hazai jogrendbe illesztésével kapcsolatos jog-
szabályok

A VKI hazai jogrendbe illesztését az alábbi jogszabá-
lyok megalkotása jelentette:

– 2003. évi CXX. törvény egyes törvények környezet-
védelemmel kapcsolatos rendelkezéseinek módosításáról
(A környezet védelmének általános szabályairól szóló
1995. évi LIII. törvény módosítása, A vízgazdálkodásról
szóló 1995. évi LVII. törvény módosítása, A hulladékgaz-
dálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény módosítása, A
köziratokról, közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag
védelmérõl szóló 1995. évi LXVI. törvény módosítása)

– 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vi-
zek védelmérõl,

– 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek
minõsége védelmének szabályairól,

– 221/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a vízgyûjtõ-gaz-
dálkodás egyes szabályairól,

– 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet a felszín alatti vi-
zek vizsgálatának egyes szabályairól,

– 31/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet a felszíni vizek
megfigyelésének és állapotértékelésének egyes szabá-
lyairól.

Egyéb vonatkozó jogszabályok

– 74/2000. (V. 31.) Korm. rendelet a Duna védelmére
és fenntartható használatára irányuló együttmûködésrõl
szóló, 1994. június 29-én, Szófiában létrehozott Egyez-
mény kihirdetésérõl,

– 40/2006. (X. 6.) KvVM rendelet A felszíni vizeket
szennyezõ egyes veszélyes anyagok környezetminõségi
határértékeirõl és azok alkalmazásáról.

* * *

2. melléklet A VKI fontosabb határidõi (minden év
december 22.)

2000 Hatálybalépés
2003 A VKI átültetése a nemzeti jogrendbe. Vízgyûjtõ-

kerületek azonosítása és a hatáskörrel rendelkezõ hatóság
kijelölése

2004 A vízgyûjtõk jellemzése, a vizeket érõ hatások
elemzése, a vízhasználatok gazdasági elemzése, a védett
területek listája

2006 Monitoringhálózat létrehozása és monitoring-
programok beindítása

A nyilvánosság bevonása (legkésõbb)
2007 Jelentõs vízgazdálkodási problémák azonosítása

2008 A vízgyûjtõ-gazdálkodási terv elsõ változatának
bemutatása

2009 A vízgyûjtõ-gazdálkodási terv véglegesítése,
benne intézkedési program

2010 A költség-visszatérülés és a szennyezõ fizet elvét
tekintetbe vevõ, a vízkészletek hatékony használatát bizto-
sító árpolitika alkalmazása

2012 Az intézkedési program végrehajtásának meg-
kezdése

2015 A környezeti célok elérése
2010–2015
– Az intézkedések gyakorlatba való átültetése

– 2010–2012: az alapintézkedések programjának
folytatása, szükség szerinti módosítása, valamint a
kiegészítõ intézkedések programjának beindítása

– 2010–2015: az intézkedések gyakorlati megvalósí-
tása, a környezeti célkitûzések elérése

– A környezeti célkitûzések elérésének monitorozása
2013–2015
– A vízgyûjtõ-gazdálkodási terv felülvizsgálata (víz-

testek állapota, környezeti célkitûzések, intézkedési prog-
ramok, monitoring)

2015 után
– A vízgyûjtõ-gazdálkodási tervek felülvizsgálata 6

évente
– A célok elérésének lehetséges meghosszabbított ha-

tárideje (kétszer 6 évi meghosszabbítás után) 2027

* * *

3. melléklet A Duna vízgyûjtõkerület VGT programja

A Duna Védelmi Egyezmény Nemzetközi Bizottsága
(ICPDR) keretén belül 2005-ben készült el a Duna-völgyi
Vízgyûjtõ-gazdálkodási Terv stratégiai dokumentuma, va-
lamint a 2005–2010 évekre vonatkozó részletes feladato-
kat tartalmazó ütemterv (road map). Az ütemtervnek része
a társadalmi részvétel operatív munkaterve is. (Ezen doku-
mentumok a www.icpdr.org honlapon találhatók meg an-
golul.) Az ütemtervet évente kell felfrissíteni ill. módosíta-
ni, vagyis egy élõ dokumentum. A feladatok végrehajtásá-
ban az ICPDR szakértõi csoportjai (Vízgyûjtõ-gazdálko-
dási szakértõi csoport, Monitoring és Értékelés; Terhelé-
sek és Intézkedések; Árvízvédelem; Térinformatikai és
Társadalmi Részvétel) vesznek részt.

A Duna-völgyi szintû vízgyûjtõ-gazdálkodási terv (to-
vábbiakban DVGT) a stratégiai dokumentum szerint négy
fázisból áll:

– elsõ fázis: a vízgyûjtõkerület definíciója és lehatáro-
lása, a koordináció mechanizmusának és intézményi hátte-
rének kialakítása (2003-ig)

– második fázis: a vízgyûjtõ jellemzõinek elemzése, az
emberi tevékenység környezeti hatásai és a vízhasználatok
gazdasági elemzése, a védett területek regisztere (2004-ig)
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– harmadik fázis: monitoring programok és hálózatok
fejlesztése (2006-ig)

– negyedik fázis: vízgyûjtõ-gazdálkodási terv kidolgo-
zása a vonatkozó intézkedési programmal együtt, társadal-
mi részvétel (2009-ig)

Az elsõ két fázis eredményeként készült két, az Európai
Bizottságnak megküldött jelentés. Ezek foglalkoztak a
Duna folyó mellett a 4000 km2-nél nagyobb vízgyûjtõjû
vízfolyásokkal és felszín alatti víztestekkel, illetve a fel-
szín alatti víztesten osztozó országok által fontosnak tar-
tott ennél kisebbekkel, továbbá a 100 km2-nél nagyobb fe-
lületû tavakkal, a fontosabb csatornákkal valamint az át-
meneti és a parti tengervizekkel is.

A stratégiai dokumentum az alábbi három koordinációs
szintet fogalmazta meg a Duna-vízgyûjtõjén:

Szint Koordináló/illetékes hatóság

1. Duna vízgyûjtõkerület ICPDR koordinál, de nem
illetékes hatóságként

2. kétoldalú
határvízi/többoldalú
együttmûködés

adott országok
kétoldalú/többoldalú
együttmûködése alapján

3. nemzeti kijelölt hatóságok

A DVGT felépítésében megkülönbözteti a részegysége-
ket, a részvízgyûjtõket és a Duna vízgyûjtõkerületet. Je-
lenleg a vízgyûjtõkerületen belül az alábbi részvízgyûjtõk-
re tervezik vízgyûjtõ-gazdálkodási tervek készítését.

Részvízgyûjtõ és érintett ország Koordinációs platform

Tisza vízgyûjtõ

Szlovákia, Ukrajna, Románia,
Magyarország és Szerbia

Tisza Együttmûködési
Megállapodás

Száva vízgyûjtõ

Szlovénia, Horvátország,
Bosznia és Hercegovina és
Szerbia

Száva Vízgyûjtõ Bizottság

Prut vízgyûjtõ

Románia, Moldova és Ukrajna Háromoldalú kooperáció

Duna-delta

Románia és Ukrajna Kétoldalú kooperáció

Valamennyi nemzeti VGT és részvízgyûjtõ terv felsoro-
lásra kerül a DVGT-ben. A DVGT alapjául a második

jelentésben megjelölt alábbi négy jelentõs vízgazdálko-
dási kérdés szolgál:

– szervesanyag-terhelés,
– tápanyagterhelés,
– veszélyes anyagok,
– hidromorfológiai befolyásoltság.
Az ütemterv szöveges része és a vonatkozó munkaterv

tartalmazza valamennyi, a DVGT-hez szükséges feladatot,
azok határidejét, a végrehajtásáért felelõs és a közremûkö-
dõ munkacsoportok megnevezését. Jelenleg a munkaterv
az alábbi négy fõ feladatcsoporttal kapcsolatos teendõket
sorolja fel:

– Monitoring hálózatok és programok
– Intézkedési program illetve programok
– Vízgyûjtõ-gazdálkodási terv részeinek összeállítása
– Környezetvédelmi célkitûzések és mentességek

A 2005–2010 közötti idõszak fontosabb lépései az
ütemterv szerint a Duna-völgyi szintû vízgyûjtõ-gaz-
dálkodási terv elkészítéséhez:

2006
– jelentõs vízgazdálkodási kérdésekre vonatkozó víz-

gyûjtõ szintû útmutatók elõkészítése, tematikus munkaér-
tekezletek

– monitoring programok kifejlesztése és a jelentés elõ-
készítése

– az ütemterv nyilvánosságra hozatala

2007
– monitoring Jelentés megküldése az Európai Bizott-

ságnak
– szcenáriók kidolgozása a négy jelentõs vízgazdálko-

dási kérdésre
– jelentõs vízgazdálkodási kérdések nyilvánosságra

hozatala (DVGT és Intézkedési Programok felépítésének
elsõ áttekintõ tervezete)

– a gazdasági vonatkozású feladatok, környezetvédel-
mi célkitûzésekkel kapcsolatos munkák elindítása és az in-
terkalibrációs feladatok

2008
– a DVGT tervezetének társadalmi konzultációra való

elõkészítése az intézkedési programmal együtt az év végéig
– a 2004. évi Jelentés eredményeinek szükség szerinti

felfrissítése

2009
– társadalmi konzultáció (pl. Interneten; érdekeltek

konferenciája)
– a DVGT beterjesztése (Intézkedési Programmal

együtt) az ICPDR Miniszteri Ülésére

2010
– DGTV jelentés az EU Bizottságának
– a közvélemény tájékoztatása

* * *
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Rövidítésjegyzék

DGVT – Duna-völgyi szintû vízgyûjtõ-gazdálkodási
terv

ECOSURV – Ecological Survey of the Surface Waters
in Hungary (a magyarországi felszíni vizek ökológiai álla-
potfelmérése, PHARE projekt, 2004 2005)

ICPDR – International Commission for the Protection
of the Danube River (a Duna Védelmi Egyezmény Nem-
zetközi Bizottsága)

KÖTEVIFE – Környezetvédelmi, Természetvédelmi
és Vízügyi Felügyelõség

KÖVIZIG – Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság
KvVM – Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
MÁFI – Magyar Állami Földtani Intézet
MTA – Magyar Tudományos Akadémia
NFÜ – Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
NPI – Nemzeti Park Igazgatóság
OVGT – Országos Vízgyûjtõ-gazdálkodási Terv
OVT – Országos Vízgazdálkodási Tanács
ÖTM – Önkormányzati és Területfejlesztési Miniszté-

rium
TVT – Területi Vízgazdálkodási Tanács
VGT – Vízgyûjtõ-gazdálkodási Terv
VITUKI – Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Ku-

tató Intézet Kht.
VKI – Víz Keretirányelv
VKK – Vízügyi Központ és Közgyûjtemények (2007.

március 31. után VKKI)
VKKI – Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igaz-

gatóság (2007. április 1-tõl)
VKSKTB – Víz Keretirányelv Stratégiai Koordinációs

Tárcaközi Bizottság
VTOSZ – Vízgazdálkodási Társulatok Országos Szö-

vetsége

* * *

További információk, kapcsolódó linkek:

Magyar nyelvû honlapok

www.kvvm.hu
www.euvki.hu
www.vizugy.hu
www.duna-nap.hu
www.ovf.hu
www.vizeink.hu
www.vkiprojekt.hu

Külföldi honlapok

www.icpdr.org
www.ec.europa.eu/environment/water/water-fra-

mework/index_en.html
www.danubeday.org

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
Vízgyûjtõ-gazdálkodási és Vízvédelmi Fõosztályának

k ö z l e m é n y e
Magyarország jelentõs vízgazdálkodási kérdéseirõl

VITAANYAG

2007. december 22.

A Víz Keretirányelv 14. cikke és a 221/2004. (VII. 21.)
Korm. rendelet 19. §-a szerinti társadalmi részvétel és kon-
zultáció dokumentuma.

Írásbeli vélemények küldhetõk a 4. oldalon megadott
címekre 2008. június 22-ig beérkezõleg.

Tartalom

Elõszó

A hazai adottságok és meghatározó folyamatok (orszá-
gos szint)

A hazai vízgazdálkodás nagy kihívásai

A Duna

A Duna rövid természetföldrajzi jellemzése
A Duna hazai, közvetlen vízgyûjtõjének jelentõs víz-

gazdálkodási kérdései

A Tisza

A Tisza rövid természetföldrajzi jellemzése
A Tisza hazai, közvetlen vízgyûjtõjének jelentõs víz-

gazdálkodási kérdései

A Dráva

A Dráva rövid természetföldrajzi jellemzése
A Dráva hazai, közvetlen vízgyûjtõjének jelentõs víz-

gazdálkodási kérdései

A Balaton

A Balaton és vízgyûjtõjének rövid természetföldrajzi
jellemzése

A Balaton és vízgyûjtõjének jelentõs vízgazdálkodási
kérdései

ELÕSZÓ

Európában az elmúlt 150–200 évben, az ipar és a mezõ-
gazdaság, nem kevésbé a városiasodás sok kárt okozott a
patakok, folyók, tavak vizében. A romlás a vizek élõ-
világában volt a legriasztóbb. Ezzel együtt Európa nagy
területein jelentõsen növekedtek az árvizek, belvizek, és a
településeket sújtó vízkárok.

Az Európai Unió tagországai már az 1990-es években
elhatározták, hogy megálljt parancsolnak ennek a folya-
matnak és 2015-ig közös erõfeszítéssel, amennyire csak
lehet rendbe hozzák, jó állapotba helyezik Európa vizeit,
különös tekintettel a vízi élet feltételeire. Ennek a hatal-



mas, rendkívül bonyolult munkának a célját, eszközeit és
módszereit az Európai Közösség vízügyi politikáját meg-
testesítõ Víz Keretirányelv (VKI) határozza meg.

A VKI jelentõségét elsõsorban az adja, hogy egységes
alapokra helyezi a felszíni, felszín alatti vizek mennyiségi
és minõségi védelmét, a pontszerû és területi szennye-
zõ-forrásokkal szembeni fellépést. Elõírja a vizek jó álla-
potának eléréséhez vezetõ intézkedések vízgyûjtõ szintû
összehangolását. A vízgyûjtõ hazánk esetén az Európa egy
tizedét lefedõ, több mint 800 000 km2-es Duna-medencét
jelenti, hiszen Magyarország egész területe ide esik. En-
nek megfelelõen a többi érintett országgal együttmûködve
kell a VKI 2015-re meghatározott célját elérni.

A cél elérése érdekében tervet, úgynevezett „víz-
gyûjtõ-gazdálkodási tervet” kell 2009-re készíteni az érde-
keltek széles körû bevonásával. Ez tartalmazza majd azo-
kat a tennivalókat, amelyek eredményeként a jó állapot
(bizonyos kivételektõl eltekintve) elérhetõ.

A tervezést ütemterv és munkaprogram elkészítése elõzte
meg, melyet egy féléves idõszak alatt volt lehetõsége az
érintetteknek véleményezni. Ennek eredményeként kiala-
kult a hazai tervezés 2009. év végéig tartó menetrendje.

A vízgyûjtõ-gazdálkodási terveket elsõsorban a termé-
szeti viszonyokhoz kell igazítani. A vizek természeti egysé-
ge pedig a vízgyûjtõ terület. Ezért a hazai terv fõ részei a
Duna, a Tisza, a Dráva és a Balaton vízgyûjtõ-területére
készülnek, 42 db kisebb, ugyancsak vízgyûjtõ terület – úgy-
nevezett tervezési alegységek – terveire támaszkodva.
Ezekben a tervezési egységekben elkészültek az elsõ felmé-
rések, tervvázlatok. A magyar mûszaki- és természet-
tudományok évszázados hagyományaira támaszkodva
bõvült a mérõ- és megfigyelõ-hálózat. Ezzel tudjuk ellen-
õrizni, hogy honnan indulunk, mire jutunk, merre haladunk.

A következõ mérföldkõ a vízgyûjtõ-gazdálkodási terve-
zés folyamatában a jelentõs vízgazdálkodási kérdések
közbensõ áttekintése. Ezt 2007. december 22-ig kell nyil-
vánosságra hozni, majd egy hathónapos konzultáció során
megvitatni a társadalommal. Célja, hogy az ország
egészére, illetve az elõbb említett 4 vízgyûjtõ területére
meghatározzuk a legfontosabb gyakorlati tennivalókat,
hogy tudjuk azt, mire kell az energiáinkat összpontosítani,
milyen ügyek kerüljenek a tervek súlypontjába?

A jelentõs vízgazdálkodási kérdések, vízgondok meg-
határozása (azonosítása) egész Európában egységes elvek
alapján zajlik. A Duna vízgyûjtõjére ezt a munkát a bécsi
székhelyû Duna Védelmi Egyezmény Nemzetközi Bizott-
sága (International Commission for the Protection of the
Danube River – ICPDR) hangolja össze. Megállapításuk
szerint a Duna élõvilágának helyzetét leginkább az aláb-
biak határozzák meg.

– A felszíni vizeket illetõen:
= A vizek medreinek állapota, illetve az állapot vál-

tozása – szakszóval a hidromorfológiai viszo-
nyok – a Duna vízgyûjtõjén (belátható, hogy
a medrek megváltozása, süllyedése, vagy emelke-
dése, a partok tagoltsága, vagy kiegyenesítettsége,

a vízfolyásokon lévõ különbözõ akadályok –
pl. duzzasztómûvek, völgyzárógátak –, amelyek
az élõlények vándorlását korlátozzák, mind-mind
befolyásolják a vízi élet feltételeit).

= A Duna vizének szervesanyag, tápanyag és veszé-
lyes anyag terhelése, ami kockáztatja a jó életfelté-
telek elérését.

– A felszín alatti vizeket illetõen:
= A mennyiségi beavatkozások a felszín alatti vizekbe
= A felszín alatti vizek minõségének változásai

Ezek a hatások fogják eldönteni, hogy milyen lesz a
Dunán és vízgyûjtõ területén a vízi-élõvilág, és irányt mu-
tatnak a hazai vizsgálatokhoz is.

A vízgazdálkodás jelentõs kérdéseit, illetve megoldan-
dó feladatait jelen dokumentum elsõsorban abból a szem-
pontból mutatja be, hogy az összeurópai célhoz (a vizek
kerüljenek jó állapotba) hogyan viszonyulnak? Mit tudunk
tenni azért – a határokkal osztott vizeink tekintetében
szomszédainkkal együtt –, hogy javuljon a vizek élõ-
világa, mennyiségi, minõségi állapota? Hogyan kell ke-
zelni a fejlesztési igényeket, a vízivilág életfeltételeinek
segítése érdekében? Könnyen belátható, hogy ez koránt-
sem egyszerû, hiszen sokszor egymásnak ellentmondó ér-
dekekrõl van szó (pl. egy gát ármentesítési célokat szolgál,
de egyben számos élõlényt elrekeszt a víztõl, akiknek pe-
dig szükségük lenne a vízhez jutáshoz, megváltoztatja a
vizek járását stb.).

Mindehhez azonban nem elegendõ csupán a szakembe-
rek tudománya. Meg kell ismerni az érintettek, a helyi kö-
zösségek, a gazdálkodók, vagy éppen „csak” természet-
szeretõk véleményét is. Ezért a legfontosabbnak vélt víz-
gazdálkodási kérdésekrõl szóló, most közreadott anyag
vitaalap. Hangsúlyozzuk, ez a gondokról, megoldandó
kérdésekrõl szól. Nem mûszaki, vagy gazdasági megoldást
kínál, hanem annak számbavétele, hogy a tervezés milyen
fõ kérdésekre terjedjen ki. A felsorolt kérdések – jellegük-
bõl kifolyólag olyan valós problémák, amelyeket fizikai-
lag kell, illetve lehet megoldani – közvetlenül befolyásol-
ják a vízállapotokat, és azon keresztül a vízi életfeltétele-
ket. Csak kivételesen említjük azokat a gondokat, amelyek
megoldása szemléleti változtatást igényel, jogszabály vál-
toztatáshoz kötött, illetve amelyek finanszírozása a kérdés,
de a vízállapotokat illetõen jelentõs kockázattal járnak. Fel
kell hívni a figyelmet arra is, hogy a felsorolás nem rang-
sor! Az, hogy egy-egy ügy a felsorolásban elöl, vagy netán
hátrább szerepel, nem minõsíti annak sem a nagyságát,
sem a jelentõségét. Mindegyik olyan mértékû, és jelentõ-
ségû, ami önálló, felelõs kezelést indokol.

Bízom benne, hogy a 2008. I. félévében lezajló konzul-
táció során sokan megismerik hazánk vízgazdálkodásának
jelentõs kérdéseit, és sokan hozzá is szólnak annak érdeké-
ben, hogy megbízható alapot kapjunk a tervezéshez.

Budapest, 2007. december

Holló Gyula s. k.,
víz igazgató
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Észrevételek 2008. június 22-ig az alábbi címekre
küldhetõk:

– az országos szintre vonatkozóan a Vízügyi és Kör-
nyezetvédelmi Központi Igazgatóság postacímére (1410
Budapest, Pf. 56), illetve elektronikus formában a
VGT.kerdesek@ovf.hu címre

– a Dunára vonatkozóan az Észak-dunántúli Környe-
zetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság postacímére (9002
Gyõr, Pf. 101), illetve elektronikus formában a
duna@edukovizig.hu címre.

– a Tiszára vonatkozóan a Közép-Tisza vidéki Kör-
nyezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság postacímére (5002
Szolnok, Pf. 63), illetve elektronikus formában a kotikovi-
zig@kotikovizig.hu címre,

– a Drávára vonatkozóan a Dél-dunántúli Környezet-
védelmi és Vízügyi Igazgatóság postacímére (7601 Pécs,
Pf. 101), illetve elektronikus formában a vik@ddkovi-
zig.hu címre.

– a Balatonra vonatkozóan a Közép-dunántúli Kör-
nyezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság postacímére (8001
Székesfehérvár, Pf. 81), illetve elektronikus formában a
vki@kdtvizig.hu címre.

A 42 tervezési alegységre a környezetvédelmi és víz-
ügyi igazgatóságok további konzultációs anyagokat készí-
tenek 2008. elején, melyek a társadalom bevonás helyi
szintjét fogják megalapozni.

A hazai adottságok és meghatározó folyamatok
(országos szint)

Az ország vízkészletének három fõbb forrása és össze-
tevõje van:

– a hazánk területére hulló csapadék, és az általa táp-
lált felszíni vizek (patakok, folyók, tavak stb.),

– a felszín alatti vizek;
– a külföldrõl érkezõ hozzáfolyás.
Egy terület csapadékellátottságának döntõ szerepe van

a társadalmi-gazdasági fejlõdésben. Általánosságban
mondható, hogy a mérsékelt égövben az 500 és 1800 mm
közötti évi átlagos csapadék kedvezõ ellátottságot jelent.
Kevesebb vagy több csapadék esetén a víz tartós hiánya,
illetve többlete az eltartó képesség kritikus tényezõjévé
válik. Magyarország 600 mm körüli évi átlagos csapadé-
kával ennek a kedvezõ sávnak az alsó határa közelében
van. Ezért az ország társadalmi-gazdasági fejlõdésében a
másik két vízkészlet összetevõnek (a felszín alatti vizek-
nek és a határokon túlról érkezõ hozzáfolyásnak) is nélkü-
lözhetetlen a szerepe.

A külföldi „hozzáfolyást” tekintve Magyarország
(Hollandia és Bulgária után) Európában a harmadik helyen
áll. A csapadék és a hozzáfolyás összege tekintetében mind-
össze hét országnak van a Magyarországra jellemzõ 1850
mm felszíni vízkészletét meghaladó ellátottsága, tehát ilyen
összesítésben hazánk az esetenkénti aszályos idõszakok
vízhiányát a határokon túlról érkezõ és az országon áthaladó
folyókból potenciálisan mindenkor és teljes mértékben pó-

tolni tudó országok közé tartozik. A hozzánk külföldrõl ér-
kezõ vizek mennyisége azonban nem csak kedvezõ jelen-
ség, hanem kockázatot is hordoz. Hiszen a felénk folyó vi-
zek járásába, minõségébe a felettünk fekvõ országok be-
avatkozhatnak (egyben mi is „felülfekvõk” vagyunk az alat-
tunk levõk szemszögébõl). Mindez rávilágít a nemzetközi
együttmûködés szükségességére.

Felszín alatti vízkészleteink kiemelkedõ természeti erõ-
forrást képviselnek, azonban ezek jelentõs része érzékeny a
felszíni eredetû szennyezõdésekre. Az ivóvízbázisaink
mintegy 2/3-a sérülékeny földtani környezetben van. A több
ezer méter mélységig megtalálható felszín alatti vizeink mi-
nõsége összességében jó – de a döntõen ivóvízellátásra
használt rétegvizek esetében is elõfordul (már) felszíni ere-
detû szennyezés. A felszín-közeli talajvizek a települések
környezetében viszont szennyezettek. Magyarországon a
felszín alatti vízkészletek hosszútávú, éves átlagos utánpót-
lódása mintegy 2 milliárd m3/év, amelybõl víztermelésre át-
lagosan ennek felét használjuk, tehát országos szinten el-
mondható, hogy a hasznosításra rendelkezésre álló vízkész-
letek bõven meghaladják a jelenlegi igényeket.

A folyóhálózatban külföldrõl érkezõ hozzáfolyásra
összpontosulnak a terület elsõdleges vízgazdálkodási te-
vékenységei (árvízvédelem, folyószabályozás, hajózás,
vízerõ-hasznosítás, továbbá a lakóhelyi, mezõgazdasági és
ipari vízellátás, illetve a vízelhelyezés és a vízparti üdülés)
A felszín alatti vízkészlet, különösen a folyóhálózat nél-
küli, vagy a folyóktól távoli területeken a letelepedés és a
gazdálkodás elõfeltétele és létalapja.

Magyarországon – a Kárpát-medencében – a víz és a
társadalom viszonyában közel háromszáz éve (az ország-
nak a török uralom utáni újraegyesítését követõen) alapve-
tõ változás történt. A gazdaság újjászervezésével meg-
szûnt a természeti adottságokat sokrétûen hasznosító – a
természethez alkalmazkodó – ártéri gazdálkodás, és meg-
kezdõdött az európai gabonatermelõ földmûvelés. Ennek
érdekében kezdõdött meg a vízrendszerek nagy térségre
kiterjedõ szabályozása. A Kárpát-medencében a vizek sza-
bályozását követõen megszûnt a maláriaveszély, csökkent
a tüdõbajban megbetegedettek száma és természetesen
csökkent az árvízveszély is. A XVIII. század végén meg-
szervezték az állam egységes, a közösségi érdekek érvé-
nyesítését célzó vízjogi-mûszaki hivatalát. A XIX. század
végére fejezõdött be az egységes vízjogi intézményrend-
szer kialakítása. Az 1885. évi törvény a vizeket – gyakor-
latilag teljes körûen – közösségi (hatósági) rendelkezés
körébe vonta, és nemcsak a vízkészlet szabályozásának és
hasznosításának feltételeirõl, hanem a vizek minõségének
megóvásáról is rendelkezett. A XX. század második felére
konszolidálódott ez a két évszázados integrálódási folya-
mat, de jelentkeztek és felerõsödtek a folyamatot világ-
szerte kísérõ társadalmi konfliktusok is.

A magyar vízgazdálkodás évszázados története szerves
folyamat. Napjainkban még hatnak a múlt évszázadban
megfogalmazott elvek, és mai fejlesztési szándékok kö-
tõdnek a hat évtizede kimunkált mûszaki lehetõségekhez.
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Több mint egy évszázadon keresztül a magyar vízgaz-
dálkodás kiemelkedõen fontos feladata a vízviszonyok
rendezése, a vizek bõségébõl fakadó károk csökkentése
volt. Ez hangsúlyosan befolyásolta mind az intézmény-
rendszer, mind pedig a tudományos munkálkodás, illetve a
vízgazdálkodási infrastruktúra alakulását. Itt jegyezzük
meg, hogy az ország vízfolyásainak a hossza kereken
100 ezer km, két és félszerese az egyenlítõ hosszának.
Számos okból viszonylag erõtlenül fejlõdött a vizek hasz-
nosítása, és az ország még mindig számottevõ kiaknázat-
lan hidrológiai potenciállal rendelkezik. Hat évtizede vett
lendületet az öntözés alkalmazása, és ehhez kapcsolódóan
vált bizonyossá, hogy az ország felszíni vízkészletei
mennyiségileg igen kedvezõtlen eloszlásúak. A készletek
korlátait majdnem kizárólag mûszaki intézkedésekkel pró-
bálták tágítani, elmaradt az igények és a használatok sza-
bályozási lehetõségeinek föltárása. Ezt késõbb a rohamos
iparfejlesztés során jelentkezõ vízhiányok megszüntetése
érdekében igyekeztek pótolni.

A hegy- és dombvidéki vízfolyások rendezésének a
célja – többnyire – a völgyfenéki területek mezõgazdasági
mûvelésbe vonhatósága volt. Országosan a hegy- és
dombvidéki vízfolyások hossza 55 000 km! Ezeken a víz-
folyásokon a vizek szabályozott levezetésének számos
eszközét alkalmazzák. Ilyenek: a mederrendezés – szabá-
lyozás, töltésezés, vízvisszatartás (záportározók, árvíz-
csúcscsökkentõ tározók stb.). A dunántúli vízfolyások
döntõ többségének a medre – különbözõ beavatkozások-
kal – legalább egyszer már „rendezve” lett, általában a
gyors vízelvezetést szem elõtt tartó vízvezetõ-képesség
biztosítása céljából. A rendezések, szabályozások, töltés-
és mûtárgy építések, a kiegyenesített partok stb. azt ered-
ményezték, hogy a medrekben a vízi világ életfeltételei,
különösen pedig a mozgási, vándorlási lehetõségei erõ-
sen korlátozódtak. Ez a jelenség észlelhetõ mind a víz-
folyások mentén (hosszirányban), mind keresztirány-
ban (a vízhez jutás, zonáció stb.). Ezeket a körülménye-
ket nevezi a szaknyelv „morfológiai” viszonyoknak,
azaz a vízmedrek alaki jellemzõinek. Megváltozásuk
pedig nyilvánvalóan befolyásolja a vízi életkörülmé-
nyeket.

A medrek természetes állapotáról nem nagyon lehet be-
szélni. Az utóbbi évek rekonstrukciói és az ezután tervezett
vízimunkák is a komplex szemlélet jegyében igyekeznek a
sokoldalú igényeket kielégíteni. A korábban rendezett, de
fenntartatlan medrek „visszavadulnak”, a vízfolyások szá-
mottevõ része közelít a jó, természetközeli állapothoz.

Az árvízmentesítés (általában a szabályozott vízelveze-
tés) társadalmi-gazdasági igénye és a természetvédelmi
igények közötti összhang megteremtése szempontjából a
vízügyi mûszaki eszközök alkalmazásán túl szükséges fel-
vetni a területhasználatok ilyen célú felülvizsgálatának a
kérdését, lehetõségét is.

A vízszabályozások és a gyorsan növekvõ és területi-
leg koncentrálódó vízhasználatok ökológiai és vízház-
tartási hatásai egyre súlyosabb konfliktusokat okoztak.

A vízgazdálkodás – miközben egyre hatékonyabb tech-
nológiákkal törekszik a vízigények kielégítésére és a víz-
károk elhárítására – a vízjárás, illetve a vízháztartás szabá-
lyozásával szándéktalanul módosítja az ökoszisztémát.
A vízgazdálkodás körüli konfliktusok közgazdasági jelle-
gû oka az, hogy a víz és a vízföldrajzi adottságok társadal-
mi jelentõségû „tulajdonlásának” nagy része, valamint
számos vízgazdálkodási szolgáltatás eredménye kívül esik
a gazdasági értékkategóriák körén. Nem szerepel – mérle-
gelést kellõen megalapozó mértékben – a statisztikai nyil-
vántartásokban sem. Az egységes, társadalmi értékrend-
szer hiánya nagymértékben oka a vízgazdálkodás kon-
junkturális fejlõdésének (pl. árvízvédelem) éppen úgy,
mint természetes vízföldrajzi adottságaink (pl. vízi utak
stb.) kihasználatlanságának.

A vízgondjainkból fakadó társadalmi, gazdasági és öko-
lógiai konfliktusok tehát rendkívül szerteágazóak, végsõ
okuk azonban közös: nevezetesen a vizek természeti egy-
ségének és a vízgazdálkodás társadalmi megosztottságá-
nak ellentmondása.

A hazai vízgazdálkodás jövõbeli feltételeit tekintve az
éghajlatváltozás az egyik sorsdöntõ kérdés. Az éghajlat-
változás hatása legelõször a víz földi körforgásában jele-
nik meg, majd a vízgyûjtõterület természetes növényzeté-
ben, valamint térszíni vízháztartásában indít meg válto-
zást. Ez a párolgás, a lefolyás és a tározódás arányainak
módosulásában fog jelentkezni. A csapadék csökkenésé-
vel párhuzamosan növekszik a párolgás és csökkeni fog a
lefolyás is, de a nagyintenzitású csapadékok gyakoribbá
válásával szélsõségesebbé válhat a vízjárás. Egyidejûleg
az Alföld területén általánossá válhat a viszonylagos szá-
razság, ami jelentõsen módosítani fogja a termõtalaj víz-
háztartását. Érdemleges változás következhet be a hazai
dombvidékek vízforgalmában. Egyes területek száraz jel-
legûvé válhatnak, de általánosan bekövetkezhet a lefolyás
8–10%-os csökkenése és a vízjárás szélsõségesebbé válá-
sa.

A hazai vízgazdálkodás nagy kihívásai

1. Az árvízi biztonság garantálása – az árvízszintek
emelkedése és az árvizek természetbarát, kockázat-
arányos kezelése mellett

Magyarország – földrajzi fekvése következtében –
a Kárpát-medence árvízzel, belvízzel és aszállyal nagy-
mértékben veszélyeztetett területe. Országunk negyede a
folyók árvizeinek szintje alatt fekszik.

Az árvíz elleni védekezésnek Magyarországon nagy
hagyományai vannak. Az elmúlt 150 év alatt mintegy
4200 km hosszúságú árvízvédelmi töltésrendszer épült ki a
folyók mentén. Ezzel egy idõben a folyók és a vízfolyások
jelentõs szabályozása (átvágások, mederrendezések stb.)
is történt. A cél az árvizek minél gyorsabb, lehetõleg károk
nélküli levezetése volt.
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Az elmúlt évtizedekben az árvízszintek jelentõsen meg-
emelkedtek a medrek vízszállító képességének a csökke-
nése, valamint a vízgyûjtõn történt emberi beavatkozások-
nak a következtében. Az esetleges éghajlatváltozás ezeket
a jelenségeket fölerõsítheti. A gátak további emelése már
nem járható út. Kézzel foghatóan bizonyítják ezt a közel-
múltban levonult nagy árhullámok. 1998–2001 között
négy rendkívül veszélyes árhullám vonult le a Tiszán,
2002-ben a Dunán, majd 2006-ban a Dunán és a Tiszán is,
egy idõben.

Az elmúlt évek szélsõséges idõjárása, és az ezzel együtt
járó árvízi jelenségek (sõt, az aszályok is!) egyértelmûen
felhívták a figyelmet arra, hogy a korábbi vízgazdálkodási
gyakorlat nem tartható fenn. Az eddigi „küzdelem az árvi-
zekkel” szemlélettel szemben az „együtt élni az árvízzel”
szemléletre kell váltani. Hasonló szemléletváltás szüksé-
ges a belvizek és aszályok kezelése területén is, mely meg-
felelõ területhasználat-váltást igényel. Teret kell biztosíta-
ni a víznek, és azt lehetõleg minél nagyobb mértékben
visszatartani, illetve a vízhiányos helyekre vezetni.

A vízkárelhárítás közvetlen kérdéseit a Duna, a Tisza, a
Dráva és a Balaton fejezeteiben ismertetjük. Itt azokat az
alapelveket soroljuk fel, amelyek a korszerû, természetba-
rát vízkárelhárítást át kell hogy hassák, ezek az árvízvéde-
lem úgynevezett „legjobb gyakorlatának” a fõ elemei:

– Az árvízi események a természet részét képezik. Ár-
vizek eddig is voltak és a jövõben is elõ fognak fordulni.

– Az árvízi stratégiának ki kell terjednie az egész víz-
gyûjtõre, a vízzel, a földterülettel és az ezekhez kapcsoló-
dó erõforrásokkal kapcsolatos tevékenységek koordinált
fejlesztésére, kezelésére és megõrzésére.

– Az árvízveszély elleni defenzív tevékenységrõl át
kell térni a kockázatkezelésre és az árvizekkel történõ
együttélésre.

– Tovább kell fejleszteni a nemzetközi együttmûködést
a folyókat kísérõ árterületek helyreállítása érdekében,
azért, hogy a természetes vizes területek és árterek ismét
alkalmassá váljanak a víz visszatartására, ezáltal az árvízi
hatások csökkentésére.

– Az árterületek emberi használatával is alkalmazkodni
kell a fennálló veszélyekhez.

– A védmûvek fontos elemek maradnak és elsõdlege-
sen az emberi egészség és biztonság, az értékes javak és a
tulajdon védelmét szolgálják. Tudni kell azonban azt is,
hogy az árvízmentesítés soha sem abszolút mértékû és ha-
mis biztonságérzetet kelthet.

– Az árvízi elõrejelzés és az idõbeni riasztás az árvízká-
rok sikeres csökkentésének elõfeltétele.

– A szolidaritás a vízgyûjtõ egészén az egyik legfonto-
sabb alapelv. Nem szabad a vízgazdálkodási problémákat
egyik régióból a másikba áthelyezni. A megfelelõ stratégia
három lépésbõl áll: visszatartás, tározás és elvezetés (elõ-
ször mindent meg kell tenni a csapadéknak a helyszínen
tartására, a fölös vizet lokálisan kell tározni és csak ezután
szabad hagyni a vizet beömleni a vízfolyásba).

2. A települések víziközmû ellátása – az emberi és a
környezeti igények alapvetõ feltétele

A települési víziközmûvek (az ivóvízellátás, a szenny-
vízelvezetés, vagy köznapibban a csatornázás és nem ke-
vésbé a szennyvizek ártalommentes elhelyezése, megtisz-
títása) az ország minden állampolgárának életminõségét
közvetlenül érintik, és alapvetõen meghatározzák a köz-
egészségügyi viszonyokat. A települések életvitelén ke-
resztül az ország valamennyi önkormányzata közvetlen ré-
szese e tevékenységnek. Meghatározó infrastruktúra, nagy
jelentõségû terület- és településfejlesztési tényezõ. Figye-
lemre méltó foglalkoztatási, szociális tényezõ is, mert a ví-
ziközmû-szolgáltatás területén tevékenykedõ mintegy 400
jogi személyiségû üzemeltetõ szervezet éves forgalma
mintegy 120 milliárd Ft. Ebben a szférában közel 30 ezer
munkavállaló dolgozik.

A települési vízi közmûvek kapcsolata a vizek állapo-
tával, ezen belül a vízi élõvilággal teljesen nyilvánvaló.
Kardinális környezetvédelmi ügy, hiszen a vízellátás
számottevõen beavatkozik a természetes állapotokba
(ki kell venni a vizeket az eredeti, természetes helyük-
rõl), másik oldalon pedig a használt- és szennyvizek be-
vezetése az élõvizekbe azok kémiai és biológiai tulaj-
donságait változtatja meg.

A természeti adottságaink az ivóvízellátás szempont-
jából az ország nagy részén kedvezõek. A rendelkezésre
álló felszín alatti vízkészletek általában kielégítik az
igényeket. Ahol nincs, vagy nem elegendõ a helyi vízkész-
let, a települések vízellátását regionális rendszereken ke-
resztül oldották meg. Az ivóvízbázisokat – sérülékeny
földtani környezetükön keresztül – azonban számos he-
lyen veszélyeztetik a felszíni, többségében emberi hatá-
sok. A szennyvízelhelyezés lehetõségei az ország nagy ré-
szén kedvezõtlenek. A befogadó vízfolyások többsége ki-
csi, alacsony vízhozamú, a helyi elhelyezés lehetõsége a
felszín alatti vizek sérülékenysége miatt erõsen korláto-
zott.

Az ivóvíz-alapellátás lényegében teljes körû. Ma már
nem a mennyiségi, hanem a minõségi kérdések vannak a
figyelem középpontjában (különös tekintettel az EU köve-
telményekre, lásd késõbb), valamint elõtérbe kerültek a
mûszaki-üzemeltetési színvonal problémái (az eredeti
technikai színvonal, a rendszerek elöregedése, innováció
hiánya stb.).

Az elmúlt évek fejlesztései révén a csatornamûvel ren-
delkezõ települések száma csaknem megduplázódott
(1161 település). A közüzemi csatornázás és szennyvíz-
tisztítás kiépítésének a legjelentõsebb eredménye, hogy
igen jelentõs mértékben 90–95%-kal csökkent a talaj,
illetve felszín alatti vizek szennyezõanyag-terhelése.
A közcsatornába bekötött lakások aránya viszont még így
is csak 65%-os. Kirívó, hogy azokon a területeken, ahol
már van közcsatorna, a lakosság 9%-a még nem kötött rá.
Ha ezeken a helyeken megtörténnének a bekötések, már
jelentõsen megnõne a rákötési arány. A közcsatornán elve-
zetett szennyvizek közel 70%-a kerül biológiai tisztítás
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után a befogadókba, ennek a mennyiségnek a közel 30%-a
úgynevezett III. fokozatú, azaz a tápanyagokat is eltávolít-
ják. Az újonnan épült telepek kapacitásának kihasználtsá-
ga viszont sok helyen nem kielégítõ, ami összefüggésben
van az elõbb említett „rákötési” hiányokkal. A 20–30 éve
épült szennyvíztisztító telepek mûtárgyai gyakran teljesen
elavultak és tisztítás-technológiájuk sem felel meg a szigo-
rodó környezetvédelmi követelményeknek, különösen a
tápanyag kibocsátási határértékeknek. Országos szintû
probléma a szennyvíziszapok kezelésének (illetve kezelet-
lenségének) és elhelyezésének a kérdése.

A települési vízgazdálkodás témaköréhez kapcsolódik,
de attól jóval távolabbra mutató, hogy az elmúlt években –
különösen a víz- és csatornadíjak emelkedése miatt – rend-
kívüli módon elszaporodtak a helyi, egyedi, engedély
nélküli vízbeszerzések az országban. Egyre több kutat fu-
ratnak – többségében kiskertekben, családi házakban –,
hogy ne a drága vezetékes vízzel öntözzenek (vannak
olyan helyek, ahol ennek révén csatornadíjat is meg lehet
takarítani). Ez a folyamat veszélyes, mert nincs kézben
tartva, nem tudhatjuk mikor ér el olyan mértéket, ami már
visszahat a felszíni vízállapotokra, ezen keresztül a vízi
életfeltételekre is.

2.a A szennyvizek összegyûjtése és ártalommentes el-
helyezése a vízi élet feltételeinek döntõ tényezõje

Hazánk vizeinek a természetes állapottól eltérõ minõsé-
gét, vagy másképpen fogalmazva: a szennyezettségét a
települések szennyvizei határozzák meg, ide értve a lakos-
sági és ipari szennyvizeket. Azokon a településeken, ahol
nincs csatornázás, a szennyvizek általában közvetlenül a
talajba jutnak, így a felszín alatti vizeket szennyezik.
Különösen veszélyes az ilyen helyzet ott, ahol nincs aka-
dálya a mélybe jutásnak, pl. a dunántúli, vagy a bükki
karsztos területeken. Az ország csatornázatlan települései-
nek nagy része alatt „szennyvízdombok” alakultak ki, azaz
megemelkedett és elszennyezõdött a talajvíz.

A csatornázás azonban önmagában nem oldja meg ezt a
kérdést, hiszen az összegyûjtött vizeket csak tisztítás után
szabad, illetve szabadna az élõ vizekbe (befogadókba) ve-
zetni.

A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási
Megvalósítási Program szerint 2015-re a lakosság 85%-a
számára kell biztosítani a csatornába bekötés lehetõségét,
valamint a korszerû szennyvíztisztítást. A program a kö-
zösségi elõírásnak megfelelõ kötelezettségként elõirá-
nyozza a 660 db 2000 lakosegyenérték (LE) feletti szenny-
vízelvezetési agglomeráció közmûves szennyvízelvezeté-
sét és teljes biológiai tisztítását. Az érzékeny befogadók
(Balaton, Velencei tó és Fertõ tó) esetében 10 ezer lakos-
egyenérték terhelés felett a III. tisztítási fokozatról (nitro-
gén- és foszforvegyületek eltávolításáról) is gondoskodni
kell. A 2015-ig tartó programban még mintegy 13 ezer km
csatorna és 5 ezer km bekötõvezeték építése szükséges.
Megvalósításával a csatornába bekötött lakosok aránya
91%-ra nõ. A szennyvíztisztító kapacitást a jelenlegihez

képest mintegy 50%-kal kell növelni. Ezzel az elvezetett
szennyvizek teljes egészében biológiai tisztítást kapnak.
A program – határidõ nélkül – elõirányozza továbbá kere-
ken 100 db, érzékenynek minõsített befogadó vízgyûjtõ te-
rületén lévõ, 2000 LE alatti terheléssel jellemezhetõ kiste-
lepülés szennyvizének ártalommentes elhelyezését.
Magyarországnak kétévenként jelentésben kell beszámol-
nia az Európai Bizottság részére az irányelv végrehajtásá-
nak elõrehaladásáról, illetve a program módosításáról.
A program megvalósításához 2007–2013 között jelentõs
közösségi pénzügyi támogatás járul hozzá.

Külön figyelmet kell fordítani azokra a területekre (álta-
lában kistelepülésekre, szórványokra, településszéli,
nagyon laza beépítettségû részekre) ahol szennyvízel-
vezetõ közmû (azaz csatorna) építése nem ésszerû. Ezeken
a területeken környezetkímélõ, szakszerû egyedi szenny-
vízkezelõ létesítményeket kell kiépíteni. A mai becslések
szerint ezeket az egyszerû, de korszerû megoldásokat az
ország lakosságának mintegy egynegyed részénél kell szá-
mításba venni. A szakszerû egyedi szennyvíz-elhelyezési
kislétesítmények – ahol az gazdasági és környezetvédelmi
szempontból indokolt – széles körûen elterjeszthetõk.
Megépítésük, karbantartásuk és mûködtetésük viszonylag
egyszerû és költségkímélõ. Az ilyen berendezéseket elter-
jedten alkalmazzák a nálunk fejlettebb országokban is.
Hazai elterjesztésükre készült az „Egyedi Szennyvízkeze-
lési Nemzeti Megvalósítási Program”.

2.b Az egészséges ivóvíz

Hazánkban 877 település 2,7 millió lakosa olyan ivóvi-
zet iszik, amely bár nem ártalmas, de néhány, természetes
eredetû vízminõségi paramétere nem felel meg a szigorúbb
európai egészségügyi követelményeknek. Az uniós nor-
mák nem kegyelmeznek az arzén tekintetében a korábbi
hazai 50 mikrogramm/literes elõírásnak, még akkor sem,
ha ez a mennyiség ártalmatlan az ember számára. Az EU
elõírások szerint viszont mindössze 10 mikrogramm
arzént tûrhetünk el a hazai ivóvíz egy literjében. A szigor
annak tudható be, hogy a tagállamok többségében nagy-
arányú az arzéntartalmú tengeri élelem fogyasztása, az új
irányelv viszont nem veszi figyelembe a magyar étkezési
szokásokat.

Az ivóvízjavításra döntõen két régióban, az Észak- és a
Dél-Alföldön van szükség.

2.c A felszín alatti ivóvizeink megõrzése – „vízbázis
védelem”

Magyarország kedvezõ természeti adottságainak kö-
szönhetõen a közmûves ivóvízellátást több mint 90%-ban
felszín alatti vízkészletek szolgáltatják. Nemzetközi
viszonylatban ez kiemelkedõen magas arány, hiszen más-
hol sok helyütt felszíni vizekbõl nyerik az ivóvizet, ami
rendszerint költséges tisztítást igényel, és jóval kockázato-
sabb is a mai környezethasználat mellett. A kedvezõ adott-
ságunknak azonban van egy árnyoldala is. Ugyanis a fel-
szín alatt levõ vízbázisok minõségének a „kézbentartása”
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nehéz, nagy körültekintést igényel. Hiszen ha a felszínrõl
elkezd beszivárogni a talajba (a lejjebb levõ rétegek felé)
valamilyen szennyezõdés, akkor az csak hosszú idõ múlva
ér oda (vagyis mutatkozik meg), és ha már oda ér, akkor az
elszennyezett készlet megtisztítása általában nagyon ne-
héz, vagy akár lehetetlen. Tehát különösen az úgynevezett
„sérülékeny földtani környezetû,” röviden sérülékeny ivó-
vízbázisok esetében az egyetlen ésszerû magatartás,
hogy az elszennyezõdés megelõzésével kell, illetve lehet
az ésszerû biztonságot elérni. Ezen ivóvízbázisok védel-
mi rendszerét a létesítményekre és a tevékenységekre
érvényesített korlátozások, tiltások és a konkrét mûszaki
beavatkozások alkotják. Ebben a rendszerben a legfonto-
sabb eszköz a védõterület, amit a vízügyi hatóság jelöl ki.
A védõterületen kialakított vízminõség figyelõ rendszerrel
ellenõrizhetõ az ivóvízbázis állapota.

Hazánkban 580 db sérülékeny, tehát különös figyelmet
igénylõ olyan ivóvízbázis van, ami ma is vizet szolgáltat és
további 75 db úgynevezett távlati vízbázis, ami ma még
ugyan nincs használatban, de megõrzése alapvetõ érdek.
Az 580-ból mindössze 268 db biztonságba helyezése tör-
tént meg, 50 db-é most zajlik, 262 vízbázis – aminek a
vizét közel 3,5 millió lakos fogyasztja – még hátra van
(a távlati vízbázisok közül 17 db.).

3. A síkvidéki vízelvezetés (belvízmentesítés) a víz-
károk megelõzése, illetve csökkentése

Magyarország sajátos, szinte „hungarikum” jellegû víz-
gazdálkodási adottsága a belvíz-veszély. Fõ okai a meden-
ce jellegû elhelyezkedés, a nagy, tagolatlan síkságok, a rit-
ka természetes vízhálózat és a nagy kiterjedésû, vízgazdál-
kodási szempontból rossz adottságú talajok.

Az ország síkvidéki vízgyûjtõinek a területe 44 500 km2.
Ebbõl belvízzel erõsen veszélyeztetett 3500 km2, közepesen
11 700 ezer km2 (ez összesen a teljes síkvidéki vízgyûjtõ
32%-a), 12 800 km2 mérsékelten veszélyeztetett, 16 881 km2

pedig alig. Az árvédelmi gátaktól kísért folyók mellett a
magas vízállás (árvízi helyzet) is okozhat belvízveszélyt,
amikor a vizek nem tudnak a folyókba befolyni, hanem
szivattyúzással kell azokat beemelni.

A belvízzel leginkább veszélyeztetett térségek döntõ
többsége a Tisza-völgyben van (Felsõ-Tisza környéki tá-
jak, Bodrogköz, Taktaköz, Hortobágy melléke, Jászság,
Dél-borsodi síkvidék, Nagykunság, Berettyó-Körös vidék,
Alsó-Tisza vidéke) és csak kis része a Duna-völgyben.

A belvizeket a síkvidékeinken az egyenlítõnél hosszabb
(!!!) csatornahálózat, mintegy 47 ezer km, gyûjti össze és
vezeti a befogadókba. A belvizek „tárolására” közel
120 millió m3 állandó és 155 millió m3 ideiglenes tározó áll
rendelkezésre. Másodpercenként 745 m3 szivattyú kapacitás
szolgálja a belvizek mozgatását (ez nagyjából annyi, mint
amennyi vizet átlagosan látunk folyni a Tiszában, Szegednél).

A hazánkban eddig elõfordult legnagyobb belvízi elön-
tés meghaladta a félmillió hektárt (1940-ben és 1942-ben).
300 ezer hektárt megközelítõ, vagy afeletti belvízi elöntés
1970 óta 1970-ben, 1999-ben és 2000-ben volt. A belvizek

gyakoriságára jellemzõ, hogy az utóbbi 57 évbõl mind-
össze 3 olyan volt (1973, 1976 és 1990), amikor nem ke-
rült sor belvízvédekezésre. Az elöntések statisztikáit „átla-
golva” megállapítható, hogy az ország területét átlagosan
2,5 évente 100 ezer hektár, 5 évente 180 ezer hektár,
20 évente 350 ezer hektáron sújtja a belvíz.

Alapvetõ érdek tehát a belvíz okozta károk enyhítése.
Ugyanakkor viszont okkal igényelhetõ az is, hogy a bel-
vízelvezetõ hálózat üzemeltetése a vízi élet feltételeinek
kedvezõ legyen, vagy legalább is ne rontsa.

A meglévõ fõmûvi hálózat szakszerû és összehangolt
üzemeltetése jelentõs meglévõ tartalék kapacitással ren-
delkezik. Célszerû az üzemi, üzemközi és fõmûvi hálóza-
tok üzemeltetésének felülvizsgálatát és a szükséges han-
golási munkákat elvégezni az érdekeltek bevonásával.

Átgondolást igényel az intenzív agrárgazdálkodás felté-
teleinek biztosítása a rendszeresen vízzel borított (árvizes
és/vagy belvizes) területeken. Ezek nagy része értékes vi-
zes élõhely lenne, a mélyfekvésû területeken és a folyóvöl-
gyekben az élõhelyi gazdagságot és változatosságot növel-
né. Ezeken a területeken a belvízmentesítés költségei meg-
takaríthatóak lennének, az intenzív gazdálkodásból szár-
mazó kémiai terhelések felszámolhatóak, az ideiglenes
víztározási gondok megoldhatóak lennének és az élõhelyi
változatosság megfelelõ extenzív mûveléssel (rét, legelõ,
erdõ, nádas) javítható lenne.

A belvizek elleni védekezés új, már a klímaváltozás ha-
tásait is mérlegelõ elvei szerint a korábbi gyors vízelveze-
téssel szemben teret kell adni a vízvisszatartásnak – termé-
szetesen azokon a területeken, ahol erre társadalmi foga-
dókészség van. Megkerülhetetlenek a vízminõségi kérdé-
sek. A belvízrendszereket érõ szennyezõ források felderí-
tése és megszüntetése nélkül az összegyülekezõ és vissza-
tartott, tározott vizek minõsége kérdéssé válhat – nagyobb
kárt okozhat, mint hasznot. Nem szabad elfeledkezni a
száraz (vízhiányos) évekrõl sem, amikor a víz visszatartá-
sára szolgáló terek szárazzá válhatnak.

Az utóbbi évek rendkívüli csapadékai az ország több te-
lepülésén nagy károkat okoztak. Az ország településeinek
közel harmada fokozottan van kitéve az ilyen jellegû ká-
roknak, nincs megfelelõ vízelvezetõ rendszer, sok helyen a
kül- és a belterületi vízelvezetõ rendszerek közötti össz-
hang hiánya okozza a gondokat.

Ez ráirányította a figyelmet arra, hogy az emberi élet és a
településeken felhalmozódó egyre nagyobb nemzeti érték
védelmét az eddigieknél jobban elõtérbe kell helyezni. Ha-
laszthatatlan a települések felszíni vízelvezetõ rendsze-
reinek a fejlesztése, a meglevõ árok- és egyéb vízelvezetõ
rendszerek rekonstrukciója, jó karba helyezése, illetve
folyamatos jó állapotban tartása. A települések vízkárok
elleni védelmét ésszerûen össze lehet kapcsolni a víz vissza-
tartásával, azaz a nagy csapadékokat úgynevezett záportá-
rozókban, vagy árvízcsúcs-csökkentõ tározókban lehet
visszafogni, majd az árhullám levonulása után fokozatosan,
egyenletesen leereszteni. Ez a megoldás elsõsorban a hegy-
és dombvidéki településeken járható út. Gondoskodni kell
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megfelelõ befogadókról is, azaz arról, hogy a településekrõl
elvezetett vizeket legyen hova bevezetni.

Új, de igen fontos elemként jelenik meg, hogy a telepü-
lésfejlõdés – tervezés során a vízelvezetési adottságokat
nagyobb súllyal kell figyelembe venni. Nem szabad a gon-
dokat a vízjárta területek felparcellázásával és beépítésé-
vel tetézni, ami egyúttal, igen sokszor értékes vízközeli
élõhelyek elvesztését is eredményezi.

4 Vízszintsüllyedés a Homokhátságon – vízgazdálko-
dásunk egyik legbonyolultabb kérdése

Az 1970-es évek közepétõl a Duna-Tisza közi Hátság
területén fokozatos talajvízszint-süllyedés figyelhetõ meg.
Az 1980-as évek közepéig a vízszintsüllyedés üteme és
mértéke megfelelt a meteorológiai viszonyok (csapadék,
hõmérséklet) alakulásából elõrejelezhetõ állapotoknak.
Az 1980-as évek második felétõl viszont a talajvíz-
szint-süllyedés üteme nagy területeken (elsõsorban a leg-
magasabban elhelyezkedõ részeken) felgyorsult.

Az egész Hátság tekintetében a vízszintsüllyedés átla-
gosan 1–1,5 m, egyes helyeken 1989 végén azonban már
meghaladta a 3 m-t. A süllyedés üteme azóta sem csök-
kent, sõt néhol még növekedett is. Ladánybene, Rém,
Borota térségében már 5–6 m-es vízszintsüllyedés mutat-
ható ki a sokéves átlagértékhez viszonyítva.

A talajvízszintek alakulását befolyásoló tényezõk hatá-
sát vizsgáló elsõ elemzések arra engedtek következtetni,
hogy a természeti tényezõk (csapadékhiányos idõjárás) és
az emberi tevékenység hatása közel fele-fele arányban ját-
szott közre a jelenlegi állapot kialakulásában. A valószínû
antropogén hatások:

– A települési közüzemi vízmûvek elterjedése. A víz-
használatok általánossá válása hozzájárult a döntõ mérték-
ben rétegvizeket érintõ, felszín alatti vízkitermeléshez.
(A lakosság vízellátását biztosító vízmûvek által kitermelt
vízmennyiség 1965–1990 közötti idõszakban közel 5-szö-
rösére emelkedett.)

– A talajvíz-kitermelés növekedése. A tanyák körül új-
jászületett gazdaságok, kiskertek vízigényének biztosításá-
ra talajvízbõl becslések szerint közel annyi vizet termelnek
ki, mint amennyi a régió teljes ipari vízfelhasználása.

– Az erdõtelepítés. Az erdõk területe a Duna-Tisza kö-
zén az elmúlt 30 évben megduplázódott, a Hátság maga-
sabb részein az erdõsültség néhol meghaladja a 40%-ot.

– A mezõgazdasági termelés intenzívebbé tétele, mes-
terséges, engedély nélkül kialakított földmedrû, szigete-
letlen tavak.

A nagymértékû talajvízszint-süllyedés egyszerre vet fel
ökológiai és ökonómiai jellegû problémákat. Az elõbbi ke-
zelése elképzelhetetlen kormányzati szintû beavatkozások
nélkül, de a gazdasági jellegû következmények sem orvo-
solhatók csak a helyi erõk igénybevételével.

5. A termálturizmus hatása a vizek állapotára

Magyarországnak igen kedvezõ adottsága a magas hõ-
mérsékletû, nagy ásványi anyag tartalmú és gyakorta

gyógyhatású vizek bõsége. Olyan nagy hagyományú,
világhírû gyógyfürdõkkel rendelkezünk, mint a budapesti
hõforrások, Hajdúszoboszló, Hévíz stb. Az adottságaink
azt eredményezik, hogy a hazai idegenforgalom egyik
kulcsfontosságú kitörési területének értékelik a szakembe-
rek a gyógy- és wellness turizmus fejlesztését. Ennek meg-
felelõen, az e területre áramló tõkének és támogatásoknak
köszönhetõen meredeken emelkedik a fürdõ, szálloda,
gyógyintézmények stb. létesítésének alapját adó víz iránti
érdeklõdés. Ez két fõ területen vet fel kérdéseket, illetve
befolyásolja vízi környezetünk állapotát:

– A kitermelhetõ melegvíz-készletek vízbázisokkal,
már jelentõs részben le vannak kötve. Veszélyes és ezért
megengedhetetlen a hosszú távú, éves szinten utánpótlódó
mennyiségen felül kitermelni ezeket a vizeket, mert külö-
nösen a mélységi hévizek igen lassan újulnak meg. A biz-
tonságos kitermelhetõség megállapításának korlátja az is,
hogy helyenként nem elegendõek az ismereteink, ezért a
mérõ és megfigyelõ rendszerek bõvítésére lenne szükség.

– A kitermelt és „elhasznált” vizek elhelyezése a meg-
levõ fürdõk jelentõs részénél nem megoldott. A használt
termálvizet élõ vízfolyásokba, jobb esetben tárolókba en-
gedik, de az utóbbiak leeresztésének is a végsõ állomása
valamilyen felszíni víz. A használt termálvíz beeresztése a
felszíni vízfolyásba a nagy sótartalom, valamint a magas
hõmérséklet miatt okoz problémát, helyenként, ahol na-
gyobb mélységû kutak vannak, a fenol szennyezés is meg-
jelenik. A nem szennyezett termálvizek korrekt elhelyezé-
si módja a visszasajtolás az eredeti környezetükbe.

6. Határainkon túli hatások – nemzetközi együttmû-
ködés

Mint a bevezetõben is említettük, hazánk vízviszonyai-
ban meghatározó jelentõségû a határainkon túlról érkezõ
víz. A határainkon túl viszont növekszenek a folyók vízjá-
rását megváltoztató, fõleg vízkészlet-gazdálkodási jellegû
beavatkozások. Ezek vízgyûjtõnként eltérõ mértékûek, a
vízkészletek 10–40%-át érintik (-hetik).

A vízkészletek mennyiségét befolyásoló legjellemzõbb
beavatkozások a tározók. Ezek hatására, „normál” üzemi
helyzetekben a vízjárás szélsõségeinek a mérséklõdése
várható (kiegyenlítõ hatás úgy az extrém kisvízi, mint
nagyvízi idõszakokban) – ez pozitív hatás. A rendkívüli
helyzetek kockázata viszont növekszik (számunkra kedve-
zõtlen üzemeltetés, üzemi hiba, természeti, vagy egyéb ok-
ból bekövetkezõ havária miatt). Különösen kedvezõtlen,
hogy ezek a hazai folyóinkon levonuló nagyvizek szintjét,
tartósságát növelõ helyzetet okozhatnak.

A vízminõségek alakulásában a külföldi hatásoknak
ugyancsak meghatározó jelentõsége van. A folyók be- és
kilépõ szelvényeiben (határszelvényeiben) észlelt vízmi-
nõségi adatok összevetésébõl megállapítható, hogy a hazai
szennyezések általában érdemlegesen nem változtatják
meg a hozzánk érkezõ víz hasznosíthatóságának minõségi
feltételeit. A jövõt illetõen reményt keltõek a Duna-
medence országainak a közelmúltban kötött vízgazdálko-
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dási és környezetvédelmi tárgyú egyezményei. Természe-
tesen a folyók tisztulására csak akkor lehet számítani, ha a
hazai szennyezések is csökkennek. A külföldrõl érkezõ
vízminõségi hatások között kitüntetett jelentõsége van a
„rendkívüli szennyezéseknek”, amelyek kezelése általá-
ban súlyos erõpróbát és konfliktust jelent. Elegendõ itt
utalni a Tisza cianid-szennyezésére, a Verespataki arany-
bánya terveire, vagy éppen a Rába habzására.

A határokkal osztott felszín alatti vízkészleteknél az
egyik vagy másik ország általi egyoldalú túlzott vízterme-
lések/kivételek okozhatnak problémát.

Mindezekbõl nyilvánvaló, hogy a vizeink jó állapotba
hozásának, illetve a jó állapot megtartásának egyik
alapvetõ feltétele az együttmûködés a közös vízgyûjtõ
országaival. A magyar vízgazdálkodás stratégiai fontos-
ságú ügye a határainkon kívüli vízgazdálkodási beavatko-
zások kérdése. Kedvezõ megoldások ugyanis a természeti
körülmények miatti függõségünket csökkenthetik, kedve-
zõtlenek viszont (nem megfelelõ üzemeltetés, vagy rend-
kívüli események) fenyegetõ kockázatot is jelenthetnek.

E tárgykörben súlyponti szerepe van a határvízi és a
többoldalú együttmûködéseknek, amelyeknek korszerû
keretet ad a Duna Védelmi Egyezmény bázisán az Európai
Unió vízügyi politikájának megvalósítása.

A DUNA

A Duna rövid természetföldrajzi jellemzése

A Duna – a Volga után – Európa második legnagyobb
folyója. Kontinensünk egy tizedérõl gyûjti össze a vizeket.
Forrása a Fekete erdõben van, a Breg és a Brigach patakok
összefolyásától nevezik Dunának. Hossza a Fekete tengeri
torkolatig 2860 km, légvonalban ugyanez a távolság
1517 km. 19 ország területérõl folynak a vizek a Dunába
– ezzel a világ legnemzetközibb folyója. A 19 országból a
területet tekintve 10% feletti részesedése három országnak
van (Románia 29%, Magyarország 11,6%, Ausztria 10%),
5 ország területi aránya viszont együttesen sem éri el az
1%-ot. A folyam tíz országon keresztül (vagy határán)
folyik, a magyarországi szakasz hossza 417 km.

A Duna, három jellegzetes szakaszán:
– a Felsõ Duna a bajor- és az osztrák medence,
– a Középsõ-Duna a Kis- és a Nagy Magyar Alföld,
– azt Alsó-Duna pedig a Havasalföld

vizeit gyûjti össze.
Az elsõ két szakaszt Pozsony felett a Dévényi kapu, az

utóbbi kettõt a Vaskapu választja el egymástól.
A Duna magyarországi völgye egy térben és idõben ál-

landóan átalakuló, változó rendszer. A változások azonban
a különbözõ emberi hatások következtében kezdve fel-
gyorsultak.

A Duna Hainburgnál hagyja el a Bécsi medencét.
Dévénynél lépi át az Alpok és Kárpátok határvonalát,
majd Pozsony után kilép a Kisalföldre. A kisalföldi sza-

kasz elején nagy hordalékkúpon folyik, és ezt a szakaszt
nevezzük „magyar Felsõ-Dunának”. Különösen ezen a
szakaszon észlelhetõk, a Duna medrének és vízjárásának a
változásai. Ez a folyamat alapvetõen az érkezõ hordalék és
a hordalékmozgató képesség megváltozásra vezethetõ
vissza. Korábban a Duna ezen a területen hordalékkúpot
épített, medre emelkedett. Ma már viszont, a görgetett hor-
dalék hiánya miatt, a meder süllyed.

A Duna a Mosoni-Dunával a Szigetközt, a Vág-Duná-
val pedig a Csallóközt fogja közre. A Duna legnagyobb
magyarországi jobb parti mellékfolyója a Rába. A folyó
teljes hossza 283 km, Magyarország területére esõ szaka-
sza 211,5 km. Vízgyûjtõ területe 10 270 km2. Vízgyûjtõjét
átmetszi az osztrák-magyar államhatár, így annak egyhar-
mada Ausztria, kétharmada Magyarország területére esik.
A Rába bal oldali nagyobb mellékágai a Pinka, a So-
rok-Perint a Gyöngyös és a Répce, míg jobb oldalon a
Rába völgyének mélypontján áthaladó Csörnöc-Herpenyõ
és a Marcal gyûjti össze a kisebb patakok, vízfolyások
vizeit.

Gönyûtõl a Dunát jobb partján magas partok kísérik
Komáromig. Komáromtól a magaspartok kezdenek
visszahúzódni, Dunaalmástól pedig a Magyar Középhegy-
ség északi vonulatai kísérik a folyót. A Duna bal partja a
Kisalföld mentén csaknem végig alacsony. Esztergom és
Visegrád között a Duna szûkületben, hegyek között folyik.
A szûkület már a Garam-toroknál kezdõdik, a tulajdonkép-
peni áttörés pedig Dömösnél van. Ez a szakasz a természe-
ti szépségekben bõvelkedõ Dunakanyar.

Itt érdemel külön említést az Ipoly, a Duna hazai terüle-
ten betorkolló legnagyobb bal parti mellékvize. Vízhoza-
ma elegendõ ahhoz, hogy szabályozott medrét egyensúly-
ban tartsa, így az Ipoly az a legkisebb vízfolyás, amely
Magyarországon még folyónak minõsíthetõ. Hosszúsága
eredetileg 257 km volt, mely érték a múltban elvégzett sza-
bályozások eredményeképpen 215 km-re rövidült meg.
A folyó vízgyûjtõ területe 5108 km2, melybõl hazánk terü-
letére 1430 km2 esik. Az Ipoly közel 100 km hosszúságú
szakaszon képez államhatárt Magyarország és Szlovákia
között. Az Ipoly viszonylag tiszta vizû vízfolyás, de vizé-
nek minõsége nemcsak hazai hatásoktól függ, mivel a víz-
gyûjtõ jelentõs része Szlovákiához tartozik.

A Visegrádi-áttörés után a Duna kilép az Alföldre, lelas-
sul, széles mederben folyik tovább, minkét oldalán úgyne-
vezett „teraszok” kísérik, amelyek többségében hordalék-
ból – kavicsból, homokból – épültek fel. A partok anyaga
több helyen lösz, melybe a csapadékvíz könnyen behatol,
és leszakadásra hajlamos.

A Duna medrét szövevényes mellékágrendszerek kísé-
rik, amelyek értékes vizes élõhelyek, ilyenek a Szigetköz,
az Erebei-, Neszmélyi- és Táti- mellékágak, a magyar Alsó
Dunán pedig a Gemenci erdõ.

A Duna-medence az északi félgömb mérsékelt éghajlati
övezetében helyezkedik el, ahol az évszakok szabályosan
váltakoznak. A medence hosszúkás alakja miatt az éghaj-
lati viszonyok nyugat-keleti irányban változnak. A Fel-
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sõ-Duna éghajlatát erõs atlanti hatások befolyásolják.
A keleti területeket kontinentális éghajlat jellemzi. Az Al-
poktól délre és a Duna-medence középsõ részén pedig az
éghajlatot a Földközi tengeri hatás befolyásolja. Ez a há-
rom fõ éghajlati tényezõ (egymásra hatásuk miatt) az év
bármely szakában árvizet idézhet elõ a Kárpát medencé-
ben.

Az éves átlagos csapadék a 3000 m fölötti magashegy-
ségekre jellemzõ 3000 mm és a delta-térség 400 mm-es
értéke között változik, az aktuális értékek azonban drasz-
tikusan eltérhetnek a hosszú idejû átlagoktól.

A Duna vízjárása a februártól júliusig tartó idõszakban a
legkritikusabb. Ekkor ugyanis éppúgy lehet számítani
arra, hogy a vízgyûjtõ-területen lévõ hó egy korai felmele-
gedés, esetleg felmelegedés és esõzés együttes hatására el-
olvadva árvizet okoz, mint arra, hogy veszélyes helyzetek
állnak elõ tavaszi esõzések, magas és tartós zöldár miatt.
Május végétõl a középvízállások vonala lefelé fordul,
fokozatosan süllyedve augusztus végén éri el a középvizet,
majd november végére a már említett minimumot, össz-
hangban a vízgyûjtõterületen végbemenõ kiürülési folya-
mattal.

A múlt század elején a vizek éves járásban megfigyelhe-
tõ volt egy rendszeresen megjelenõ, kiegyenlített „zöldár”.
Azóta a kisebb és közepes árhullámok éves átlagos száma
növekedett, a 2400 m3/s feletti árhullámok átlagos idõtar-
tama pedig csökkent. Így a gyakoribb, de hevesebb árvizek
okozta elöntések idõtartama csökkent, ami a vízi világ
életfeltételeiben jelent változást, és a halak szaporodási
feltételei szempontjából egyértelmûen kedvezõtlen.

A Duna hazai, közvetlen vízgyûjtõjének jelentõs
vízgazdálkodási kérdései

A jelentõs vízgazdálkodási kérdések áttekintésének a
megalapozására a hazai Duna-szakasz közvetlen víz-
gyûjtõjét (nem ide értve a Tisza, a Dráva és a Balaton víz-
gyûjtõjét) 16 db tervezési alegységre osztották. Ezeken be-
lül összesen 428 db vízfolyás, csatorna, tó, holtág, felszín
alatti víztartó, karsztvíztároló stb. – összefoglaló nevükön
„víztest” – van jelenleg kijelölve, illetve képezi vizsgálat
tárgyát. A vizsgált terület nagysága 34 730 km2. Az alegy-
ségek 7 csoportra vannak osztva, ezek:

1-1 Duna jobb part a nyugati országhatár és a Mosoni-
Duna torkolata közt

1–2 Duna jobb part a Mosoni-Duna torkolata és a Dö-
mösi Malom-patak torkolata közt

1–3 Kapos
1–4 Duna jobb part a Tassi-zsiliptõl a déli országhatárig
1–5 Ipoly
1–6 Duna jobb part a Dömösi Malom-patak torkolatától

Kiapostagig és Duna bal part az Ipoly torkolatától a Kvas-
say-zsilipig

1–7 Duna bal part a Kvassay-zsiliptõl a déli ország-
határig

1. A Duna medre hosszú szakaszokon süllyed.
A süllyedés sok helyütt megváltoztatja a vízi élõvilág
életfeltételeit.

A Duna szinte teljes hazai szakaszán tapasztalható a kis-
és középvízszintek süllyedése. A süllyedés miatt a korábbi
sekélyvizû kavicszátonyok növényzettel benõtt szigetté
alakulnak, fontos ívó és élõhelyek szûnnek meg. Az ala-
csony vízszint csökkenti a környezõ talajvízszintet. A Du-
nába torkolló vízfolyások alsó szakaszait is megszívja az
alacsony dunai vízszint, ezáltal ez a káros hatás távolabbra
is terjed. Számos mellékág – értékes vizes élõhely! – sorsa
kerül így veszélybe, holott a mellékágak, holtágak szerepe
kiemelkedõ a folyóvízi életközösségekben. A meder be-
nõttségének erõsödése az árvízlevezetõ képességre is igen
kedvezõtlen hatást gyakorol.

Ez a jelenség, különösen nagy figyelmet kap, illetve ér-
demel a Duna szigetközi szakaszán. A görgetett hordalék
csökkenése miatti medersüllyedési folyamatok a bõsi víz-
erõmû üzembe helyezését követõen tovább erõsödtek.
A Szap alatti mederszakasz intenzív eróziója figyelhetõ
meg. Ennek következményeként a kisvízszintek a Duna
vízmegosztása (a Dunacsúnyi duzzasztómû egyoldalú
üzembe helyezése, azaz 1992) óta 1,4 m-t, az 1960–70-es
évekhez viszonyítva 1,8 m-t süllyedtek. A folyamat jelen-
leg is tart, a különbözõ módszerekkel készített prognózi-
sok alapján ezek az értékek a 3–4 m-t is elérhetik. A hely-
zet súlyosságát mutatja, hogy ez nagyságrendileg meg-
egyezik a Közép- és Felsõ-Szigetközben a Duna vízmeg-
osztását követõ vízszintsüllyedéssel. A hullámtér és az ág-
rendszerek vízszállítását igénybevevõ árhullámok ugyan-
akkor továbbra is egyre növekvõ szinttel vonulnak le.

A medersüllyedés kedvezõtlenül hat a Mosoni-Duna
alsó szakaszára, és különösen Gyõr várost érinti kedvezõt-
lenül látképi, idegenforgalmi, hajózási, vízisport stb.
szempontból is.

Szinte teljesen azonos gondok jelentkeznek a ,,Gemenci
erdõben”. Gemenc Európa egyik legnagyobb, nemzetközi
hírû, természetközeli állapotban megmaradt ártéri erdeje,
ártéri élõhelye. Ezen a területen is süllyed a Duna medre, a
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területen belül lassuló vízmozgások miatt a csatornák,
mellékágak feliszapolódnak, gyorsul a korábban rendsze-
resen vízzel elöntött ártér kiszáradása.

A vízszintsüllyedés miatti gondok számos mellékfolyón
(pl. a Rábán) is jelentkeznek. Ilyen helyeken a holtágak és
mellékágak kiszáradnak, a folyót kísérõ területek elöntési
gyakorisága lecsökken. A folyó menti talajvízsüllyedés
miatt, a felszín alatti víztõl függõ élõvilág károsodik, gaz-
dagsága és változatossága csökken.

2. A Dunai hajózás feltételeinek javításához vízügyi
mûszaki beavatkozások szükségesek

A Duna nemzetközi vízi út. A második világháború után
kialakult politikai viszonyoknak megfelelõen jogi helyze-
tét a Duna menti országok 1948. évi Belgrádi Egyezménye
szabályozza. Az Egyezmény létrehozta a Duna Bizottsá-
got. Fõ feladata a szabad hajózás biztosítása a Dunán. A
Duna Bizottság a hajóút kívánatos méreteit mûszaki aján-
lásokban fogalmazta meg. Az ENSZ Európai Gazdasági
Bizottsága ugyancsak létrehozta a belvízi hajóutak osztá-
lyozását, illetve meghatározta az ahhoz tartozó méreteket.
Összefoglalóan az mondható, hogy a magyarországi Duna
szakaszon, kisvizek idején is 2,5 m-es merülési mélységet
és 120–180 m-es hajóút szélességet kell biztosítani az
idézett nemzetközi egyezmények szerint.

A szabad, és megfelelõ méretû hajózás biztosításának a
jelentõségét kiemeli, hogy a Duna az Európai Unió közle-
kedés politikájában a VII. számú Transz-Európai Közle-
kedési Folyosó részét képezi. A hajózás említésekor min-
dig figyelemmel kell lenni arra is, hogy az a környezetet
legkevésbé terhelõ szállítási mód.

A Duna hazai szakaszán számos gázló, és szûkület van,
amelyek miatt jelentõs korlátozásra kell számítani az itt
hajózóknak. Ezek a hajózási akadályok csak vízügyi mû-
szaki beavatkozásokkal javíthatók. A beavatkozások
viszont módosítják, akár ronthatják is a vízi élet feltételeit,
hiszen a Duna legkiemelkedõbb természeti értékei – kö-
zöttük bennszülött (endemikus) fajok – a gyors áramlású
sekély kavicsos élõhelyeken fordulnak elõ. Ezeket a he-
lyeket a hajózás gázlóként tartja számon.

A Duna hajózhatóvá tételével kapcsolatban a Duna
Védelmi Egyezmény Nemzetközi Bizottsága kialakított
egy közös állásfoglalást, melyhez Magyarország a követ-
kezõ álláspontot adta:

A Duna-medence szintû hajóút-fejlesztéssel kapcsolat-
ban mindenekelõtt szükségesnek tartjuk hangsúlyozni,
hogy a magyarországi Duna szakasz jelentõs természeti ér-
téket képvisel. Ennek igazolása, hogy bár Gönyü térségéig
a Víz Keretirányelv értékelési rendszerében hidromor-
fológiai kockázatot kellett megállapítani, a Gönyü és a déli
országhatár közötti összesen 358 fkm hosszú szakaszon ez
a kockázatosság nem áll fenn, továbbá a magyarországi
Duna szakasz túlnyomó többsége Natura 2000 védett terü-
let. Magyarország álláspontja az, hogy bizonyos folyam-

szakaszokon a morfológiai viszonyok, illetve a Víz Keret-
irányelv szerint elérendõ jó ökológiai állapot, valamint
egyéb európai közösségi környezetvédelmi és természet-
védelmi elõírások függvényében a hajóút-fejlesztésre vo-
natkozó nemzetközi egyezményekben foglalt követelmé-
nyek elérhetetlenné válhatnak, ennek következtében azok
felülvizsgálata is felvetõdhet.

A hajózás, az ahhoz kapcsolódó infrastruktúra és a mul-
timodális szállítási rendszerek fejlesztése – összhangban a
belvízi hajózásnak az eddiginél nagyobb szerepet szánó
uniós közlekedéspolitikával – általánosságban támoga-
tandó, azonban a hajózást korlátozó tényezõk nem kizáró-
lag a folyóban keresendõk. Szükségesnek tartjuk a teljes
körû vizsgálat lefolytatását, és ezen belül a gazdasági, tár-
sadalmi korlátozó tényezõk alapos vizsgálatát. A magyar-
országi Duna szakaszt érintõ hajóút-fejlesztéssel kapcso-
latosan szükségesnek tartjuk a vízi árufuvarozás iránti
jelenlegi és jövõbeni hazai és nemzetközi kereslet felméré-
sét és ennek ismeretében a lehetséges megoldások részle-
tes vizsgálatát, valamint az érintett szervek, szervezetek
közötti folyamatos egyeztetést.

A hajóút fejlesztési beavatkozások tervezése és kivite-
lezése esetén minden társadalmi, gazdasági és mûszaki
érdek érvényesítése csak a környezeti értékek megõrzésé-
vel valósítható meg a fenntartható fejlõdés elvével össz-
hangban. E tekintetben különösen fontos a madárvédelmi
irányelven és az élõhely-védelmi irányelven alapuló
Natura 2000 irányelv, valamint a Víz Keretirányelv elõ-
írásainak való megfelelés biztosítása. A fejlesztési kon-
cepciók megalkotása és az egyes beavatkozásokról szóló
döntések meghozatala elõtt szükség van stratégiai környe-
zeti hatásvizsgálatra, (majd a konkrét beavatkozások ese-
tén környezeti hatásvizsgálatra) a természeti tõkét is ma-
gába foglaló költséghaszon és költséghatékonysági elem-
zésre, valamint megvalósíthatósági tanulmány készítésére.
A gazdasági vizsgálatok különösen fontosak azokban az
esetekben, amikor a belvízi hajózás a közúti szállítás he-
lyettesítését, kiváltását célozza meg. A vizsgálatoknak a
többi szállítási mód vizsgálatára is ki kell terjednie.

Magyarország álláspontja az, hogy a folyó hajózhatósá-
gának vizsgálata mellett, a hajózás fejlesztésének egyéb
lehetõségeit is figyelembe kell venni az európai uniós és
egyéb nemzetközi gazdasági célkitûzések megvalósítása-
kor, s mindezt oly módon, hogy a Duna vízgyûjtõjében a
természeti értékek ne sérüljenek.

3. Az árvízvédelmi védvonalak jelenlegi kiépített-
sége, mûszaki állapota, valamint hiánya nem ad elvár-
ható szintû biztonságot

A Duna-völgy árvízvédelmi helyzetének megítélésében
jelentõs tapasztalatokat hoztak az elmúlt évek nagy árhul-
lámai. A Duna Budapestnél mért legmagasabb jégmentes
árhullámai az elmúlt mintegy 100 évben a következõk
voltak:
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vízállás (cm) dátum

1 860 2006. április

2 848 2002. augusztus

3 845 1965. június

4 827 1876. március

5 783 1954. július

6 780 1897. augusztus

7 776 1975. július

8 770 1899. szeptember

9 767 2002. március

10 755 1997. július

Puszta rátekintéssel is megállapítható, hogy az elmúlt
mintegy 130 év 10 legmagasabb vízállása közül 7 az el-
múlt kb. fél évszázadban (53 évben) volt, 4 pedig 10 éven
belül! Egyértelmû az egyre magasodó árhullámok gyako-
riságának a növekedése.

Az árhullámok levonulását nagyban befolyásolja, hogy
romlik a meder vízvezetõ képessége. A „hullámtér” feltöl-
tõdése folyamatos, megállíthatatlan folyamat. A víz közel-
sége igen csábító a települések és az üdülõterületek számá-
ra. Így egyre több épület, csónakház, kerítés és más aka-
dály épül arra a területre, ami az árhullámok levezetésére
lenne hivatott. A Duna kis- és középvízi vízszintjének
süllyedése miatt a parti vegetáció, a bokorfüzesek egyre
lejjebb húzódnak azokra a területekre, amelyek korábban a
meder részét képezték. Ennek vannak kedvezõ ökológiai
következményei (pl. ívóhelyek). Árvízvédelmi szempont-
ból ugyanakkor ez a jelenség kedvezõtlen. Mindezek –
azonos hidrológia körülmények között is – emelkedõ ár-
vízszinteket eredményeznek, egyértelmûen konfliktust
okoznak a különbözõ érdekek között.

A nagy vizek ellen védõ töltések kiépítettségére jel-
lemzõ, hogy:

– Budapest felett kiépített árvízvédelmi vonalak csak
helyenként, nem összefüggõ rendszert alkotva találhatóak
(Komárom, Tát, Esztergom). Kiépítettségük részleges,
vagy nem megfelelõ.

– Budapesten összességében megfelelõ védvonalak ta-
lálhatók, de az árvízszintek magasságának a növekedése
korrekciókat is szükségessé tehet.

– A Budapest alatti Duna-szakaszon az állami töltések
a jeges árvíz elleni méretre vannak – többségében meg-
felelõen – kiépítve.

Sok Duna menti település viszont az emelkedõ ár-
víz-magasságok miatt kerül veszélyeztetett helyzetbe,
amihez több esetben hozzájárul az is, hogy a folyam felé
terjeszkedtek. Ilyen, megoldatlan védelmi helyzetû telepü-
lések a Dunakanyariak többsége, az Alsó-Dunán pedig
Dunaszekcsõ.

Más dimenzióban jelennek meg a Duna mellékfolyóin
az árvízvédelmi kérdések. Ezek a Duna „nagy” töltései
mellett kicsinynek tûnnek. Az viszont, hogy szinte vala-
mennyi mellékfolyón (Rába, a Rábca, a Répce, a Lajta, a

Marcal, a Sió, a Kapos) konkrét igényként jelennek meg,
jelentõssé teszi ezt a kérdést. A mellékfolyók menti telepü-
lésekre is jellemzõ ugyanis, hogy a természetes települési
környezetükön (víztõl védett magaslatok, dombok stb.) túl
akarnak fejlõdni, terjeszkedni.

4. Közvetlen vízminõségi kérdések a Dunán

A Duna vízminõsége az egész hazai szakaszt értékelve
közepesnek mondható, és javuló tendenciát mutat (de ez
még nem „paradicsomi állapot”). Vannak olyan szaka-
szok, ahol a vizi élet feltételei is kedvezõek, ilyen például a
Komáromtól Budapestig tartó szakasz. Budapest alatt
azonban szegényes a vízi élõvilág.

A folyamot igen sok közvetlen szennyezés – döntõ
többségében települési és ipari szennyvízbevezetés éri.
Ezek közül kiemelkedik Budapest, hiszen a fõvárosi
szennyvizeknek alig több mint a fele jut csak tisztítás után
a Dunába. Ezen a helyzeten a Csepelen épülõ, „központi”
szennyvíztisztítótelep fog csak jelentõsen javítani 2010
után.

Az úgynevezett diffúz, azaz területi szennyezõdés is
számottevõen terheli a Duna vízminõségét. Elsõsorban a
mezõgazdaság szennyezi a talajt a mûtrágyák és a szerves
tápanyagpótlók (komposzt, szennyvíz, szennyvíziszap,
hígtrágya, almos trágya) felhasználása következtében.
Ezek bemosódnak a talajvízbe és szennyezik a felszín alat-
ti vizeket. A Dunába ilyen szennyezés kisvizek idején jut,
amikor a környezõ talajvízszintek magasabbak, tehát a
folyam felé áramlik a térség talajvize.

A Duna vízminõsége nem csak a folyam általános álla-
potára, vízi élõvilágára nézve kockázatos, hanem jelentõ-
sen veszélyezteti a partmenti települések ivóvíz ellátását
is. A Duna vize a kavicsmedren átszûrõdve jut be a kutak-
ba, tehát egy természetes szûrõréteg segítségével tisztul
meg a folyó amúgy közvetlen fogyasztásra nem alkalmas
vize. Könnyen belátható, hogy ez közvetlen összefüggés-
ben van a Duna vizének minõségével – még akkor is, ha a
javuló vízminõség e tekintetben bíztató.

5. Vízkészletgazdálkodás, vízhiányok miatt kedve-
zõtlen ökológiai állapotok

A Dunántúl kisebb-nagyobb vízfolyásainak jelentõs ré-
szén a vízigények idõbeni eloszlása és mértéke nem felel
meg a használati igényeknek, és nem kedvezõ az ökológiai
állapot fenntartásához sem.

Kiemelkedõ kérdés ezek sorában a szigetközi mellék-
ágak vízforgalma. A Bõsi vízlépcsõ üzembe helyezését
követõen a mellékágrendszerek nagy része kiszáradt.
A mellékágak vízpótlása érdekében végrehajtott szükség-
intézkedések keretében a mellékágak alsó végeit is le kel-
lett zárni. A folyó mentén, a folyóval idõszakos kapcsolat-
ban lévõ vízi ökoszisztémák kapcsolatát döntõ mértékben
a fõmederbõl kilépõ vizek biztosítják. Azok a mûvek, me-
lyek a vízi élõlények számára az átjárhatóságot lehetõvé
tették volna, nem mindenütt épültek meg. A vízi élõlények
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vándorlásának feltételei jelentõsen romlottak. A Felsõ
Szigetközben a vízpótlás révén ez a probléma nagyrészt
megoldódott, de az Alsó-Szigetközben megoldatlan.

A vízhiány visszatérõ, jellegzetes probléma különösen a
kisebb vízfolyások felsõ szakaszain visszatartott vízkész-
letek (tározók, sokszor füzérszerûen kialakított halasta-
vak, horgásztavak stb.) miatt. Így az alsó szakaszokra nem
jut elegendõ víz, illetve az esetek döntõ részében az ökoló-
giailag szükséges minimális vízmennyiség még meghatá-
rozva sincs.

Vízhiány több egyéb vízfolyáson köthetõ külföldi hatá-
sokhoz is, ilyen az Ipoly, a Lajta, a Rába.

6. Jelentõs felszín alatti vízgazdálkodási kérdések a
vízgyûjtõn

A Duna vízgyûjtõ felszín alatti vizei rendkívül változa-
tosak, ennek megfelelõen a velük kapcsolatban felvetõdõ
kérdések is igen sokrétûek. Itt csak a legjelentõsebbnek
vélteket emeljük ki.

6.a A Közép-Dunántúli karszt – a védelem igénye, új
konfliktusok

A Közép-Dunántúli szén- és bauxitbányászat aktív víz-
szint süllyesztésének hatására a középhegységi karsztvíz-
szint a 1980-as évek elejéig fokozatosan és drasztikusan
apadt. Az aktív vízszintsüllyesztés szélsõségesen károsí-
totta a középhegység karsztvízrendszerét. A megcsapolá-
sok távolhatásai „összeértek”, a források 1971 végén el-
apadtak. A Hévízi tó és Budapest hõforrásai is veszélybe
kerültek. A kiemelt nagy mennyiségû vizet részben az ivó-
vízigények kielégítésére hasznosították, részben hasznosí-
tatlanul elfolyt.

A bányák bezárásával a bányászati célú, kényszerû víz-
emelés is megszûnt, aminek következtében a fõkarszt víz-
szintje lassan visszaáll. A térségben számos bányászati
célból létesült vízaknát ivóvíz-bázisként is hasznosítottak,
illetve hasznosítanak még ma is (ilyen pl: Tatabánya, a
kincsesbányai vízakna, Nyirád térségi vízszintsüllyesztõ
kutak stb.). A vízaknák koncentrált vízkivétele jelentõs lo-
kális depressziót hoz létre.

A Dunántúli-középhegységet alkotó karbonátos kõze-
teknek – döntõ hányadukban – van közvetlen felszíni,
vagy felszín-közeli kapcsolata. A karsztos kibúvások,
illetve azok környezete a Dunántúli-középhegység fõ-
karsztvíz tároló rendkívül sérülékeny területei. A felszín
felõli beszivárgások miatt a terület felszíni szennyezõdés-
re fokozottan érzékeny. A karsztvíz védettségét rontja a
külszíni bányászat, csökkentheti karsztvizet védõ üledé-
kek vastagságát is. A mészkõ és a dolomit lebányászása ál-
talában közvetlen beavatkozást jelent magába a vízadó ré-
tegbe. Ugyancsak veszélyes, területi – diffúz – hatás az
általánosan jelentkezõ mezõgazdasági és települési erede-
tû nitrát szennyezõdés, mely egyes helyeken már az ivó-
vízellátást is ellehetetleníti. A felszíni szennyezések
ugyanis ezeken a területeken – a mészkõ repedésein, szû-
rõhatás hiányában – lejutnak a karsztvíztárolóig.

A karsztvízszintek általános emelkedésével kapcsolato-
san új, eddig nem észlelt kérdés is felvetõdik. Most a forrá-
sok újra „megszólalnak”, a karsztvízszint Tata környezeté-
ben már a Fényes-források fakadási szintje felett észlelhe-
tõ. A térségi karsztvízszint emelkedésével a mélyfekvésû
területek talajvízszintje is emelkedhet. A területhasználat
viszont a korábbi évtizedes alacsonyszintû karsztvízszin-
tekhez igazodott (épületek, szigetelések, vízelvezetés
stb.).

6.b A kavicsbányászat hatása a vizekre

A Dunát kísérõ „teraszok” általában nagy mélységig
kavicsból, homokos-kavicsból épültek fel. Ezek – általá-
ban igen vékony fedõréteg letermelése után – ideális ka-
vicsbányászati lehetõséget kínáltak.

A kavicsbányászat viszont lefolyástalan talajvízta-
vakat, nyílt vízfelületeket hagy maga után. Közismert pél-
dái vannak ennek Budakalászon, Szentendrén, Délegyhá-
zán stb. A nyílt vízfelületek kockázatot jelentenek a talaj-
víz és a rétegvizek minõségét és mennyiségét érintõen.

A tavak a felszínrõl lefolyó szennyezéseket koncentrál-
ják, öntisztuló képességük csekély. A terület megbontásá-
val a kötött fedõrétegek eltávolításával az esetleges felszí-
ni szennyezések könnyen a felszín alatti vizek áramlási út-
jába kerülhetnek, a terület szennyezéssel szembeni érzé-
kenysége megnõ. A terület vízháztartása szempontjából
alapvetõ változás a nagy szabad vízfelület, amely a párol-
gás miatt jelentõs, állandó vízveszteséget jelent. Így a tó
jelentõs vízleszívó hatással is jelentkezik. A terület vízfor-
galmának megváltozása a víz mennyiségi, minõségi viszo-
nyaira, és az élõvilág életfeltételeire is kihat.

A bányatavak felületének nagysága még ma is növek-
szik. Az újonnan létesülõ tavaknak a Duna-Tisza közi hát-
ság területére húzódásával várhatóan növekszik a hátság
felszín alatti vízkészletének a veszélyeztetettsége, tekin-
tettel az aszályos idõszakok várható jövõbeni gyakoriságá-
ra is.

7. Egyedi jelentõs kérdések

7.a Fertõ tó

A Fertõ a legnyugatibb fekvésû eurázsiai sztyepp-tó.
Területe 315 km2, ebbõl 75 km2, magyar, a többi osztrák
területre esik. A területének mintegy 56%-a nádas, ami
döntõ hatással van a tó vízháztartására, vízminõségére.
A magyar tórészen a nádasok aránya még nagyobb: 84%.
Jelentõs természeti értékeinek megõrzésére már 1977 óta
védett. 2001 decemberében mind a magyar, mind az oszt-
rák oldalon, az egész Fertõ-táj elnyerte a világörökségi
címet.

A tó vízháztartása összességében hosszú idõ átlagában
pozitív, bár az elmúlt közel 4 évtized csapadékátlaga a
sokéves átlagnál (600 mm) kisebb, míg párolgása vélhe-
tõen magasabb volt.

Jelentõs kérdéseket a tó természetes elöregedési folya-
matai vetnek fel. A természeti tényezõk által irányított
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folyamatban a szél domináns tényezõ. A gyakori erõs sze-
lek a sekély vizet fenékig mozgásba hozzák, a tófenék
iszapját felkavarják. Az uralkodó É–ÉNy-i széljárás által
keltett áramlás a laza iszapot a déli magyar tórészre sodor-
ja és a nádas szegélyben halmozza fel. A sekély víz kedvez
a nádövezet fejlõdésének, ami elõsegíti az iszap lerakódá-
sát. A hordaléklerakás-feltöltõdés a mindenkori nádas sze-
gélyben és a mindenkori vízállásnak megfelelõ szintig
megy végbe.

A nádasok szerepe a tó élete szempontjából jelentõs.
A jó minõségû nádasok javítják a tó vízminõségét, a javuló
vízminõség kedvezõen hat a nádasok állapotára. Az elöre-
gedett, a tó területérõl ki nem került nádanyag halmozódó
szerves anyagai gyorsítják a tó feltöltõdési folyamatát.
A feltöltõdés természetes folyamat, megfordítására tavi
méreteket tekintve nincs lehetõség, helyi szintû mérséklé-
se viszont lehetséges. A nádgazdálkodás ebben hatékony
segítséget nyújthat.

7.b Velencei tó

A Velencei-tó a Velencei-hegység lábánál, lapos
süllyedékben fekszik. Földtörténeti viszonylatban fiatal
képzõdmény, 10–12 ezer évre becsülik. Területe 24,2 km2.
Vízgyûjtõterülete a Velencei-hegységre, a Vértes-hegység
délkeleti lejtõjére, és a Mezõföld északi részére terjed ki.
Fõ táplálója a vízpótló tározókkal szabályozott Császár-
víz, a fölös vizeket a Dinnyés-Kajtori-csatorna vezeti le a
Nádorba. A vízgyûjtõ terület igen heterogén, ami megmu-
tatkozik domborzatában, a különbözõ korú és felépítésû
hegységi, dombsági és síksági területeiben. A terület leg-
nagyobb része, 52%-a szántó, jelentõs részben (26%)
erdõ, és rét-legelõ 10%-ban.

A vízi élet szempontjából gond, hogy a tó felé folyó
vizeken az élõlények mozgását különbözõ mûvek (pl.
völgyzárógátak a Császár-vizen) korlátozzák. A medrek
partjai mesterségesek, hiányzik a parti zonáció, valamint a
vízfolyások és ártereik közötti kapcsolat. A vízjárási, a
sebességviszonyok, és a vízszintingadozás sem kedvez
a jó ökológiai állapotnak. A vízfolyások kémiai összetéte-
le nem kirívóan rossz, de a Velencei-tó tápanyag szintje
mégis magas, vízminõségi problémák (például: algásodás)
elõfordulnak. Az üdülés és a horgászat is jelentõsen terheli
a tavat. Tovább rontja a helyzetet a tó környékének helyte-
len csapadékvíz elvezetése, amely záporok idején „ki-
öblíti” a csatornahálózatot és a tóba mossa az elsodort üle-
déket.

Az engedélyezett vízhasználatok oly mértékben lekötik
a vízkészleteket, hogy a szárazabb idõszakokban szigorú
korlátozásra van szükség. A vízhasználatok engedélyezé-
se, korlátozása és tó vízszint szabályozása sokszor ütközik
az üdülési és természetvédelmi érdekekkel.

7.c Ráckevei (Soroksári) Duna

A Ráckevei (Soroksári)-Duna (R/S/D) az 1910–1926
között végrehajtott folyócsatornázás következtében ala-
kult ki. A Duna ágat a Csepel sziget északi végénél a

Kvassay-zsilip, déli végét a Tassi-zsilip zárja le. A lezárás
fõ célja Budapest jeges árvíz elleni védelme volt. Hossza
mintegy 58 km. Szélessége változó, az igen szûk 40–80 m
tõl 200–300 m-ig. Az ág, különösen a Budapest közelség
miatt, igen bonyolult vízgazdálkodási helyzetben van.
Jelentõs üdülõ terület, mindkét partja szinte összefüggõen
be van építve. A fõvárosi tisztított szennyvizek egyik befo-
gadója. A Csepel szigeten jelentõs ipartelepek is szegélye-
zik. Az R/S/D összességében 1747 km2 vízgyûjtõterület
belvíz-befogadója.

Az R/S/D természetvédelmi értékei közé tartoznak az
úszólápok, melyeket nád, gyékény, harmatkása, tavikáka
vagy más mocsári, illetõleg vízparti növények alkotnak.
A vízminõség alakulásában igen fontos szerepük van.
A vízben lévõ tápanyagokat felveszik, de nem juttatják
vissza a vízi ökoszisztéma anyagciklusába, hanem tõzeg
formájában elraktározzák. Az úszólápok ritka, védett nö-
vényfajok élõhelyei (orchidea-félék, tõzegmoha-fajok) és
ritka, védett állatfajoknak (törpegémek, pettyes és kis
vízicsibék, cigányrécék stb.) is menedéket nyújtanak.
Az úszólápok Dunavarsány, Szigetcsép, Szigetszent-
miklós és Taksony térségében találhatók. Fennmaradásu-
kat az 1979-ben kihirdetett védettségi határozat is elõ-
segítheti. A természetvédelmi védettség összességében
mintegy 160 hektárra terjed ki.

További probléma, hogy a vízforgalom idõszakonkénti
fizikai és mûszaki korlátai miatt a Duna-ágban kis vízse-
bességek alakulnak ki, illetve a vízbetáplálás és a jelenlegi
terhelések fenntartása mellett számolni kell nagyobb
mennyiségû szervetlen üledék és szerves iszap lerakódásá-
val, ami a vízszállító képesség csökkenését okozza.

Az 1956-ban jeges árvíz által tönkrement Tassi vízle-
eresztõ mûtárgy újjáépítése a Duna-ág biztonságos és a
megfelelõ vízmennyiséget és vízminõséget garantáló üze-
meltetése szempontjából lényeges.

A TISZA

A Tisza rövid természetföldrajzi jellemzése

A Tisza a Duna legnagyobb, balparti mellékfolyója.
Vízgyûjtõterülete 157 ezer km2, a legkiterjedtebb a mel-
lékfolyók között, 946 kilométerével a leghosszabb is,
„csupán” a bõvizûségben marad a Száva mögött. A Mára-
marosi havasokban 1800–2000 méteres hegyekben között,
1680 m magasan levõ forrásból ered. Kis csermely indítja
útjára a Fekete-Tiszát, majd közel 50 km megtétele után,
Rahónál felveszi a Fehér Tiszát és onnan nevezik Tiszá-
nak! Hosszú útján 5 országot érint – Ukrajna, Románia,
Szlovákia, Magyarország, majd végül Szerbiában, Titel
alatt, Szlankamennél folyik a Dunába. Jelentõsebb mellék-
vizei a jobbparton Tarac, Talabor, Nagyág, Borsa, Bodrog,
Sajó, Zagyva, a balparton: Visó, Iza, Batár, Túr, Szamos,
Kraszna, Hármas-Körös, Maros, Aranka, Béga. Ha ráné-
zünk a térképre, ezek a mellékvizek mintha egy hatalmas
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legyezõt formáznának. Fel kell tûnnie annak is, hogy a ha-
zai Tisza szakaszon betorkoló mellékfolyók – a Zagyva ki-
vételével – határainkon túlról erednek, és vízgyûjtõ terüle-
tük nagy része is a határainkon túl van.

Hazánkba lépése helyén a vízgyûjtõ területének a nagy-
sága 9707 km2, ez a déli országhatárig 139 078 km2 – re
növekszik. A Tisza vízgyûjtõjének 29,9%-a jut Magyaror-
szágra, azaz 46 380 km2.

A Keleti Kárpátok ívérõl összegyûjtött vizével a Tisza
kilép a Szatmári síkra, a magasabban fekvõ, meredekebb
völgyekben még sodró vize lelassul. Tiszabecs alatt az
esése a Magyar Alföld laposán már igen csekély. Kanyar-
góssá válik, a rendre megérkezõ tavaszi nagyvizek hol itt,
hol ott törtek ki a mederbõl és vájtak maguknak új és újabb
medreket. Azt a helyet pedig ahol kitörtek a vizek a meder-
bõl, „fokoknak” hívták, hogy általában jóval lejjebb a víz
újra visszatérjen az anyamederbe.

A Kárpát-medence vízborította és árvízjárta területei
az ármentesítõ és lecsapoló munkálatok megkezdése

elõtt

A honfoglalás idején a Tisza völgy síkvidéki része – a
Magyar Alföld – ligeterdõs, sztyeppe-határi, vízzel átszõtt
terület volt, de viszonylag sûrû településhálózattal. Ez az er-
dõirtások, a török hódoltság alatti elnéptelenedés, a hadá-
szati célú vízi beavatkozások (víz- és mocsárvárak védel-
mére nagy területek elvizenyõsítése, például az Ecsedi vár
védelmére az Ecsedi láp) hatására fokozatosan egyre na-
gyobb területekre kiterjedõ vízjárta világgá vált. Olyannyi-
ra, hogy a terület jelentõs részén egész évben a víz volt az
úr, ekkor lett pusztává az Alföld nagy része.

A nagy kiterjedésû, szövevényes vízi világ, kétségtele-
nül kiemelkedõ és nagyhírû halbõséget eredményezett,
másfelõl viszont a fejlõdés súlyos gátja volt. A török ki-
szorítása után a lassan magához térõ társadalom gyarapo-
dásnak indulna, kezdene visszatelepülni az elnéptelene-
dett részekre. A fejlõdõ, népességében is sokasodó Európa
egyre több élelmiszert gabonát, marhát fogyasztana, így a

gazdaságnak is elsõrangú érdekévé kezd válni a termõterü-
letek visszavétele a víztõl. Az elsõ jelentõs területi kiterje-
désû ármentesítési munka a XVIII. század végén az úgyne-
vezett Mirhó fok elrekesztése volt. Ezt követõen a rend-
szeres szabályozás az 1800-as évek közepén indult, és az
1910-es évekre teljesedett ki. A tervszerû átvágások révén
a Tisza hossza több mint 400 km-el rövidült, csökkentve,
de meg nem szüntetve, a vizek feltorlódásának veszélyét.
Voltak persze nehéz idõszakok, tragédiák is, ilyen volt az
1879-es szegedi árvízkatasztrófa, ami szinte az egész vá-
rost tette földdel egyenlõvé. Aztán 1919, 1925, 1932, majd
1970 következett, mely években is rendkívüli árvíz volt a
folyó mentén, de szerencsére már nem olyan pusztítással,
mint a szegedi.

A XX. század elején a Tisza-völgy vízgazdálkodásának
a fejlesztése új korszakba lép, a vízkárelhárítás mellé fel-
zárkózik a víz hasznosítása is. Ekkor kezdõdik a szellemi
megalapozása mindannak, ami ma már testet ölt a Körösök
és a Tisza vízlépcsõiben (Bökény, Gyula, Békésszentand-
rás, Körösladány és Békés, illetve Tiszalök és Kisköre).

A Tisza magyarországi vízgyûjtõ területének a dombor-
zata két jellegzetesen eltérõ adottságú területre oszlik: az
egyik a „Magyar Alföld”, kis esésû, lassú vízfolyásokkal,
a másik az Északi Középhegység: a Börzsöny keleti lejtõi,
a Cserhát, a Mátra, a Bükk, az Aggteleki-karszt, a Cserehát
és a Zempléni-hegység. Itt a hegy- és dombvidéki vízgaz-
dálkodás eszközeit és módszereit kell alkalmazni.

A területen külön figyelemre méltó a Zagyva, az egyet-
len folyó, amelyik hazánkban ered, és ott is torkollik a be-
fogadójába. Vízgyûjtõjén összesen 33 db tározó van, több-
ségében völgyzárógátas tározók. Itt mûködi a Zagyva-Tar-
na tározós árvízvédelmi rendszer (3 jelentõsebb árvíz-
csúcs-csökkentõ tározóval a Mátraverebélyi, Maconkai
(1,14 millió m3), Tarján-pataki (2,32 millió m3). A lentebbi
szakaszokon a borsóhalmi és a jásztelki szükségtározó ta-
lálható.

Ugyancsak sajátos vízgazdálkodási adottságokkal ren-
delkezik a Körösök vízrendszere. A Fehér- és a Feke-
te-Körös, a Sebes-Körös (és a Berettyó) forrásvidéke szin-
te körülöleli az erdélyi Bihar hegységet. A hegység idõjá-
rási viszonyai meghatározó módon befolyásolják a Körö-
sök vízjárását. A Körösök hazai, már síkvidéki vízgyûjtõje
rendkívül értékes mezõgazdasági terület, de a mûvelhetõ-
ségének a feltétele az itt összetorlódó vizektõl való mente-
sítés.

A Tisza hazai, közvetlen vízgyûjtõjének jelentõs
vízgazdálkodási kérdései

A jelentõs vízgazdálkodási kérdések áttekintésének a
megalapozására a hazai Tisza-szakasz közvetlen víz-
gyûjtõjét 21 db tervezési alegységre osztották. Ezeken be-
lül összesen 390 db vízfolyás, csatorna, tó, holtág, felszín
alatti víztartó, karsztvíztároló stb. – összefoglaló nevükön:
„víztest” – van jelenleg kijelölve, illetve képezi vizsgálat
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tárgyát. A tervezési terület nagysága 46.380 km2 . Az al-
egységek 7 csoportra vannak osztva, ezek:

2-1 Felsõ-Tisza
2-2 Sajó
2-3 Tisza jobb part a Sajó és a Zagyva torkolata közt
2-4 Zagyva
2-5 Tisza jobb part a Zagyva torkolata és a déli ország-

határ közt
2-6 Hármas-Körös
2-7 Tisza bal part a Hármas-Körös torkolata és az or-

szághatár közt

1. Árvíz – kockázat növekedése (árvíszintek növeke-
dése), kezelésének lehetõ összhangba hozása az ökoló-
giai igényekkel

A Tisza völgyben az 1970. évi árvíz közel harminc éven
át tartotta a „rekordokat”. Az 1998 évi árhullám azonban a
Felsõ-Tiszán 93 cm -el (!) haladta meg a vízállás az addig
mért legmagasabbat. Azután 1999-ben Közép-Tisza kö-
vetkezett, Szolnoknál 65 cm-el haladta meg az árhullám
tetõzése az addig (1970-ben) mért legmagasabb vízállást.
2000-ben újabb 67 cm-el magasodott a Közép-Tiszán a
legmagasabb vízszint, majd 2001-ben a Felsõ-Tisza hozott
újabb, 56 cm-es rekorddöntést. Ehhez kapcsolódott a tar-
pai gátszakadás, ami a Bereg nagy részét elöntötte, házak
százait döntötte romba. Végül 2006-ban az Alsó-Tisza
produkált eddig nem észlelt magasságú árvizeket, Mind-
szentnél 67 cm-el, Szegednél 49 cm-el haladta meg a víz-
állás a korábbi maximumot. Összességében a hazai teljes
Tisza szakaszon fél-másfél méterrel nõttek a legnagyobb
vízszintek. Ez a folyamat nem áll meg, beavatkozás nélkül
kezelhetetlen.

Ez az árhullám-sorozat indokolta, hogy szükségessé
vált a hazai Tisza-völgy (egyben Európa egyik legnagyobb
ármentesített területe) árvízvédelmi helyzetének az átte-
kintése. A kiterjedt kutatások megállapították, hogy:

– A Tisza árvízszintjeinek a növekedése jelentõs rész-
ben a folyó vízlevezetõ képességének romlása miatt követ-
kezett be. Ennek az oka elsõsorban abban keresendõ, hogy

a nagyvízi mederben olyan fõként emberi tevékenység zaj-
lik, ami duzzasztást okoz, akadályozza a víz zavartalan le-
vonulását. Ezért kell, hogy az egyik fõ cél legyen a nagyví-
zi meder vízszállító képességének növelése, a folyó hul-
lámterén a táj- és földhasználat váltás, valamint a lefolyás
elõsegítését szolgáló beavatkozások.

– Az árvízszintek további emelkedését megjósolni biz-
tosan nem lehet, ill. valószínûleg tovább fognak emel-
kedni, a gátak végtelenségig emelése nem járható út.
Ezért szükséges a rendszerbe olyan biztonsági eszköz be-
építése, amivel a nem várt, gátszakadással, töltés meghá-
gással fenyegetõ veszély esetén a folyó szintje csökkent-
hetõ – ezt a célt szolgálják az árvízi tározók, azzal, hogy
ezek egyúttal egy bizonyos fokig az ártér-reaktiválást is le-
hetõvé teszik a kisebb árhullámok szabályozott kivezeté-
sével.

Ez a két megállapítás a Vásárhelyi Terv Továbbfejlesz-
tésének (VTT) az alapja, és ebbõl következik a fõ célja: a
tiszai árvízszintek csökkentése – nagyvíz idején – mintegy
1 méterrel. A VTT-nek az árvízvédelemmel egyenrangú
célja a térségben az integrált terület- és vidékfejlesztési
program keretéhez kapcsolódó infrastrukturális fejleszté-
sek megvalósítása, és az ártér-reaktiválás. Különösen ez
utóbbi járulhatna hozzá jelentõsen a Tisza élõvilágának
gazdagításához.

A VTT által majdan megvalósuló új létesítmények elle-
nére az árvízvédelem klasszikus eszközeinek – elsõsorban
a töltéseknek – nem csökken a jelentõsége. Ezért különös
fontosságú az elõírt méretre történõ kiépítésük, és a jó kar-
ban tartásuk. Számos tényezõ veszélyezteti az árvédelmi
biztonságot, ilyenek: a fõvédvonalak, a települési körtölté-
sek és keresztezõ mûtárgyaik fenntartási, karbantartási
munkáinak részben, egészben történõ elmaradása, a hul-
lámtereken az árhullám levonulását akadályozó növény-
zet, a hullámtéri erdõk védetté nyilvánítása, a védtöltése-
ken a gyeptakaró helyett az özönfajok (gyalogakác, se-
lyemkóró, földi bodza) megjelenése, a kubikgödrökben
megjelenõ élõvilág fenntartása. Sajátos jelenség és a mû-
szaki funkció, valamint a természetvédelmi szempontok
keveredését jelzi számos árvízvédelmi töltés NATURA
2000-es területté nyilvánítása.

Az Északi Középhegység folyóin is egyre feszítõbb
igény az ármentesítés igénye. Ugyanakkor látni kell, hogy
a Sajó mentén, a Hernád hosszabb szakaszain, Bodrog
jobb part hosszabb szakaszain egybefüggõ töltésrendszer
nem alakult ki. A meglévõ töltésezésre jellemzõ, hogy
azok csak az egyes települések belterületeit védik (ún. kör-
töltések), illetve csak kisebb öblözeteket, öblözetrészeket
árvízmentesítenek.

2. Nagytérségi hatású létesítmények, vízátvezetések

A vízlépcsõk építése a Tiszán az 1954-ben üzembe
helyezett tiszalöki vízlépcsõvel kezdõdött. Idõrendben a
második üzembe helyezett vízlépcsõ a kiskörei a folyó
403,2 fkm szelvényében (1973). A vízlépcsõ által felduz-
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zasztott terület a Tisza-tó, víztérfogata 253 millió m3,
melybõl 132 millió m3 hasznosítható.

A kiskörei tározó üzembe helyezése után a tározótér
változatos, az õsi ártéri Tisza-tájhoz hasonló környezeti
adottságai páratlanul gazdag élõvilág megtelepedését tet-
ték lehetõvé. A létrejött természeti értékek megõrzésére a
tározó mintegy harmada, a Hortobágyi Nemzeti Park ré-
szeként védett természetvédelmi terület. A Tisza-tó adott-
ságai és a folyamatosan növekvõ látogatottsága miatt nem-
rég a kiemelt üdülõkörzet rangot is kiérdemelte.

A vízkészlet, a napjainkig jelentkezõ öntözõvíz-igé-
nyek kielégítése mellett, átvezetés útján nagy szerepet ját-
szik a Körös-völgy vízhiányának enyhítésében is. A Tisza
bal parti területeinek öntözõvíz ellátására a Nagykunsági
fõcsatorna (vízszállító képessége 80,0 m3/s) szolgál.
A Tisza jobbpartján a Jászság öntözõvíz ellátását a Jász-
sági fõcsatorna (48,0 m3/s) biztosítja.

A Tisza folyó önálló mederben folyik át a tározótéren.
A fõmederrel párhuzamosan, annak jobb, illetve bal olda-
lán található az övzátonyok vonulata – ezek alkotják a szi-
getek és félszigetek rendszerét –, amely elválasztja a folyó
medrét a tározó medencéitõl. A folyó és a medencék kö-
zötti vízforgalmat, vízcserét és a vízi közlekedést az öblítõ
csatornák biztosítják. Ezekkel mérsékelhetõ a medencék
feliszapolódása, valamint a fõmederben levonuló esetle-
ges szennyezõdések kirekeszthetõk a tározó belsõ vízterei-
bõl. A szabályzó mûtárgyaknak (is) köszönhetõen sikerült
megakadályozni a mérgezett víz bejutását a tározó terüle-
tére 2000 januári cianid szennyezõdés idején.

A Tiszából, a Tiszalöki Vízlépcsõ duzzasztott terébõl a
Keleti-Fõcsatornán (és a Berettyón, illetve a Horto-
bágy-Berettyón át), valamint a Tisza tóból a Nagykun-
sági-fõcsatorna segítségével történik a Körös-völgy víz-
pótlása.

A Körösökön levõ vízlépcsõk (Gyula, Békés, Körösla-
dány, Békésszentandrás) ugyancsak vízkészlet-gazdálko-
dást, részben a Tiszából átvezetett vízzel való gazdálko-
dást szolgálják. Mindez együtt a Tisza-Körös völgyi
Együttmûködõ Vízgazdálkodási Rendszer (TIKEVIR),
ami mára integrálódott az Alföld természeti viszonyaiba.
Nélküle ma már elképzelhetetlen az Alföld nagy részének
viszonylag egészséges vízforgalma. Ezzel szemben áll a
létesítmények több kedvezõtlen hatása az ökológiai álla-
potokra (élõlények vándorlási lehetõségei, stabil vízszin-
tek stb.). Ezek hatásait nyilvánvalóan tompítani kell az
üzemeltetés, a karbantartás és az eseti fejlesztések során.

Kisebb mértékû, de helyileg jelentõs vízgyûjtõk közötti
átvezetési lehetõséget nyújtanak a Szamos–Kraszna közi
csatornák.

3. Határon túli vízmennyiségi kockázatok

A Tiszának a határainkon kívül esõ vízgyûjtõjén 2,2 mil-
liárd m3 (becsült adat!) vízhasznosítási célú tározó van. Ebbõl
árvízcsúcs-visszatartásra szolgál mintegy 422 millió m3.
A szükségtározók össztérfogata 80 millió m3. Az ismert,

valószínûsíthetõ tározóépítési mûszaki tervek és szándékok
további közel 820 millió m3-t tesznek ki. Így belátható idõn
belül közel 3,1 milliárd m3 tározótér lesz a Tisza külföldi víz-
gyûjtõjén. Ez mintegy negyede a Tiszán száraz évben lefolyó
víztömegnek. A lehetõségeket is számításba véve, nagyobb
távlatban nem elképzelhetetlen, hogy a víztározás eléri a fél
milliárd m3-t, ami már a száraz évi lefolyás 40%-át is kiteheti.

A tározók mellett a folyók „betöltésezése” ugyancsak
jelentõs hatással van a felénk folyó vizek járására. Ma kö-
zel 2000 km-re tehetõ a Tisza mellékfolyásai mentén hú-
zódó töltések hossza. Könnyen belátható, hogy a töltésezé-
sek hatására bekövetkezõ mederszûkülés (a „hullámté-
ren”, a nagyvízi mederben tározódó víztömeg csökkenése)
az árvizek szintjének, valamint a hevességüknek a növeke-
dését vonja maga után.

4. Ivóvíz-minõségi gondok (az Alföld szinte vala-
mennyi településén!)

Az Alföld különbözõ területein magas a víz arzéntartal-
ma, de más káros összetevõk is rontják a minõségét. Mind-
ez azért lesújtó, mert egy nemrégiben lezajlott regionális
ivóvízjavító program keretében 50 mikrogramm/literre
sikerült lecsökkenteni az alföldi vizek arzéntartalmát.
Az uniós normák azonban nem kegyelmeznek az 50 mik-
rogrammos szabványnak, még akkor sem, ha ez a mennyi-
ség ártalmatlan az ember számára. 2009 után már csak
10 milligramm arzént tûrhetünk el a hazai ivóvíz egy liter-
jében. A szigor annak tudható be, hogy a tagállamok több-
ségében nagyarányú az arzéntartalmú tengeri élelem fo-
gyasztása, az új irányelv viszont nem veszi figyelembe a
magyar étkezési szokásokat. A célt egy EU-s támogatással
végrehajtandó ivóvízjavító program jóvoltából tudjuk el-
érni.

Az ivóvízjavító program EU-s és hazai forrásokból
valósul meg, döntõen két régióban, Észak- és Dél-Alföl-
dön.

5. Vízminõségi kockázatok

A Tisza-völgyi vizek minõségét, ezen keresztül ökoló-
giai állapotát döntõen befolyásolják a települési (és a tele-
püléseken belüli ipari) használt- és szennyvizek, éppúgy,
mint az ország egészében. Ezekrõl konkrét részletek (tele-
pülési, ipari szintre lemenõen) az egyes tervezési alegysé-
gek anyagában olvashatók, amelyek a területi vízügyi
igazgatóságok honlapjain találhatók meg.

6. Állóvízek (tavak, tározók, holtágak) hidromorfo-
lógiai, vízmennyiségi és -minõségi kérdései

A hazai Tisza-völgy gazdag állóvizekben. Ezek egy
része természetes úton jött létre, másik – talán nagyobb –
része mesterséges, ezek a holt- és mellékágak, tározók.

A Tiszát végigkísérik a szabályozás korában keletkezett
holtágak (megjegyezzük, hogy országosan 240 db jelentõ-
sebb holtág van). Ezek olyan vizes élõhelyek, amelyek
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nemzetközi viszonylatban is egyedülálló tájképi értéket és
rendkívüli fajgazdagságot képviselnek. A tó jellegû mel-
lékágak nagyon fontos szerepet töltenek be az árvízeleve-
zetés szabályozásában, az árvizek során a halállomány
megóvásában, és bár az árvizek során vizük felfrissül, az
aszályos idõszakok egyre gyakoribb elõfordulása komoly
veszélyt jelent az ökológiai állapotukra. A holt- és mellék-
ágak egy része különleges védelmet igénylõ úgynevezett
„szentély” holtág. Többségük ma integrált hasznosítású:
belvíz-, öntözõvíz-tározási, halászati-horgászati és jóléti
funkciókkal. Az elmúlt években önálló „rehabilitációs
program” alakult ki a holtágak érdekében.

Az állóvizek élõvilágát leginkább veszélyeztetõ folya-
matok az alábbiak, egy-egy jellegzetes példával illuszt-
rálva:

– Elöregedés, feliszapolódás: a Tisza-völgyben levõ
szinte minden állóvízre jellemzõ. A hullámtéri holtágvé-
gek feliszapolódását gyorsítja, hogy kisvizes idõszakban
nincsenek kapcsolatban a folyókkal.

– Magas tápanyag-terhelés, legális és illegális szenny-
vízbevezetések: például a Rétközi-tó tápanyagterhelése,
vagy a Tarján-pataki tározó nehézfém szennyezése.

– Vízforgalmi gondok: különösen a holtágak esetében
jelentkeznek, mivel nincs, illetve erõsen korlátozott az élõ-
víz-ellátás. Ugyancsak jellegzetes a lápok vízhiánya.

– Vízszinttartás kérdései (természetes vízszintingado-
zás, stabil vízszint stb.). Például: a Félhalmi-holtágrend-
szerben a vízpótlás ütemének és a vízkivételek (rizsföldi
vízkivételek) kapacitásának összehangolatlansága (az ille-
gális, illetve legális, de nem az engedélynek megfelelõ víz-
használatok) miatt hirtelen, természetellenes vízszintinga-
dozások lépnek fel öntözési idõszakban. A vízkivételi he-
lyek mögötti szakaszokon pedig pangóvizes állapotok ala-
kulnak ki, melyek kedvezõtlenül befolyásolják a vízi,
illetve vízhez kötõdõ fajok élettevékenységeit, és szaporo-
dását. Más szempontból az üdülési célra is hasznosított
állóvizekben a stabil vízszinttartás igény ellentétes a ter-
mészetes folyamatokkal.

7. Az élõvilág vándorlását akadályozó tényezõk, és a
medrek alakja miatti kérdések

– Hosszirányú vándorlási akadályok ma már szinte va-
lamennyi természetes mederben megtalálhatók, a nagyob-
bak a következõk:

A Tiszán: a Tiszalöki vízlépcsõ, a Kiskörei vízlépcsõ
A Körösökön: Gyula, Békés, Körösladány, Békésszen-

tandrás vízlépcsõi
A Hernádon: Bõcsi, Felsõdobszai és a Gibárti Duzzasz-

tómû, a Hernádszurdoki fixgát
A Sajón két szelvényében található fenékgát.
A fent jelzetteken túl a vízfolyások és csatornák döntõ

többségén a hosszirányú átjárhatóságot akadályozó fenék-
lépcsõk, völgyzárógátas tározók, vízkormányzó, vízterelõ
mûtárgyak találhatók.

– Tagolatlan, „túlrendezett”, medrek és vízpartok.
Szinte valamennyi vízfolyás a belterületek vízkárok elleni

védelme, valamint a völgyfenéki területeken folytatott me-
zõgazdasági mûvelés biztonságának növelése érdekében
rendezve lett. A medreket a szabályozások során általában
kiegyenesítették, így a mederben kialakuló sebességviszo-
nyok nem elég változatosak. A szabályozott medrek eseté-
ben gyakorlatilag nincs igazi ártér, a mederszéleken és a
partmenti területeken nincs meg a típusnak megfelelõ
makrofita zonáció. Ehhez társul még a partmenti területek
mezõgazdasági mûvelése, amely során a völgyfenéki mo-
csárréteket sok helyen felszántották. A kisvízfolyásokon
elvégzett mederrendezések, valamint a kiöntés nélküli víz-
szállító képesség biztosítása érdekében szükséges rend-
szeres növényzetirtás miatt a jelenlegi mederállapotok és
mederformák nem megfelelõek, valamint a vízfolyások
parti sávjában nincsenek meg az ökológiai szempontból
megfelelõ növényzónák.

– Az árvízvédelmi töltések, vízfolyások és csatornák
menti depóniák keresztirányú akadályt képeznek az élõ-
rendszerekben

8. A belvízelvezetõ-rendszerek: élõhelyek, vagy üze-
mi területek?

Hazánkban mintegy 47 ezer km (az egyenlítõ hosszát
meghaladó) hosszúságú csatorna szolgálja síkvidéki terü-
leteken a fölös vizek elvezetését, a települések, és a mezõ-
gazdasági területek vízkárainak elhárítása érdekében
– ezek többsége a Tisza-völgyben van.

A belvízelvezetõ rendszerek kiépítése az XIX. század
második felében kezdõdött. A tájátalakítás mértéke igazo-
dott az akkori, megfogalmazott igényekhez. A vízelvezetõ
hálózat meghatározóan a korábbi vízfolyás-medrek nyom-
vonalán alakult ki. A nagyüzemi mezõgazdaság tehervise-
lõ képessége révén (a jó termõhelyi adottságok kihasználá-
sára) a XX. század második felében a vízelvezetõ hálóza-
tok kiépítése jelentõs mértékben felgyorsult, a hálózat sû-
rûsége jelentõs mértékben megnõtt. A felszíni vizek meg-
õrzése helyett a termõterületekrõl az összegyülekezett
vizek mielõbbi elvezetése kapott elsõbbséget. Az intenzív
elvezetési kényszer következtében, párosulva a jelentõs
hosszúságú vízhiányos idõszakokkal, az Alföld nagy terü-
letein a vizes élõhelyek, a felszíni (szikes) tavak jelentõs
mértékben degradálódtak. Gyakori, hogy az öntözõvíz
igényeket a csatornák reverzibilis mûködtetésével valósít-
ják meg.

Mindehhez mesterséges, rendezett csatornák voltak
szükségesek, amelyekkel kapcsolatban az alapvetõ cél a
rendeltetésszerû használhatóság – a vízelvezetõ képesség
fenntartása – volt. A vízelvezetés kézben tartásához ennek
leginkább az egyenes, trapézszelvényû, sík partokkal sze-
gélyezett, viszonylag könnyen karbantartható csatornák
feleltek meg, amelyeket kellõ gyakorisággal szakítottak
meg vízkormányzó mûtárgyakkal. A csatornák partjai
mellett fenntartó utak húzódnak, mellettük így nemhogy
nincs, nem is nagyon lehet a vízre árnyékot vetõ növény-
zet. A csatornák kiásása és a karbantartó kotrások során a
partokon depóniák magasodnak. Összességében a belvíz-
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elvezetõ csatornák mûszaki és gazdasági célszerûséggel
kialakított és fenntartott létesítmények. A racionalitás el-
sõsorban a gazdasági érdekeket – a környezõ földek mû-
velhetõségét, vízkárokkal szembeni biztonságát szolgálja.

Nyilvánvaló viszont, hogy az ilyen módon kialakított
és üzemeltetett csatornák nem biztosítanak megfelelõ
életteret, feltételeket a vízi élõvilágnak. Ugyanakkor a
belvízcsatornákkal kapcsolatban számos olyan kérdés ve-
tõdik fel, amelyekre a választ a társadalomnak, illetve –
konkrét esetben – a helyi közösségeknek kell megadni.
Ilyenek:

– A belvízcsatornák milyen mértékig kell, hogy szol-
gálják a bennük megtelepedõ (vagy mesterségesen betele-
pített) élõvilág érdekeit?

– A mûszaki-gazdasági funkció, és a természeti érde-
kek közötti ellentmondások között mi képviseli az elsõbb-
séget?

– Milyen módon és mértékig kell, hogy bekapcsolódja-
nak a belvíz elvezetõ rendszerek a vízvisszatartásba?

– Az ellentmondások felszámolására milyen erõforrá-
sokat szán a társadalom?

Az elõbbi kérdések megválaszolása elõtt is tehetõk – bár
általában lokális – intézkedések annak érdekében, hogy a
meder-tározásra berendezkedett belvízrendszereket, ahol
lehet felváltsák a területi tározás lehetõségei. Bizonyos,
hogy az ökológiai érdekeket inkább ez szolgálja.

10. Felszín alatti vizekkel kapcsolatos kérdések

10.a Felszín közeli rétegek elszennyezõdése

Az Alföld nagy területein a talajvíz, illetve a sekély
rétegvíz a települések csatornázásának a hiánya és a mezõ-
gazdaság területi szennyezõ hatása révén szennyezett.
A települések alatt úgynevezett szennyvízdombok alakul-
tak ki. A domináns a nitrát szennyezõdés.

10.b Az Északi-Középhegység karszt területei

Az Északi Középhegység karsztterületei (Bükki, Agg-
teleki, Hevesi karszt) értékes, védelmet érdemlõ vizeket
õriznek. A karsztban tárolt vízkészletek mennyisége és
minõsége visszahat a felszíni élõrendszerekre. Különlege-
sen értékesek a karsztban található barlangok, amelyek
épsége jelentõs részben függ a feléjük áramló vizek
mennyiségétõl és minõségétõl.

Ezzel a kiemelt, rendkívüli jelentõséggel szemben a
karszt területek veszélyeztetettsége igen nagy. Jelzik ezt
pl. a miskolci, karsztra támaszkodó ivóvíz szennyezõdése
miatti megbetegedések.

A hideg és a meleg karszt áramlási rendszereinek az
összefüggései nagy hatással lehetnek – nem megfelelõ
kezelés esetén – a térség termál turizmusára (pl. Mis-
kolc-Tapolcán a túltermelés miatt hõmérséklet csökkenés
tapasztalható).

A minõségvédelem különösen érzékeny kérdés a nyílt
karsztokon, pl. Aggtelek térségében.

10.c Nyírek

A XIX. század közepéig a Nyírség nagyobb része lefo-
lyástalan volt. A lefolyástalanságot a sajátos geológiai fel-
építés, a domborzati viszonyok és a viszonylag kevés csa-
padék együttesen idézték elõ. Természetesen csak felszíni
lefolyástalanságról volt szó. A felszínre hulló csapadék
egy része ugyanis leszivárogva, mint áramló talajvíz el-
hagyta a Nyírséget. Csapadékosabb idõben, a homokdom-
bok közti mélyedésekben összegyûlt víz hasznavehetet-
lenné tette a mûvelt területek nagy részét.

A Nyírség, a „nyírek” révén döntõen beszivárgási terü-
let, a felszínen végrehajtott beavatkozások kihatnak a fel-
szín alatti vízháztartásra is. A talajvízjárást természetes és
mesterséges hatások egyaránt befolyásolják. A Nyírség-
ben a talajvíz szintje a homokdombok alatt 4–8 m-re, a ho-
mokdombok közötti mélyebb részeken 1–2 m-re van a fel-
színtõl. A megfigyelési adatok egyértelmûen jelzik, hogy
míg a külterületeken aszályos években csökken a talajvíz
szintje, addig a csatornázatlan települések alatt emelkedik,
illetve folyamatosan magas szinten van. A nyírségi mes-
terséges vízfolyáshálózat a legtöbb helyen belemetsz a ta-
lajvíztükörbe, így az évek nagyobb részében megcsapolja
azt. A felszín alatti víz mennyiségi állapota a jelenlegi
vizsgálatok eredményei alapján bizonytalan.

10.d Jelentõs egyedi kérdések

Jelentõsebb vízszintsüllyedés tapasztalható a bükk-
ábrányi, és a visontai külszíni fejtések térségében.

A Maros hordalékkúp román határral osztott közös fel-
szín alatti vízkészlete, mind mennyiségi mind minõségi
szempontból további részletes vizsgálatot követel meg.

A DRÁVA

A Dráva rövid természetföldrajzi jellemzése

A Dél-Tirolban, az Alpok keleti tömbjében eredõ Dráva
a Duna jobboldali mellékfolyója. Vízgyûjtõ területe
40 095 km2, hossza 749 km. Ausztriát, Szlovéniát, Horvát-
országot és Magyarországot érinti, Magyarország és Hor-
vátország határfolyója. Magyar területre Zemenyénél lép,
Zákány térségében elhagyja azt, majd visszalép Bélavárnál.
A Siklóstól délre esõ Matty és Alsószentmárton térségében
hagyja el az országot, hogy aztán Almás község mellett tor-
kolljon a Dunába. Magyarország harmadik legnagyobb fo-
lyója, figyelemre méltó azonban, hogy a kisvizei nagyob-
bak a Tiszáénál. Hazai vízgyûjtõterülete a Dél-Dunántúlon
mintegy 6.145 km2, a teljes vízgyûjtõ mintegy 16%-a.

A folyó jellemzõ sokéves átlagos (kis-, közepes- és
nagy) vízhozamai a következõk:

KQ (m3/s) KÖQ (m3/s) NQ (m3/s)

Barcs 190 496 1433

Drávaszabolcs 220 525 1365
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A folyó bal partján (a rövid magasparti szakaszokat ki-
véve) árvízvédelmi töltés fut végig. Az Õrtilos-Drávasza-
bolcs közötti közel 168 km-es szakasz jellegében két elté-
rõ részre, Õrtilos-Barcs és Barcs-Drávaszabolcs szakaszra
osztható. A felsõ szakaszon a folyó partjait lokális beavat-
kozásokkal szabályozták. Õrtilosnál a folyó felszínének az
esése még mintegy 45–55 cm/km, Barcsnál már enyhébb
15–20 cm/km esésû. Közepes vízállásnál 2–3 méteres víz-
mélységek a jellemzõk, bár az állandóan vándorló záto-
nyok miatt a meder évente átrendezõdik. Babócsa és Víz-
vár között elõfordulnak kritikusan sekély szakaszok is
(ez kedvezõ lehetõséget kínál a kavicskitermelésre...lásd
késõbb). A folyó a 198 fkm-ig hajózható, mert a medre
jobban be van ágyazódva, ez adott alkalmat arra, hogy sza-
bályozási eszközökkel hajózhatóvá tegyék.

Lejjebb a Dráva bal partján elterülõ síkvidék az Alföld-
höz tartozó tájegység, melyet észak felé emelkedõ jelleg-
zetes dombvidék övez, majd a Villányi, illetve a Mecsek
hegység kimagasló tömbjei következnek.

A Dráva mentén nagy számban találhatók természetes
úton lefûzõdött, vagy mesterséges beavatkozással (folyó-
szabályozás) leválasztott mellék- és holtágak, melyek nö-
vényzettel fokozatosan benépesültek, mocsarakká, vagy
nádasokká váltak. A mellék- és holtágak nyílt vízfelülete,
vízmélysége igen különbözõ. Vízellátottságuk nagymér-
tékben függ a folyó vízállásától.

A Dráva leghosszabb mellékfolyója a Mura, négy
ország folyója (Ausztria, Szlovénia, Horvátország és
Magyarország). Ausztriában a Magas Tauernben ered.
Magyarországi vízgyûjtõje 2040 km2. Teljes hossza
454 km, amelybõl csak a legalsó szakasz (48 km) – annak
is csak a bal partja – esik Magyarországra, de még ezen az
alsó szakaszon is elég gyors ahhoz, hogy medrét a laza ta-
lajban folyamatosan változtassa. Völgye a vízfolyások és
holtmedrek tömkelege, túlfejlett kanyarjait helyenként
maga is átszakítja. Az országhatár egykor a Mura sodorvo-
nala volt. A folyó vándorlásának következtében azonban
ma már mind Magyarországon, mind Horvátországban
van szárazhatár, a határvonal sok helyen nem esik egybe a
sodorvonallal. A Mura vízjátéka – a Drávához hasonlóan –
más folyókhoz viszonyítva kicsi. Jellemzõ még a folyóra,
hogy gyorsan árad és lassan apad. Apadáskor 6–8-szor
annyi idõ szükséges, mint amennyi idõ alatt ugyanannyit
áradt. A Mura a bal partról belé torkolló Kerka torkolatától
képezi az országhatárt Magyarország és Horvátország kö-
zött. A Drávával együtt 200 km hosszon határfolyó.

A Dráva és a Mura jelentõsebb mellékfolyásai magyar
területen a Kerka, a Principális csatorna, a Rinya, és a Fe-
kete-víz.

A XVIII. században az iparosodás, a kereskedelem fej-
lõdése, a népsûrûség növekedése az elvadult területek új-
rahasznosítását igényelte, melynek feltételeit elsõsorban
árvízmentesítõ, lecsapoló vizimunkákkal kellett biztosíta-
ni. Ekkor kezdõdött a Dráva menti folyamatos árvízvédel-
mi gát kiépítése, a vízfolyások átfogó rendezése.

Az 1800-as években került sor a térség legjelentõsebb
befogadóinak (a Fekete-víznek és a Pécsi-víznek) a rende-
zésére, a Korcsina-csatorna kiépítésére. A Kerka, a Prin-

cipális és a többi mellékvíz szabályozása a XX. század ele-
jén vett lendületet.

Mind a Dráva, mind a Mura felsõbb szakaszai gyakorla-
tilag teljesen be vannak lépcsõzve.

A Dráva hazai, közvetlen vízgyûjtõjének jelentõs
vízgazdálkodási kérdései

A jelentõs vízgazdálkodási kérdések áttekintésének a
megalapozására a hazai Dráva-szakasz közvetlen víz-
gyûjtõjét 3 db tervezési alegységre osztották. Ezeken be-
lül összesen 94 db vízfolyás, csatorna, tó, holtág, felszín
alatti víztartó, karsztvíztároló stb. – összefoglaló nevükön:
„víztest” – van jelenleg kijelölve, illetve képezi vizsgálat
tárgyát. A vizsgált terület nagysága 6145 km2. A tervezési
alegységek a következõk:

3-1 Mura
3-2 Rinya-mente
3-3 Fekete-víz

1. A Dráva és a Mura alakváltozásai, morfológiai
konfliktusok

A Dráva és a Mura a viszonylag természetközeli folyók-
nak tekinthetõk annak ellenére, hogy kanyarátmetszések
történtek és folyamszabályozási mûvek is elõfordulnak
mindkét folyó teljes hosszában. Alapvetõ érdek ennek a jel-
legnek a megõrzése. A vízi élõvilág a folyók hosszában aka-
dálytalanul mozoghat. A vízhez jutást – keresztirányú átjár-
hatóságot – a települések védelmében kiépített töltések aka-
dályozzák viszonylag rövid szakaszokon, és nem egybefüg-
gõen a folyók mellett. Kisebb területi igények jelentkeznek
pl. a Mura mederelfajulásainak a megszüntetésére.

Kavics, homok kitermelés: A mederanyag szabályozá-
si célú kitermelése a folyó Õrtilos-Barcs közötti szakaszán
jellemzõ elsõsorban. A tisztán magyar szakaszokon ez a
tevékenység a Barcs-Heresznye szakaszra összpontosul.
A mederanyag kitermelését a természetvédelmi szerveze-
tek egy része erõsen ellenzi, ezért várható, hogy részlete-
sebb kutatásokkal, vizsgálatokkal kell a különbözõ okok
miatt szükségessé váló mederszabályozás mûszaki lehetõ-
ségeit és hatásait elemezni.
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Medersüllyedés, beágyazódás: A Dráva meder a hor-
vát-magyar közös érdekû szakaszon – fõleg a felsõ, hor-
vátországi duzzasztók hatásaként – mélyülõ jellegû. Egyes
vizsgálatok szerint a medermélyülés az utóbbi 30 évben át-
lagosan mintegy 1 méteres a határszakaszon.

Hajózás: Jelenleg a Dráva a hajózható vízi utak minõsí-
tése alapján az EGB. II. kategóriájú vízi út. A megkívánt
paraméterek a 0–198 fkm (Vízvár) közötti szakaszán,
400–600 tonnás uszályok 130–150 napon keresztül tudnak
közlekedni a folyón. A forgalom jelentéktelen. A horvát
hajók kavicsot, homokot, fát szállítanak alkalomszerûen.
A magyar oldali közlekedés kisebb a kapcsolódó infra-
struktúra hiányában. Jelenleg a hajózás, illetve a hajózás
feltételeinek biztosítása nincs érdemben hatással a folyó
medrére, morfológiájára.

A folyóba torkolló vízfolyások többsége túlszabályo-
zott. Számos fenéklépcsõ, mûtárgy stb. korlátozza a hossz-
irányú vándorlást. Az elkeskenyedõ, tagolatlan partú med-
rek nem teszik lehetõvé az egészséges zonáció kialakulá-
sát. Példaként említjük, hogy a természetes állapotoktól
való eltérést jelzi a Taranyi-Rinya alsó szakaszán a folya-
matos medermélyülés és a Babócsai-Rinya esetében
Babócsa és Nagyatád között szembetûnõen túlszabályo-
zott meder. Hasonlóan túlszabályozott a Pécsi-víz Pellérd
alatti szakasza.

2. Vízkár-elhárítási kockázatok

Vízkár-elhrítási kockázatok elsõsorban a Kerka-völgy-
ben és a Dráva alsó szakaszán jelentkeznek.

A Kerka-völgy vízkár-elhárítási munkáira egységes el-
vek kerültek meghatározásra. A hátralevõ munkák:

– Mederbõvítés a mértékadó árhullámnak megfelelõ
méretre (töltés-depóniával).

– Medertisztítás, rendezés, karbantartás.
– Árvízcsúcs-csökkentõ tározók építése.
– A községek töltésekkel való bevédése.
A Dráva alsó szakaszán Kémes-Cún térségéig a folyó

bal partján az árvízi biztonság hiányzik, a mûveket az elõ-
írásoknak megfelelõ mértékre ki kell építeni.

3. Vízminõségi kérések

A térségben jelentõs ökológiai problémát okoz, és ese-
tenként konkrét vízszennyezéseket is eredményez a pécsi
kommunális szennyvíztisztító telep mûködése. A teleprõl
a Pécsi-vízbe vezetett tisztított szennyvizek mennyisége
olyan jelentõs, hogy kisvizes idõszakban a patakba veze-
tett vízmennyiség eléri a patak vízhozamának felét is.

A barcsi és nagyatádi kommunális szennyvíztisztító te-
lepek kibocsátott tisztított szennyvízének minõségével
ugyancsak vannak problémák.

A Principális-csatorna vízminõsége rossz. A vízfolyást
a teljes szakaszán a természetes vízhozamhoz képest jelen-
tõs mennyiségû szennyvízbõl adódó terhelés éri – általá-
ban a nem megfelelõ tisztítási technológiák következtében
–, különös tekintettel a nagykanizsai városi szennyvíztisz-
tító telepre. A kialakult rossz vízminõséghez a meder elég-

telen karbantartottsági állapota is hozzájárul. Hasonlóan
rossz a vízminõség a Lendva patak magyarországi torko-
lati szakaszán is.

4. Vízhiány – ökológiai állapot

A Dráva és a Mura mellékfolyásain számos halastó üze-
mel, döntõen völgyzárógátas kialakítással. Tekintettel arra,
hogy a tavak száma és vízfelülete esetenként a tápláló vízfo-
lyások vízkészletéhez képest is nagy, nyári idõszakban a ta-
vak alatti vízfolyás-szakaszokon vízhiány jelentkezik, ami
ökológiai szempontból sem kedvezõ. Ezekben az idõszakok-
ban gyakori a vízhiány pl. az Egyesült-Gyöngyösön.

Komoly ökológiai vízhiányok jelentkeznek a drávai mel-
lékágak és holtágak esetében is, ahol az eutrofizációs folya-
matok olyan mértéket öltöttek napjainkra, hogy jelentõs be-
avatkozás (újraélesztés – revitalizáció) hiányában az élõvi-
zes jelleg megszûnése várható rövid idõn belül.

A múlt mederszabályozási munkáinak keretében több
vízfolyáson mederátmetszések is történtek (Fekete-víz,
Egerszegi-csatorna). Ezeknek a felhagyott mederszaka-
szoknak a vízforgalma nem megoldott.

5. Bányászati tevékenység miatti kockázatok

A Mecsek nyugati és középsõ részén az elmúlt idõszak-
ban jelentõs mélymûvelésû bányászati tevékenység folyt.
Mind a szén, mind az uránbányászat gyakorlatilag meg-
szûnt, jelenleg rekultivációs és tájrendezési tevékenység
folyik. Az egykori uránbánya és az ércdúsító térségében a
bányavizek és a talajvíz kémiai tisztítását végzik.

További bányászati tevékenységet a területen a Villányi
hegységnél az 1940–50. közötti idõszakban folyt mélymû-
velésû bauxitbányászat jelentett, valamint a nagyharsányi
és beremendi kõbányák, illetve a Dráva egykori homokos
árterületén mûködõ homokbányák jelentenek.

A pécsi szénbányákban a víztelenítõ rendszer leállt,
jelenleg a bányatérségekben fokozatosan viszatöltõdnek a
vizek. A teljes visszatöltõdés esetén a víz felszíni megjele-
nése valószínûsíthetõ. A víz a szén pirittartalma miatt vas-
sal és szulfáttal szennyezõdik, ennek megjelenése a késõb-
biekben várható a Meszesi- és Pécsszabolcsi-vízfolyások-
ban. A bányaterületek és meddõhányóik környezetében a
felszín alatti vizek szennyezõdésének ellenõrzésére moni-
toring-rendszer üzemel.

Az uránbányászattal érintett területekrõl származó vize-
ket tisztítják, majd – folyamatos ellenõrzés mellett –
a Pécsi-vízbe kerülnek. Itt, a rekultivációs munkák folyta-
tásaként meg kell oldani az ércfeldolgozás maradékanya-
gainak tárolására szolgáló két zagytározó radiológiai ter-
helésének megszüntetését, valamint tájba illesztését.

A Villányi-hegység területén vágatokkal harántolt kõ-
zethasadékokon lejutó szennyezõdés a karsztvízre jelen-
tett potenciális veszélyt, azonban ennek hatása a környé-
ken végzett ivóvízbázis-védelmi vizsgálatok során nem
volt kimutatható.

Nitráttartalom-növekedést figyeltek meg a nagyhar-
sányi és beremendi kõbányák környezetében a karsztvíz
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vizsgálata során. Ez a robbantási munkák során keletkezõ
nitrátok bemosódásával magyarázható.

A Dráva árterületén mûködõ homokbányák közül a mû-
ködõk a termelési és szállítási munkák során esetlegesen
fellépõ olajszennyezés miatt jelentenek elhanyagolható
mértékû veszélyforrást, de a felhagyott bányákban mûkö-
dõ, kommunális hulladéklerakókat Harkány térségében
reális veszélyforrásnak kell minõsíteni a felszíni és felszín
alatti vizekre nézve egyaránt.

A BALATON

A Balaton és vízgyûjtõjének rövid természetföldrajzi
jellemzése

A Balaton Közép-Európa legnagyobb, sekély tava. A tó
kialakulását az újabb kutatások 25 ezer évvel ezelõttre te-
szik. A Balaton teljes, közvetlen vízgyûjtõje 3183,3 km2,
amelybõl a Balaton nyíltvizének a területe: 605 km2.
A vízgyûjtõ teljes egésze Magyarországra esik.

A Balaton északi, mezõföldi vízgyûjtõje a tó keleti vé-
gén húzódó kis kiterjedésû, keskeny partszegélyt foglalja
magában. A vízgyûjtõ aránylag kevéssé tagolt, de a ma-
gaspart Balatonaligánál függõleges fallal szakad le a Bala-
ton felé. A Balatonfûzfõ és Aszófõ közötti kis hozamú víz-
folyások nagyrészt a Veszprémi-fennsíkon erednek.
Az Aszófõ és Badacsony közötti szakasz vízrendszere
több medencére tagolódik. Az Eger-víz vízrendszere és a
Tapolcai-medence vízfolyásai az északi vízgyûjtõ fõ táp-
lálói. Keszthelyi-hegység vidékén csak kisebb forrásokból
erednek állandó vízfolyások. A tó északi partján 1–15 km
szélességû sávban húzódik a Balaton-felvidéki Nemzeti
Park, amely öt nagyobb tájegységet érint: a Balaton-fel-
vidéket, a Déli-Bakonyt, a Tapolcai-medencét, a Keszthe-
lyi-hegységet és a Kis-Balaton medencéjét.

Földrajzilag a déli vízgyûjtõ K-i része a külsõ-somogyi,
Ny-i része a belsõ-somogyi tájegység, míg parti sávja a
Balaton-medence része. A déli vízgyûjtõ vízfolyásaira jel-
lemzõ, hogy a Balaton elõtti, esetenként több km-es alsó
szakaszuk „berek” területen húzódik, igen kis esésû, míg
felsõ szakaszuk nagy esésû, mélyülõ jellegû és mikro-víz-
gyûjtõkkel szabdalt, erózióra hajlamos dombvidék.

A Balaton parti sávjában levõ települések többségében csa-
tornázva vannak. Az összegyûjtött szennyvizek nagy részét a
tó tehermentesítése érdekében idegen vízgyûjtõre vezetik ki,
azaz a tavat még tisztított szennyvíz sem terheli (-heti).

A Balaton fõ táplálója a Zala, a fölös vizeket a Sió vezeti
le a Dunába.

A Zala a Balaton legfontosabb táplálója. Teljes hossza a
Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer megépítése elõtt 139 km,
vízgyûjtõje 2622 km2 volt. A vízvédelmi rendszer megépíté-
se óta viszont a Zala már nem a Balatonba, hanem a Hídvégi
tóba torkollik, és Fenékpusztánál a Fenéki tóból kifolyó víz
ömlik a Balatonba. A Zala ezzel 20 km-el rövidült, teljes
hossza így 119 km, vízgyûjtõ területe pedig 1592,7 km2.

Forrásai a Vas megyei Szalafõ község határában,
310–320 m magasságban találhatóak. A Zala mai medre
erõsen magán hordozza a korábbi szabályozások nyomát.
A vízfolyás hosszú szakaszai (lefelé haladva egyre össze-
függõbben) tulajdonképpen egy mesterséges vízfolyás ké-
pét mutatják, amelyet a XIX-XX. század során ástak ki, és
az 1950–60-as években hoztak újra rendbe. Szélessége
7–20 m, a víz mélysége 0,5–2,5 méter. A meder feneke ho-
mokos és iszapos. A part 50–75 fokos lejtésszögû, s ala-
csony vízálláskor 2–4 méternyire magasodik a vízszint
fölé. A Zala közepes árhullámai is kilépnek a Szent-
györgyvár feletti szakaszon a nyílt ártérre, az alatta levõ
töltésezett szakaszon pedig a viszonylag keskeny (mindkét
parton 20–30 m széles) hullámtérre. A terület alaktani és
földtani felépítésének megfelelõen a talajvíz mélysége is
különbözik a Zala völgyében és az azt szegélyezõ dombok
alatt. Így itt egységes összefüggõ talajvízrendszerrõl nem
beszélhetünk. A bennük kialakult és bizonyos határok kö-
zött változó talajvízszint számos tényezõ függvénye (mor-
fológia, földtan, idõjárás). Általában 1–4 m-rel a terep alatt
helyezkedik el.

A Zala völgyében a vízfelesleg Ny-ról K-re csökken.
Az árvizek idõszaka a kora nyár, a kisvizeké a nyár vége.
A víz kémiailag többnyire kalcium-magnézium-hidrogén-
karbonátos jellegû. A rétegvizet feltáró fúrások elsõsorban
a völgytalpakon mélyültek. Többségük 100 m-nél seké-
lyebb, kevés a 100–200 m közötti és csak elvétve fordul
elõ ennél mélyebb rétegvízkút. Az artézi kutak a nagyobb
településekre koncentrálódnak.

A Balaton és vízgyûjtõjének jelentõs vízgazdálkodási
kérdései

A jelentõs vízgazdálkodási kérdések áttekintésének a
megalapozására a Balaton vízgyûjtõjét 2 db tervezési al-
egységre osztották. Ezeken belül összesen 95 db vízfolyás,
csatorna, tó, holtág, felszín alatti víztartó, karsztvíztároló
stb. – összefoglaló nevükön: „víztest” – van jelenleg kije-
lölve, illetve képezi vizsgálat tárgyát. A vizsgált terület
nagysága 5775 km2 . A tervezési alegységek a következõk

4-1 Balaton közvetlen
4-2 Zala
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1. Vízszint-szabályozási konfliktusok

A Balaton vízszintjét mesterséges eszközökkel szabá-
lyozzák. A szabályozás viszonylag szûk sávban történik,
mert az idegenforgalom (a fürdõzés) a parti települések és
a partvédõ mûvek érdekében a stabil, minél inkább egy
szinten tartott vízszint a kedvezõ.

Ezzel szemben a tó élõvilága egy a természet évszakos
változásaihoz igazodó, változó vízszintet igényelne. Pél-
dául a tartósan magas vízszint a nádasok fejlõdését káro-
san befolyásolja, ivaros szaporodását gátolja.

Nyilvánvaló, hogy ezt a konfliktust teljes mértékben
nem lehet megszüntetni. Ugyanakkor, finomabb szabályo-
zással a mértéke csökkenthetõ. A finomabb szabályozással
egyébként a tó hosszabb távú vízszintszabályozása is biz-
tonságosabbá válhat, ami az olyan kedvezõtlen állapotok
elkerülésére is jobb esélyt ad, mint a közelmúltbeli ala-
csony vízállások.

A szabályozás ma a siófoki leeresztõ-zsilippel történik. A
mûtárgy kapacitása elméletileg 80 m3/s, de a Sió-csatorna
mederállapota miatt ténylegesen csak 50–60 m3/s a leeresz-
tõ képesség. A finomabb vízszintszabályozás mûszaki felté-
telei (a megfelelõ állapotú zsilip, illetve csatorna, matemati-
kai modellek stb.) jelenleg nem állnak rendelkezésre.

2. A partszabályozás ellentmondásai

Mindenki számára teljesen világos, hogy a Balaton
„hasznosítása”, de egyúttal az élõvilága is jelentõs mérték-
ben függ partjainak állapotától.

A tó partvonalának hossza 235,6 km, ebbõl természetes
part 128,1 km, partvédõmûvel bevédett 107,5 km. A part-
védõmûvel bevédett szakaszból a véglegesen kiépített
partvédõmû hossza 85,23 km, az ideiglenes védelemmel
rendelkezõ (kõszórásos) szakasz hossza pedig 22,27 km.
A Balaton 43 parti településén 20 kikötõ és mintegy 140
csónakkikötõ üzemel. A nádasok területe a jogi mederha-
táron belül egy 2004. évi felmérés szerint 12,3 km2. Ezt a
nádasfelületet szakszerû nádkezeléssel (aratással) kell
fenntartani. Új, az elmúlt években megjelenõ tényezõ a
partok használatában a nagymértékû kikötõ építési igény.
Ezek nagy, kiépített parthosszat igényelnek, kikövezett
mólóikkal mélyen benyúlnak a mederbe. A kikötõ építési
igény egyébként következménye a vitorlás hajók robba-
násszerû szaporodásának, ami egyúttal a tófelület haszno-
sításában ha nem is új, de mértékében mindenképpen fi-
gyelemre méltó jelenség.

Az üdülés, idegenforgalom, strandolás, nem kevésbé a
parti települések, sétányok, parti tulajdonosok stb. elemi
érdeke a rendezett part. Ezzel szemben a tó élõvilágának a
természetes, háborítatlan állapot, a megszakítatlan náda-
sok, a déli oldalon kifutó, lankás partok stb. a legkedve-
zõbbek.

3. Hidromorfológiai kérdések

A tó és környezete szempontjából alapvetõ érdek a hoz-
zá folyó vizek természetes állapotának a megõrzése. A vízi

élõvilág számára e tekintetben kiemelt jelentõsége van a
meder alaki kérdéseinek. Például, hogy a vízfolyás hossza
mentén az élõlények vándorolhassanak. A vízhez jutás –
keresztirányú átjárhatóság – ugyancsak fontos kérdés, kü-
lönösen a vizes és a száraz élõhelyek közötti átmenet te-
kintetében (zonáció).

Az elmúlt évszázad vízfolyás rendezési munkái ezzel
ellentétes eredményre vezettek. A Balaton és a Zala mel-
lékvizein is se szeri, se száma az élõvilág számára kedve-
zõtlen alakú, kiegyenesített, csupasz partoknak, különbö-
zõ, a vándorlást korlátozó akadályoknak.

Ezek a tünetek különösen a déli parti vízfolyásoknál, és
a Zalánál, illetve mellékfolyásainál tapasztalhatók.

Sajátos, sok tekintetben kedvezõtlen jelenség a talajle-
mosódás (erózió) ami mind az északi parton, mind a délin
és a Zala mellékfolyásain is tapasztalható. Ez káros azon a
területen, ahonnan a lemosódás történik, de ugyancsak ká-
ros azáltal, hogy a lehordott talaj feltölti a medreket. To-
vább növeli ennek a helyzetnek az ellentmondásosságát,
hogy az erózió megakadályozásának, vagy a következmé-
nyeinek az elhárításához szóba jöhetõ mûszaki eszközök
többsége ugyancsak morfológiai gondokat eredményez.

4. Vízminõségi kérdések

A Balaton vízminõsége kiemelt jelentõségû. Bár a tó ál-
lapota a 80-as években jellemzõ vízminõséghez képest
igen sokat javult, a tápanyag terhelését tovább kell csök-
kenteni, hogy a kedvezõtlen vízminõségû idõszakokat
(idõszakosan és lokálisan jelentkezõ vízvirágzás/alga tö-
megprodukció) el lehessen kerülni.

A Zala folyó Zalaegerszeg térségében nagy terhelést
kap a folyó kis vízhozamához képest. A terhelés nagy
része a Zalaegerszegi Városi Szennyvíztisztító teleprõl
származik, de számottevõ terhelést okoz a Zalaegerszeg
város csapadékvizeit elvezetõ Vizslaréti-árok is, amelybe
valószínû illegális szennyvízbekötések is csatlakoznak.

A Zala folyóba ömlõ Nádas-patak minõsége sem jó.
Ennek oka feltehetõen a zalaszentgróti városi szennyvíz-
tisztító teleprõl és a türjei községi szennyvíztisztító telep-
rõl kifolyó szennyvizek által a vízfolyásba kerülõ szennye-
zések, valamint a területi szennyezések. Az Egyesített-öv-
csatorna vízminõségi problémáit Keszthely szennyvizei és
a fenékpusztai belvízvédelmi szivattyúk által átemelt víz
okozhatja.

5. Felszín alatti vizek

Az aktív bányászati karsztvízszint süllyesztés következ-
tében – habár a befejezése óta tart a karsztvízszint lassú re-
generálódása – egyes vízfolyások, illetve szakaszaik (Eger
víz, Pula-Kapolcs között, Lesence felsõ szakasza, Két-
öles-patak) még mindig szárazak és idõszakosak. Egy-egy
forrásfoglalásra kiépült települési vízellátás jelentõsen le-
csökkenti a vízfolyások alap vízhozamát (pl. Kéki-Séd),
illetve szivattyús vízkivétel esetén elapaszt más forrásokat
(pl. Felsõörs–Király-kút).
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Az északi vízgyûjtõ nyílt karsztos területein vízminõség
romlás (nitrátosodás) tapasztalható. A karsztvízszint rege-
nerációjában érintett területen lévõ, az eredeti karsztvízszint
alatt lévõ szennyezõ források (illegális-legális hulladéklera-
kók) kimosódása, mobilizálódása is veszélyt jelent.

6. Egyedi jelentõs problémák:

6.a Kis-Balaton

A Fenéki tó területe a XVIII. század végéig a Balaton
legnyugatibb öble volt, nyílt és szabad vízfelülettel.
A Zala Balatonhídvégnél ömlött a Balatonba. A tó víz-
szintjét a török megszállás utáni idõben beindult társadal-
mi-gazdasági fejlõdés következtében jelentkezõ igények
kielégítésére fokozatosan csökkentették. Ennek következ-
tében Balaton legnyugatibb öblének a jellege fokozatosan
megváltozott és nádasokkal és szabad vízfelületekkel tar-
kított mocsárrá vált. Egy 1805-ben készült térképen tûnik
fel elõször az addig ismeretlen Kis-Balaton kifejezés, mely
a Balatonhídvég mellett az öböl egy kis részét jelöli, kife-
jezve annak az egésztõl eltérõ jellegét. 1833-ban rajzolták
azt a térképet, mely elõször nevezi Kis-Balatonnak az
egész Balatonhídvég és Fenékpuszta közötti öblöt.
Így szerepel ez a II. katonai felmérés 1856 táján kiadott
szelvényein is. Ezek azonban – a korábbi térképekhez ké-
pest – már kevesebb nyílt vizet, jóval több mocsárjellegû
területet ábrázolnak. A XIX. századi munkák hatására a
Kis-Balaton térségének magasabban fekvõ területei szá-
razra kerültek. A siófoki Sió-zsilip megépítése (1863) elõtt
a Balaton vízszintjét alapvetõen a mindenkori idõjárási vi-
szonyok határozták meg, a vízszint ingadozása a 3–4 mé-
tert is meghaladta. A fokozatosan szárazra kerülõ Kis-
Balaton mocsárvilágán keresztül a XIX. század második
felében ásták ki a Zala medrét Balatonhídvég és Fenék-
puszta (a mai torkolat) között. Az 1920-as években e sza-
kaszon árvízvédelmi töltések is épültek, így a Kis-Balaton
mocsárvilágának vízellátása elszakadt a Zala árvizeitõl.

A Balaton vízminõségének erõteljes romlása a XX. szá-
zad második felére olyan mértékûvé vált, hogy a további
romlás megakadályozása nem volt halasztható. A Zala a
Balaton vízgyûjtõ közel felérõl a tóba jutó szennyezõanya-
gok nagyjából felét szállítja, ezért nyilvánvalóvá vált,
hogy a Zala által szállított vizet kell valamilyen módon
megtisztítani. Mivel a Zala vizében lévõ növényi tápanya-
gok közel kétharmada nem pontszerû, hanem diffúz for-

rásból ered, ezért a vízgyûjtõn levõ nagyobb hatékonyságú
szennyvíztisztítás önmagában nem hozhat eredményt.
A folyó vizének megtisztítása érdekében tervezték a ko-
rábbi Kis-Balaton részleges visszaállítását, mert azt remél-
ték, hogy ezzel a Keszthelyi öbölben lejátszódó folyama-
tok már a Balaton elõtt, attól elválasztva végbemennek.
A Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszer tervezése az 1970-es
évek közepén, az építési munkák pedig a 80-as évek elején
kezdõdtek. A védõrendszer I. ütemében létrehozott Hídvé-
gi tavat 1985-ben adták át. A tervek szerint a II. ütemet, a
Fenéki tavat 1989-ben kellett volna átadni. Idõközben
pénzügyi nehézségek támadtak, amelynek következtében
az építés jelentõsen lelassult. 1992-ben csak az Ingói tó-
rész részleges árasztása kezdõdött el. A kivitel elhúzódása
lehetõvé tette az egész védelmi koncepció elsõsorban ter-
mészetvédelmi indíttatású átgondolását. A II. ütem építése
jelenleg is folyik, 2013-ra kell, hogy befejezõdjék.

6.a A Hévízi tó

A Hévízi tó 4,44 hektár területû, melegvízû tó. Európa –
egyesek szerint a világ – legnagyobb melegvizû tava. Ter-
mészeti különlegesség, mert míg a melegvizû tavak több-
sége vulkanikus eredetû, és szilárd medre van, a a Hévizi
tó medre tõzeges. A tavat mintegy 60 hektáros, lápos, er-
dõs, védett terület veszi körül.

A tó vizének összetétele Hévizet különleges, világhírû
gyógyhellyé tette, rendkívül fontos idegenforgalmi érték
nemcsak a látogatottsága folytán, hanem a hazai gyógy-
idegenforgalom jelképe is. Sorsa, helyzete az egész ország
gyógy-idegenforgalmára hatással van.

A tó élõvilága ugyancsak unikális, és összefüggésben
van a tó gyógyhatásával a gyógyító erejû iszap kialakulá-
sával is. Néhány növényfaj csak itt lelhetõ fel Magyaror-
szágon, sõt Európában.

A fenti jellemzõk indokolják a tó és az azt tápláló ter-
málvízforrások, valamint a termálvízkészlet kiemelt vé-
delmét, E tekintetben kedvezõ jelenség, hogy a Közép-
Dunántúli bányászat miatti veszélyeztetés (vízszintcsök-
kenés, a forrás vízhozamának, hõmérsékletének csökke-
nése stb.) megszûnt, a helyzet ma kiegyensúlyozott.
Ugyanakkor a vízhez fûzõdõ idegenforgalmi-gazdasági
érdekek rendkívül erõsen követelik az újabb és újabb lehe-
tõségek feltárását (kutak fúrását), ami a melegvíz készletet
veszélyeztetheti.
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Tisz telt Elõ fi ze tõk!
Tá jé koz tat juk Önö ket, hogy a ki adónk ter jesz té sé ben le võ la pok ra és elekt ro ni kus ki ad vá nyok ra szó ló elõ fi ze té sü ket fo lya ma tos nak
te kint jük. Csak ak kor kell vál to zást be je len te ni ük a 2008. év re vo nat ko zó elõ fi ze tés re, ha a pél dány szá mot, eset leg a cím lis tát
 módosítják, vagy új lap ra sze ret né nek elõ fi zet ni (pon tos szál lí tá si, név- és ut ca cím-meg je lö lés sel). Az eset le ges mó do sí tást szí ves ked -
je nek le vél ben vagy fa xon meg kül de ni. Fel hív juk  szí ves fi gyel mü ket, hogy a lap szál lí tás ról ki zá ró lag az elõ fi ze té si díj be ér ke zé sét
kö ve tõ en in téz ke dünk. Fon tos, hogy az elõ fi ze té si dí ja kat a meg adott 10300002-20377199-70213285 sz. szám lá ra utal ják, il let ve
a ki adó ál tal ki kül dött kész pénz-át uta lá si meg bí zá son fi zes sék be.
Kész pén zes be fi ze tés ki zá ró lag a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó ügy fél szol gá la tán (1085 Bu da pest, So mo gyi B. u. 6.) le het sé ges. (Le vél -
cím: Ma gyar  Hivatalos  Közlönykiadó, 1394 Bu da pest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668).

A 2008. évi elõ fi ze té si dí jak
(Az árak az áfát tar tal maz zák.)

Ma gyar Köz löny 121 212 Ft/év
Ha tá ro za tok Tá ra 26 460 Ft/év
Ön kor mány za tok Köz lö nye 6 552 Ft/év
Az Al kot mány bí ró ság Ha tá ro za tai 22 428 Ft/év
Bá nyá sza ti Köz löny 5 544 Ft/év
Bel ügyi Köz löny 29 232 Ft/év
Egész ség biz to sí tá si Köz löny 25 452 Ft/év
Egész ség ügyi Köz löny 31 752 Ft/év
El len õr zé si Fi gye lõ 4 284 Ft/év
Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Ér te sí tõ 21 924 Ft/év
Gaz da sá gi Köz löny 26 964 Ft/év
Hír köz lé si Ér te sí tõ 7 560 Ft/év
Hon vé del mi Köz löny 21 420 Ft/év
Igaz ság ügyi Köz löny 18 900 Ft/év
Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Ér te sí tõ 17 388 Ft/év
Köz igaz ga tá si Szem le 7 400 Ft/év

Köz le ke dé si Ér te sí tõ 28 476 Ft/év
Kul tu rá lis Köz löny 21 672 Ft/év
Kül gaz da sá gi Ér te sí tõ 23 940 Ft/év
Mun ka ügyi Köz löny 17 640 Ft/év
Nem zet kö zi Köz löny 7 400 Ft/év
Ok ta tá si Köz löny 25 200 Ft/év
Pénz ügyi Köz löny 35 028 Ft/év
Sport ér te sí tõ 6 048 Ft/év
Sta tisz ti kai Köz löny 15 120 Ft/év
Szo ci á lis Köz löny 17 892 Ft/év
Tu risz ti kai Ér te sí tõ 14 112 Ft/év
Ügyész sé gi Köz löny 7 560 Ft/év
Pénz ügyi Szem le 22 680 Ft/év
L'u do vé no viny 5 796 Ft/év
Ne ue Ze i tung 5 544 Ft/év

CD-Cég köz löny

A Cég köz löny ha tá lyos és hi te les cég in for má ci ós – az üz le ti élet ben részt ve võk szá má ra nél kü löz he tet len, nap ra kész – adat bázisát tar tal ma zó,
 heti rend sze res ség gel meg je le nõ  lap le mez for má tum ban 2008. ja nu ár 1-jé tõl elõ fi zet he tõ. Az éves elõ fi ze tés dí ja a 20%-os áfá val: 141 696 Ft.

Köz be szer zé si Ér te sí tõ

A he ten te több száz, min den szak te rü let re ki ter je dõ köz be szer zé si fel hí vás rész le tes le írá sát és fel té te le it tar tal ma zó Közbeszer zési Ér te sí tõ cí mû
hi va ta los lap ré vén az elõ fi ze tõk a leg gyor sab ban, au ten ti kus for rás ból ér te sül het nek a pá lyá za tok ról. Az Ér te sí tõ – a ter ve zett for má tum vál tás
miatt – a 2008. év ben fél év re fi zet he tõ elõ. A fél éves elõ fi ze tés dí ja áfá val: 64 260 Ft.

A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
ha tá lyos jog sza bá lyok hi va ta los szá mí tó gé pes gyûj te mé nyé nek 2008. évi éves elõ fi ze té si dí jai:

(Ára ink a 20%-os áfát tar tal maz zák.)

Ön ál ló vál to zat 97 200 Ft
 5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 171 600 Ft
10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 216 000 Ft

 25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 351 000 Ft
 50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 459 000 Ft
100 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 780 000 Ft

Az EU-JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
Az Eu ró pai Unió Jog sza bá lyai gyûj te mé nyé nek 2008. évi éves elõ fi ze té si dí ja

(Ára ink a 20%-os áfát tar tal maz zák.)

Ön ál ló vál to zat 86 400 Ft
 5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 156 000 Ft
10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 192 000 Ft

 25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 312 000 Ft
 50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 408 000 Ft
100 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 708 000 Ft

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ
A Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té ri um hi va ta los lap ja
Szer kesz ti a szer kesz tõ bi zott ság.
A szer kesz té sért fe le lõs: dr. Dom bi Éva, 1011 Bu da pest, Fõ ut ca 44–50. Te le fon: 457-3311.
Ki ad ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó (1085 Bu da pest, So mo gyi B. u. 6.), www.mhk.hu 
Fe le lõs ki adó: dr. Ko de la Lász ló el nök-ve zér igaz ga tó.
Elõ fi ze tés ben ter jesz ti a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó a Fá ma Rt. köz re mû kö dé sé vel. Te le fon: 266-6567, 266-9290/240, 241 mellék
Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, 
e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men,
1085 Bu da pest, So mo gyi Bé la u. 6., 1394 Bu da pest 62. Pf. 357.
Terjesztés: tel./fax: 317-9999, 266-9290/245 mel lék.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. (be já rat a Do hány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti 
Köz löny Cent rum ban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu).
A 2008. évi éves elõ fi ze té si díj: 17 388 Ft áfá val, fél éves elõ fi ze té si díj 8694 Ft áfá val. Egy pél dány ára: 1575 Ft áfá val.
A ki adó az elõ fi ze té si díj év köz be ni eme lé sé nek jo gát fenn tart ja.
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08.0279 – Nyom ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó La jos mi zsei Nyom dá ja. Fe le lõs ve ze tõ: Bur ján Nor bert igaz ga tó.


