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Törvények

2008. évi LIII.
törvény

a Washingtonban, 1973. március 3. napján
elfogadott, a veszélyeztetett vadon élõ állat-

és növényfajok nemzetközi kereskedelmérõl szóló
egyezmény módosításának kihirdetésérõl*

(Az egyezmény I. és II. Függeléke
2007. szeptember 13. napján,

III. Függeléke 2008. február 12. napján
lépett nemzetközi jogi értelemben hatályba.)

1. § Az Országgyûlés a Washingtonban, 1973. március
3. napján elfogadott, a veszélyeztetett vadon élõ állat- és
növényfajok nemzetközi kereskedelmérõl szóló, a 2003.
évi XXXII. törvénnyel kihirdetett egyezmény 2008. feb-
ruár 12. napjától hatályos I., II. és III. Függelékét e tör-
vénnyel hirdeti ki.

2. § Az I., II. és III. Függelék hivatalos magyar nyelvû
fordítása, valamint hiteles angol nyelvû szövege a követ-
kezõ:

„I., II. és III. Függelék

A 2008. február 12-i helyzet szerint

Értelmezés

1. A függelékekben szereplõ fajokra utalás történik:
a) a fajok nevével; vagy
b) mint egy magasabb rendszertani egységben vagy

annak egy kiemelt részében foglalt valamennyi fajra.

2. Az „spp.” rövidítés használatos egy magasabb rend-
szertani egység valamennyi fajának jelölésére.

3. A fajnál magasabb rendszertani egységekre történõ
utalás célja csupán tájékoztatás vagy osztályozás. A csalá-
dok tudományos nevei mellett található magyar nevek
csak tájékoztató jellegûek.

4. A növények esetében a következõ rövidítések hasz-
nálatosak a fajnál alacsonyabb rendszertani egységnél:

a) az „ssp.” rövidítés az alfajt,

b) a „var(s)” rövidítés a változato(ka)t,

5. Mivel az I. függelékbe tartozó növényfajok, illetve
magasabb rendszertani egységek egyike sincs azzal a ma-
gyarázattal ellátva, miszerint hibridjeikre vonatkozóan az
Egyezmény III. Cikkének elõírásai az irányadók, ezen fa-
jok, illetve rendszertani egységek közül egy vagy több fel-
használásával mesterségesen létrehozott hibridek kereske-
delméhez a mesterséges szaporítást igazoló bizonylat
szükséges. A hibridektõl származó mag, pollen (beleértve
a pollíniumot is), a vágott virág, valamint a steril konténer-
ben szállított, in vitro szaporított, szilárd vagy folyékony
táptalajon lévõ magonc- vagy szövettenyészetek nem tar-
toznak az Egyezmény hatálya alá.

6. A III. függelékben szereplõ fajok nevét követõen zá-
rójelben megadott országok neve azon Részes Feleké,
amelyek az adott fajt a III. függelékre felvették.

7. Ha egy faj szerepel a függelékekben, akkor annak
minden része és származéka is szerepel ugyanazon függe-
lékben, kivéve, ha az adott fajra vonatkozó megjegyzésben
feltüntetik, hogy csak bizonyos részei és származékai sze-
repelnek a függelékben. A II. vagy III. függelékben sze-
replõ faj vagy magasabb rendszertani egység neve mellé
tett # jel és az azt követõ szám egy lábjegyzetre utal, amely
a növények azon „példány”-ként kijelölt részeit és szárma-
zékait jelöli, melyekre az I. Cikk b) pontjának (iii) alpontja
alapján az Egyezmény elõírásait alkalmazni kell.
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* A törvényt az Országgyûlés a 2008. szeptember 22-i ülésnapján fogadta el.
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I. függelék II. függelék III. függelék Magyar név 

ÁLLATOK

CHORDATA (GERINCHÚROSOK) 

MAMMALIA    Eml sök
ARTIODACTYLA    PÁROSUJJÚ 

PATÁSOK 
Antilocapridae Villásszarvúantilop-

félék
Antilocapra americana
(csak a mexikói populáció; 
az egyezmény függelékein 
más populáció nem 
szerepel)

Villásszarvú antilop 

Bovidae Marhafélék 
Addax nasomaculatus Mendeszantilop 

Ammotragus lervia Sörényes juh 
Antilope cervicapra
(Nepál)

Indiai antilop 

Bison bison athabascae Erdei amerikai bölény
Bos gaurus (a Bos
frontalis-ként szerepl
háziasított forma 
kivételével, amelyre nem 
vonatkoznak az 
egyezmény rendelkezései)

Gaur

Bos mutus (a Bos
grunniens-ként szerepl
háziasított forma 
kivételével, amelyre nem 
vonatkoznak az 
egyezmény rendelkezései)

Jak 

Bos sauveli Kouprey 
Bubalus arnee (Nepál)
(a Bubalus bubalis-ként
szerepl  háziasított forma 
kivételével, amelyre nem 
vonatkoznak az 
egyezmény rendelkezései)

Vízibivaly 

Bubalus depressicornis Alföldi anoa 
Bubalus mindorensis Mindoro bivaly 
Bubalus quarlesi Hegyi anoa 

Budorcas taxicolor Takin
Capra falconeri Pödröttszarvú kecske 
Capricornis 
milneedwardsii

Kínai széró 

Capricornis rubidus Vörös széró 
Capricornis 
sumatraensis

Déli gorál 

Capricornis thar Himalájai széró 
Cephalophus brookei Brooke-

bóbitásantilop
Cephalophus dorsalis Feketelábú

bóbitásantilop
Cephalophus jentinki Libériai 

bóbitásantilop
Cephalophus ogilbyi Ogilby-bóbitásantilop
Cephalophus silvicultor Sárgahátú 

bóbitásantilop
Cephalophus zebra Zebra-bóbitásantilop 
Damaliscus pygargus 
pygargus

Tarka 
lantszarvúantilop 
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Gazella cuvieri Edmi gazella 
Gazella dorcas
(Algéria, Tunézia)

Dorkász gazella 

Gazella leptoceros Homoki gazella 
Hippotragus niger 
variani

Óriás fekete lóantilop 

Kobus leche Zambézi 
mocsáriantilop

Naemorhedus baileyi Vörös gorál 
Naemorhedus caudatus Hosszúfarkú gorál 
Naemorhedus goral Közönséges gorál 
Naemorhedus griseus Kínai gorál 
Nanger dama Dám gazella 
Oryx dammah Kardszarvú 

nyársasantilop 
Oryx leucoryx Arab nyársasantilop 

Ovis ammon (az I. 
függeléken szerepl  alfajok 
kivételével)

Argali juh 

Ovis ammon hodgsonii Tibeti argali juh 
Ovis ammon 
nigrimontana

Kara Tau argali juh 

Ovis canadensis (csak a 
mexikói populáció; az 
egyezmény függelékein 
más populáció nem 
szerepel)

Vastagszarvú juh 

Ovis orientalis ophion Ciprusi muflon 
Ovis vignei (az I. 
függeléken szerepl  alfaj 
kivételével)

Urial

Ovis vignei vignei Indiai urial 
Pantholops hodgsonii Tibeti antilop, csiru 

Philantomba monticola Kék bóbitásantilop
Pseudoryx
nghetinhensis

Vietnámi antilop  

Rupicapra pyrenaica 
ornata

Abruzzói zerge 

Saiga borealis Mongol tatárantilop 
Saiga tatarica Nyugati tatárantilop 

Tetracerus quadricornis
(Nepál)

Négyszarvú antilop 

Camelidae Tevefélék
Lama glama guanicoe Guanakó

Vicugna vicugna  (az 
alábbi populációik 
kivételével: Argentína 
[Jujuy és Catamarca 
tartományok természetes, 
valamint Jujuy, Salta, 
Catamarca, La Rioja és 
San Juan tartományának 
félvad populációi]; Bolívia 
[a teljes populáció]; Chile [a 
Primera Región 
populációja] és Peru [a 
teljes populáció]; amelyek 
a II. függeléken 
szerepelnek)

Vicugna vicugna  (csak 
az alábbi populációk: 
Argentína1 [Jujuy és 
Catamarca tartományok 
természetes, valamint 
Jujuy, Salta, Catamarca, 
La Rioja és San Juan 
tartományának félvad 
populációi]; Bolívia2 [a 
teljes populáció]; Chile3

[a Primera Región 
populációja]; Peru4 [a teljes 
populáció]; az összes többi 
populáció az I. függeléken 
szerepel)

Vikunya 

1 Az argentínai populáció (a II. függeléken szerepel):
 Nemzetközi kereskedelem kizárólag él  vikunyákról nyírt gyapjúval, valamint szövettel és az abból készített termékekkel és 
kézimunkákkal engedélyezhet . A gyapjúszövet bels  oldalán kötelez en fel kell tüntetni a faj elterjedési területén lev  országok 
– melyek a „Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña” nev  Egyezmény szerz d  felei – által  elfogadott emblémát, 
valamint a „VICUÑA-ARGENTINA” szegélyfeliratot. Az egyéb termékeket jelöléssel kell ellátni, amely tartalmazza az 
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Cervidae Szarvasfélék 
Axis calamianensis Calamian-szarvas
Axis kuhlii Kuhl-szarvas
Axis porcinus 
annamiticus

Annami-
disznószarvas

Blastocerus dichotomus Lápi szarvas 
Cervus elaphus 
bactrianus

Kasmíri gímszarvas 

Cervus elaphus 
barbarus (Algéria, 
Tunézia)

Atlasz-gímszarvas 

Cervus elaphus hanglu Hangul-gímszarvas 
Dama dama 
mesopotamica

Mezopotámiai
szarvas 

Hippocamelus spp. Villásszarvasok 
Mazama temama 
cerasina (Guatemala)

Vörös nyársasszarvas 
cerasina alfaja 

Muntiacus crinifrons Kontyos 
muntyákszarvas 

Muntiacus 
vuquangensis

Vietnami
muntyákszarvas 

Odocoileus virginianus 
mayensis (Guatemala)

Maja fehérfarkú 
szarvas 

Ozotoceros bezoarticus Pampaszarvas 
Pudu mephistophiles Északi törpeszarvas 

Pudu puda Déli törpeszarvas 
Rucervus duvaucelii Mocsári szarvas 
Rucervus eldii Líraszarvas 

Hippopotamidae Vízilófélék
Hexaprotodon 
liberiensis

Törpevíziló 

Hippopotamus 
amphibius

Nílusi víziló 

Moschidae Pézsmaszarvasfélék
Moschus spp.  (csak az 
afganisztáni, bhutáni, india, 
mianmari, nepáli és 
pakisztáni populációi; az 
összes többi populáció a II. 
függeléken szerepel)

Moschus spp.  (az 
afganisztáni, bhutáni, 
indiai, mianmari, nepáli és 
pakisztáni populációk 
kivételével; amelyek az I. 
függeléken szerepelnek) 

Pézsmaszarvasok 

emblémát és a „VICUÑA-ARGENTINA-ARTESANÍA” jelölést. A faj minden más példányát az I. függelékbe tartozó faj 
példányának kell tekinteni, és a velük való kereskedelmet ennek megfelel en szabályozni. 

2 A bolíviai populáció (a II. függeléken szerepel):
 Nemzetközi kereskedelem kizárólag él  vikunyákról nyírt gyapjúval, valamint a szövettel és az abból készített termékekkel 
engedélyezhet , ideértve a kézimunkákat és kötött árucikkeket is. A gyapjúszövet bels  oldalán kötelez en fel kell tüntetni a faj 
elterjedési területén lev  országok – melyek a „Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña” nev  Egyezmény 
szerz d  felei – által elfogadott emblémát, valamint a „VICUÑA-BOLIVIA” szegélyfeliratot. Az egyéb termékeket jelöléssel kell 
ellátni, amely tartalmazza az emblémát és a „VICUÑA-BOLIVIA-ARTESANÍA” jelölést. A faj minden más példányát az 
I. függelékbe tartozó faj példányának kell tekinteni, és a velük való kereskedelmet ennek megfelel en szabályozni. 

3 A chilei populáció (a II. függeléken szerepel):
 Nemzetközi kereskedelem kizárólag él  vikunyákról nyírt gyapjúval, valamint a szövettel és az abból készített termékekkel 
engedélyezhet , ideértve a kézimunkákat és kötött árucikkeket is. A gyapjúszövet bels  oldalán kötelez en fel kell tüntetni a faj 
elterjedési területén lev  országok – melyek a „Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña” nev  Egyezmény 
szerz d  felei – által elfogadott emblémát, valamint a „VICUÑA-CHILE” szegélyfeliratot. Az egyéb termékeket jelöléssel kell 
ellátni, amely tartalmazza az emblémát és a „VICUÑA-CHILE-ARTESANÍA” jelölést. A faj minden más példányát az 
I. függelékbe tartozó faj példányának kell tekinteni, és a velük való kereskedelmet ennek megfelel en szabályozni. 

4 A perui populáció (a II. függeléken szerepel):
 Nemzetközi kereskedelem kizárólag él  vikunyákról nyírt gyapjúval és a részes felek konferenciájának kilencedik ülésének 
id pontjában (1994. november) meglév  3249 kg-nyi gyapjúkészlettel, valamint a szövettel és az abból készített termékekkel 
engedélyezhet , ideértve a kézimunkákat és kötött árucikkeket is. A gyapjúszövet bels  oldalán kötelez en fel kell tüntetni a faj 
elterjedési területén lev  országok – melyek a „Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña” nev  Egyezmény 
szerz d  felei – által elfogadott emblémát, valamint a „VICUÑA-PERU” szegélyfeliratot. Az egyéb termékeket jelöléssel kell 
ellátni, amely tartalmazza az emblémát és a „VICUÑA-PERU-ARTESANÍA” jelölést. A faj minden más példányát az 
I. függelékbe tartozó faj példányának kell tekinteni, és a velük való kereskedelmet ennek megfelel en szabályozni. 
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Suidae Disznófélék 
Babyrousa babyrussa Közönséges 

babiruszadisznó 
Babyrousa 
bolabatuensis 

Bola Batu 
babiruszadisznó 

Babyrousa celebensis Nagyfogú  
babiruszadisznó 

Babyrousa togeanensis Malenge-szigeti
babiruszadisznó 

Sus salvanius Törpedisznó 
Tayassuidae    Pekarifélék

 Tayassuidae spp.  (az I. 
függeléken szerepl  faj 
kivételével és az örvös 
pekari (Pecari tajacu)
Mexikóban és az USA-ban 
él  populációi kivételével, 
amelyek nem szerepelnek 
az egyezmény függelékein) 

Pekarifélék

Catagonus wagneri Chaco-pekari 
CARNIVORA    RAGADOZÓK 
Ailuridae Kispandafélék 

Ailurus fulgens Kispanda
Canidae Kutyafélék 

Canis aureus (India) Aranysakál 
Canis lupus 
(Csak Bhutan, India, Nepál 
és Pakisztán populációi, 
minden más populáció a II. 
függelékbe tartozik) 

Canis lupus  
(Kivéve Bhután, India, 
Nepál és Pakisztán 
populációit, melyek az I. 
függelékbe tartoznak) 

Szürke farkas 

Cerdocyon thous Közönséges 
pamparóka

Chrysocyon brachyurus Sörényesfarkas 
Cuon alpinus Vadkutya 
Lycalopex culpaeus Culpeo pamparóka 
Lycalopex fulvipes Darwin-pamparóka
Lycalopex griseus Argentin pamparóka 
Lycalopex gymnocercus   Igazi pamparóka 

Speothos venaticus Erdeikutya 
Vulpes bengalensis
(India)

Indiai róka 

Vulpes cana Afgán róka 
 Vulpes vulpes griffithi 

(India)
Vörös róka griffithi 
alfaja

 Vulpes vulpes montana 
(India)

Vörös róka montana
alfaja

 Vulpes vulpes pusilla 
(India)

Vörös róka pusilla 
alfaja

Vulpes zerda Sivatagi róka 
Eupleridae Falanukfélék 

Cryptoprocta ferox Fossza 
Eupleres goudotii Falanuk
Fossa fossana Madagaszkári 

cibetmacska 
Felidae    Macskafélék

 Felidae spp.  (az I. 
függeléken szerepl  fajok 
kivételével. A háziasított 
forma példányaira nem 
vonatkoznak az 
egyezmény  rendelkezései)

Macskafélék
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Acinonyx jubatus  (Él
egyedekre, valamint 
vadászati trófeákra az éves 
exportkvótákat a 
következ képpen
állapították meg: 
Botswana: 5; Namíbia: 
150; Zimbabwe: 50. E 
példányok kereskedelmére 
az egyezmény III. cikkének 
el írásai vonatkoznak.) 

Gepárd

Caracal caracal  (csak 
az ázsiai populációk; az 
összes többi populáció a II. 
függeléken szerepel) 

Sivatagi macska 
(karakál) 

Catopuma temminckii Temminck-macska
Felis nigripes Feketelábú macska 
Leopardus geoffroyi Geoffroy-macska 
Leopardus jacobitus Andesi macska 
Leopardus pardalis Ocelot
Leopardus tigrinus Tigrismacska
Leopardus wiedii Hosszúfarkú macska 
Lynx pardinus Párduchiúz
Neofelis nebulosa Ködfoltos párduc 
Panthera leo persica Ázsiai oroszlán 
Panthera onca Jaguár
Panthera pardus Leopárd
Panthera tigris Tigris
Pardofelis marmorata Márványfoltos 

macska 
Prionailurus 
bengalensis bengalensis
(csak a bangladesi, indiai 
és thaiföldi populációk; az 
összes többi populáció a II. 
függeléken szerepel)

Bengáli törpemacska 
törzsalakja 

Prionailurus planiceps Laposfej  macska 
Prionailurus 
rubiginosus (csak az 
indiai populációk; az 
összes többi populáció a II. 
függeléken szerepel)

Rozsdás macska 

Puma concolor coryi Floridai puma 
Puma concolor 
costaricensis

Costa Ricai puma 

Puma concolor couguar    Keleti puma 
Puma yagouaroundi
(csak a közép- és észak-
amerikai populációk; az 
összes többi populáció a II. 
függeléken szerepel)

Jaguarundi

Uncia uncia Hópárduc
Herpestidae Mongúzfélék

Herpestes edwardsi
(India)

Rövidfarkú mongúz 
fuscus alfaja 

Herpestes fuscus (India) Szürke mongúz 
Herpestes javanicus 
auropunctatus (India) 

Jávai mongúz 
auropunctatus alfaja 

Herpestes smithii
(India)

Smith-mongúz

Herpestes urva (India) Rákász-mongúz
Herpestes vitticollis
(India)

Csíkosnyakú mongúz 
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Hyaenidae Hiénafélék 
Proteles cristata
(Botswana)

Cibethiéna

Mephitidae B zösborz-félék
Conepatus humboldtii Patagóniai b zösborz 

Mustelidae    Menyétfélék
 Lutrinae    Vidraformák

 Lutrinae spp.  (az I. 
függeléken szerepl  fajok 
kivételével)

Vidrák

Aonyx capensis 
microdon (csak a 
kameruni és nigériai 
populációk; az összes többi 
populáció a II. függeléken 
szerepel)

Kongói
tömpeujjúvidra 

Enhydra lutris nereis Tengeri vidra 
Lontra felina Parti vidra 
Lontra longicaudis Hosszúfarkú vidra  
Lontra provocax Déli vidra 
Lutra lutra Közönséges vidra 
Lutra nippon Japán vidra 
Pteronura brasiliensis Óriásvidra

 Mustelinae Menyétformák
Eira barbara
(Honduras)

Tayra 

Galictis vittata (Costa 
Rica)

Nagy grizon 

Martes flavigula (India) Sárgatorkú nyest 
Martes foina intermedia
(India)

Nyest intermedia 
alfaja 

Martes gwatkinsii
(India)

Gwatkins-nyest 

Mellivora capensis
(Botswana)

Méhészborz

  Mustela altaica (India) Hegyi görény 
  Mustela erminea 

ferghanae (India)
Hermelin ferghanae
alfaja 

  Mustela kathiah (India) Sárgahasú menyét 
Mustela nigripes    Feketelábú görény 
  Mustela sibirica (India) Szibériai görény 

Odobenidae Rozmárfélék
Odobenus rosmarus
(Kanada) 

Rozmár 

Otariidae Fülesfókafélék
Arctocephalus spp (az I. 
függeléken szerepl  faj 
kivételével)

Medvefókák

Arctocephalus 
townsendi

Guadelupe-
medvefóka

Phocidae Fókafélék
Mirounga leonina Déli elefántfóka 

Monachus spp. Barátfókák 
Procyonidae Mosómedvefélék

Bassaricyon gabbii
(Costa Rica)

Ecsetfarkú 
nyestmedve 

Bassariscus sumichrasti
(Costa Rica)

Közép-amerikai 
macskanyérc 

Nasua narica
(Honduras) 

Fehérorrú koati 
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Nasua nasua solitaria
(Uruguay)

Vörösorrú koati 
solitaria alfaja 

Potos flavus (Honduras) Farksodró
Ursidae    Medvefélék

 Ursidae spp.  (az I. 
függeléken szerepl  fajok 
kivételével)

Medvefélék

Ailuropoda 
melanoleuca

Óriáspanda

Helarctos malayanus Maláj medve 
Melursus ursinus Ajakos medve 
Tremarctos ornatus Pápaszemes medve 
Ursus arctos  
(Csak Bhutan, Kína, 
Mexikó és Mongólia 
populációi, a többi 
populáció a II. Függelékbe 
tartozik). 

Barnamedve

Ursus arctos isabellinus Himalájai 
barnamedve

Ursus thibetanus Örvös medve 
Viverridae Cibetmacskafélék

Arctictis binturong
(India)

Binturong

Civettictis civetta
(Botswana) 

Afrikai cibetmacska 

Cynogale bennettii Vidracibet 
Hemigalus derbyanus Sávos pálmasodró 

Paguma larvata (India) Álcás pálmasodró 
Paradoxurus 
hermaphroditus (India)

Közönséges 
pálmasodró

Paradoxurus jerdoni
(India)

Jerdon-pálmasodró

Prionodon linsang Sávos tigrispetymeg 
Prionodon pardicolor Foltos tigrispetymeg 

Viverra civettina (India) Malabári cibetmacska
Viverra zibetha (India) Indiai cibetmacska 
Viverricula indica
(India)

Kis cibetmacska 

CETACEA CETACEA spp.  
(Az I. függelékben 
szerepl  fajok 
kivételével. A 
palackorrú delfin 
(Tursiops truncatus)
Fekete-tengeri 
populációjából 
származó vadon 
befogott, els dlegesen
kereskedelmi célból 
forgalmazott él
egyedekre megállapított 
éves export kvóta 
nulla.)

CETEK

Balaenidae    Simabálna-félék 
Balaena mysticetus  Grönlandi bálna 
Eubalanea spp.  Valódi simabálnák 
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Balaenopteridae Barázdásbálna-félék
Balaenoptera 
acutorostrata 
(kivéve Nyugat-
Grönland populációját, 
mely a II. függelékbe 
tartozik) 

 Közönséges 
csukabálna  

Balaenoptera 
bonaerensis 

 Déli csukabálna 

Balaenoptera borealis  T kebálna 
Balaenoptera edeni  Trópusi bálna 
Balaenoptera musculus  Óriásbálna 
Balaenoptera physalus  Közönséges 

barázdásbálna 
Megaptera 
novaeangliae 

 Hosszúszárnyú bálna 

Delphinidae Delfinfélék 
Orcaella brevirostris Kúposfej  delfin 
Sotalia spp. Partidelfinek
Sousa spp. Púposdelfinek

Eschrichtiidae Szürkebálna-félék 
Eschrichtius robostus   Szürkebálna 

Iniidae Folyamidelfin-félék 
Lipotes vexillifer  Kínai folyamidelfin 

Neobalaneidae    Törpebálna-félék 
Caperea marginata  Törpebálna 

Phocoenidae Disznódelfin-félék 
Neophocaena 
phocaenoides 

 Rücskösfarkú 
disznódelfin 

Phocoena sinus  Kaliforniai 
disznódelfin 

Physeteridae Ámbráscetfélék 
Physeter catodon  Nagy ámbráscet 

Platanistidae Ázsiaifolyamidelfin-
félék

Platanista spp.  Ázsiai 
folyamidelfinek  

Ziphiidae Cs röscetfélék 
Berardius spp.  Óriáscs röscetek 
Hyperoodon spp.  Kacsafej -

cs röscetek 
CHIROPTERA    DENEVÉREK
Phyllostomidae Hártyásorrú 

denevérek  
Platyrrhinus lineatus
(Uruguay)  

Csíkoshátú
gyümölcsdenevér  

Pteropodidae Repül kutya-félék  
Acerodon spp.  (az I. 
függeléken szerepl  faj 
kivételével)

Repül rókák  

Acerodon jubatus    Fülöp-szigeteki 
repül róka

Pteropus spp.  (az I. 
függeléken szerepl  fajok 
kivételéve)

Repül rókák  

Pteropus insularis    Caroline-repül róka  
Pteropus loochoensis    Japán repül róka 
Pteropus mariannus    Mariana-repül róka  
Pteropus molossinus    Aranyfej  repül róka
Pteropus pelewensis    Pelew-szigeti 

repül róka
Pteropus pilosus    Palau-repül róka 
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Pteropus samoensis    Samoa-repül róka  
Pteropus tonganus    Tonga-repül róka  
Pteropus ualanus    Kosrae-szigeti 

repül róka
Pteropus yapensis    Yap-szigeti 

repül róka
CINGULATA ÖVESÁLLATOK 
Dasypodidae Tatufélék

Cabassous centralis
(Costa Rica) 

Északi csupaszfarkú 
tatu  

Cabassous tatouay
(Uruguay)  

Nagy csupaszfarkú-
tatu  

Chaetophractus nationi
(A megállapított éves 
exportkvóta nulla. A faj 
minden példányát az I. 
függelékbe tartozó faj 
példányának kell tekinteni, 
és a velük folytatott 
kereskedelmet ennek 
megfelel en szabályozni.)

Bolíviai sz röstatu

Priodontes maximus     Óriástatu
DASYUROMORPHIA    ERSZÉNYES 

RAGADOZÓK 
Dasyuridae Erszényesnyestfélék 

Sminthopsis 
longicaudata

Hosszúfarkú
erszényescickány  

Sminthopsis 
psammophila

Homoki
erszényescickány  

Thylacinidae Erszényesfarkas-
félék

Thylacinus 
cynocephalus
(valószín leg kipusztult)

Erszényes farkas  

DIPROTODONTIA    KEVÉSFOGÚ 
ERSZÉNYESEK

Macropodidae Kengurufélék 
Dendrolagus inustus   Szürke kúszókenguru 
Dendrolagus ursinus   Fekete kúszókenguru 

Lagorchestes hirsutus    Vörhenyes 
nyúlkenguru 

Lagostrophus fasciatus    Keresztsávos
nyúlkenguru  

Onychogalea fraenata    Kantáros
karmoskenguru

Onychogalea lunata    Holdas
karmoskenguru

Phalangeridae Kuszkuszfélék 
Phalanger 
intercastellanus

Sötétfarkú kuszkusz 

Phalanger mimicus   Déli kuszkusz 
Phalanger orientalis   Szürke kuszkusz
Spilocuscus kraemeri   Apró foltoskuszkusz 
Spilocuscus maculatus    Foltos kuszkusz 

 Spilocuscus papuensis   Pettyes 
foltoskuszkusz

Potoroidae Patkánykenguru-
félék

Bettongia spp.    Patkánykenguruk 
Caloprymnus 
campestris (valószín leg
kipusztult)

Csupaszmell
patkánykenguru  
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Vombatidae Vombatfélék
Lasiorhinus krefftii    Északi vombat

LAGOMORPHA    NYÚLALAKÚAK 
Leporidae Nyúlfélék  

Caprolagus hispidus    Sörtés nyúl  
Romerolagus diazi    Mexikói nyúl  

MONOTREMATA    KLOAKÁSOK 
Tachyglossidae Hangyászsün-félék  

Zaglossus spp.   Hosszúcs r
hangyászsünök 

PERAMELEMORPHIA    ORMÁNYOS 
ERSZÉNYESEK

Chaeropodidae Hosszúlábú 
andikutfélék 

Chaeropus ecaudatus
(valószín leg kipusztult) 

Hosszúlábú bandikut 

Peramelidae Bandikutfélék
Perameles bougainville   Nyugati bandikut  

Thylacomyidae Erszényesnyúl-félék 
Macrotis lagotis    Közönséges 

erszényesnyúl  
Macrotis leucura    Fehérfarkú 

erszényesnyúl  
PERISSODACTYLA    PÁRATLANUJJÚ 

PATÁSOK 
Equidae Lófélék

Equus africanus  (az
Equus asinus-ként
szerepl  háziasított forma 
kivételével, amelyre nem 
vonatkoznak az 
egyezmény  
rendelkezései.)

Afrikai vadszamár  

Equus grevyi    Grevy-zebra  
Equus hemionus  
(Az I. függelékben 
szerepl  alfajok 
kivételével.)  

Ázsiai vadszamár  

Equus hemionus 
hemionus 

Ázsiai vadszamár 
hemionus alfaja 

Equus hemionus khur Ázsiai vadszamár 
khur alfaja 

Equus kiang   Kiang
Equus przewalskii     Vadló

Equus zebra 
hartmannae

Hartmann-hegyizebra 

Equus zebra zebra    Fokföldi hegyizebra  
Rhinocerotidae    Orrszarvúfélék  

Rhinocerotidae spp.  (a
II. függeléken szerepl  alfaj 
kivételével)

Orrszarvúfélék  
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Ceratotherium simum 
simum (csak a dél-afrikai 
és a szváziföldi populációk; 
az összes többi populáció 
az I. függeléken szerepel. 
Nemzetközi kereskedelem 
kizárólag él  állatok 
megfelel  és elfogadható 
célállomásra történ
szállítása esetén, valamint 
vadászati trófeák esetén 
engedélyezhet . Az alfaj 
minden más példányát az I. 
függelékbe tartozó faj 
példányának kell tekinteni, 
és a velük folytatott 
kereskedelmet ennek 
megfelel en kell 
szabályozni)

Déli szélesszájú 
orrszarvú

Tapiridae    Tapírfélék  
Tapiridae spp.  (a II. 
függeléken szerepl  faj 
kivételével)

Tapírfélék 

Tapirus terrestris   Közönséges tapír  
PHOLIDOTA    TOBZOSKÁK
Manidae Tobzoskafélék  

Manis spp.
(Az ázsiai tobzoskák 
(Manis crassicaudata,
Manis culionensis, Manis
javanica és Manis
pentadactyla) vadon
befogott és els dlegesen 
kereskedelmi célból 
forgalomba kerül
példányaira a megállapított 
éves exportkvóta nulla.)

Tobzoskák

PILOSA    VENDÉGIZÜLE-
TESEK 

Bradypodidae Háromujjúlajhár-
félék

Bradypus variegatus    Füstös háromujjú-
lajhár  

Megalonychidae Kétujjúlajhár-félék  
Choloepus hoffmanni
(Costa Rica) 

Hoffman-kétujjú-
lajhár  

Myrmecophagidae Hangyászfélék  
Myrmecophaga 
tridactyla

Sörényes hangyász  

Tamandua mexicana
(Guatemala)  

Északi hangyász  

PRIMATES    F EML SÖK 
 PRIMATES spp.  (az I. 

függeléken szerepl  fajok 
kivételével)

F eml sök

Atelidae Csuklyásmajom-
félék

Alouatta coibensis     Coiba-b g majom  
Alouatta palliata    Mellényes 

b g majom  
Alouatta pigra     Mexikói b g majom  
Ateles geoffroyi 
frontatus

Ékes pókmajom 
frontanus alfaja  

Ateles geoffroyi 
panamensis

Ékes pókmajom 
panamai alfaja  

Brachyteles 
arachnoides

Gyapjas pókmajom  
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Brachyteles 
hypoxanthus

Északi gyapjasmajom 

Oreonax flavicauda    Sárgafarkú 
gyapjasmajom  

Cebidae Csuklyásmajom-
félék

Callimico goeldii    Ugró tamarin  
Callithrix aurita     Fehérpamacsos 

selyemmajom  
Callithrix flaviceps     Sárgafej

selyemmajom  
Leontopithecus spp.     Oroszlánmajmok
Saguinus bicolor    Csupaszpofájú

tamarin
Saguinus geoffroyi     Geoffroy-tamarin  
Saguinus leucopus    Fehérkez  tamarin  
Saguinus martinsi  Martins-tamarin 
Saguinus oedipus    Gyapjasfej  tamarin  
Saimiri oerstedii    Vöröshátú

mókusmajom
Cercopithecidae Cerkóffélék  

Cercocebus galeritus    Kalapos mangábé  
Cercopithecus diana     Diána-cerkóf  
Cercopithecus roloway    Sárgacombú cerkóf 
Macaca silenus    Oroszlánfej  makákó 
Mandrillus leucophaeus   Drill
Mandrillus sphinx     Mandrill
Nasalis larvatus    Borneói

nagyorrúmajom  
Piliocolobus kirkii    Kirk keleti kolobusz 
Piliocolobus 
rufomitratus

Tana-kolobusz  

Presbytis potenziani    Mentawai langur  
Pygathrix spp.     Piszeorrú majmok
Rhinopithecus spp.    Piszemajmok 
Semnopithecus ajax    Kasmíri szürkelangur 
Semnopithecus 
dussumieri

Dussumier-
szürkelangur

Semnopithecus entellus    Hulmán langur  
Semnopithecus hector    Terrai szürkelangur 
Semnopithecus 
hypoleucos

Feketelábú
szürkelangur

Semnopithecus priam    Sri Lanka-i 
szürkelangur

Semnopithecus 
schistaceus

Hegyi szürkelangur 

Simias concolor     Malacfarkúlangur 
Trachypithecus geei     Aranylangur  
Trachypithecus pileatus    Sapkás langur  
Trachypithecus 
shortridgei

Shortridge-langur 

Cheirogaleidae    Törpemakifélék  
Cheirogaleidae spp.    Törpemakifélék  

Daubentoniidae Véznaujjúmaki-
félék

Daubentonia 
madagascariensis

Véznaujjú maki 

Hominidae Emberfélék  
Gorilla beringei    Keleti gorilla (hegyi 

gorilla) 
Gorilla gorilla    Gorilla
Pan spp.    Csimpánzok
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Pongo abelii    Szumátrai orangután 
Pongo pygmaeus    Borneói orángután  

Hylobatidae    Gibbonfélék  
Hylobatidae spp.    Gibbonfélék  

Indriidae Indrifélék  
Indriidae spp.    Indrifélék  

Lemuridae    Makifélék  
Lemuridae spp.    Makifélék

Lepilemuridae    Fürgemakifélék 
Lepilemuridae spp.    Fürgemakifélék 

Lorisidae Lórifélék
Nycticebus spp.    Lajhármakik 

Pitheciidae  Sakifélék 
Cacajao spp.    Uakarik
Chiropotes albinasus    Fehérorrú

sátánmajom
PROBOSCIDEA    ORMÁNYOSOK 
Elephantidae Elefántfélék

Elephas maximus    Ázsiai elefánt  
Loxodonta africana   
(a botswanai, namíbiai, dél-
afrikai és zimbabwei 
populációk kivételével, 
amelyek a II. függeléken 
szerepelnek)

Loxodonta africana   
(csak a botswanai, 
namíbiai, dél-afrikai és 
zimbabwei populációk(5);
az összes többi populáció 
az I. függeléken szerepel))

Afrikai elefánt  

5 A botswanai, namíbiai, dél-afrikai és zimbabwei populációk (a II. függeléken szerepelnek):
Exportengedély kizárólag a következ  esetekben adható:  
a) vadászati trófeák nem kereskedelmi célból történ  exportja esetén;  
b) él  állatok megfelel  és elfogadható célállomásra történ  szállítása esetén a felek konferenciájának Botswanát és Zimbabwét 
érint  11.20. határozata szerint, valamint él  állatok in situ természetvédelmi programok céljára Namíbiában és Dél-Afrikában 
történ  felhasználása esetén;  
c) nyersb r exportja esetén;  
d) sz r exportja esetén;  
e) b ráruk kereskedelmi és nem kereskedelmi célú exportja esetén Botswana, Namíbia és Dél-Afrika számára, illetve nem 
kereskedelmi célú export esetén Zimbabwe számára;  
f) egyénileg jelölt és tanúsítvánnyal ellátott, kész ékszerbe beépített ekipa nem kereskedelmi célból történ  exportja esetén 
Namíbia számára, valamint elefántcsont-faragványok nem kereskedelmi célból történ  exportja esetén Zimbabwe számára;  
g) regisztrált nyers elefántcsont exportja esetén (Botswana, Namíbia, Dél-Afrika és Zimbabwe számára teljes agyarakra és 
agyardarabokra) a következ  feltételek melett:  

i) kizárólag regisztrált állami tulajdonban lév , az adott államból származó készletek esetén (a lefoglalt és az 
ismeretlen eredet  elefántcsontot kizárva);  
ii) kizárólag az Egyezmény titkársága által az Állandó Bizottsággal történ  konzultációt követ en jóváhagyott 
kereskedelemi partnerek részére, amelyek nemzeti jogszabályai és bels  kereskedelmi ellen rzése megfelel en
biztosítja, hogy az importált elefántcsont ne kerülhessen újra-exportálásra és azt a részes felek konferenciája 10.10. 
(Rev. CoP14[0]), a bels  feldolgozásról és kereskedelemr l szóló módosított határozata összes el írásának 
megfelel en kezelik;  
iii) leghamarabb csak azt követ en, hogy a titkárság jóváhagyta a leend  importáló országokat és a regisztrált állami 
tulajdonban lév  készleteket;
iv) nyers elefántcsont a regisztrált állami tulajdonban lév  készletek eladására vonatkozó, a felek tizenkettedik 
konferenciáján elfogadott feltételek mellett, amelyek a következ k: 20 000 kg (Botswana), 10 000 kg (Namíbia), 
30 000 kg (Dél-Afrika);  
v) A felek tizenkettedik konferenciáján elfogadott mennyiségeken túl a Botswanában, Zimbabwéban, Namíbiában és 
Dél-Afrikában 2007. január 31-ig regisztrált és az Egyezmény titkársága által jóváhagyott állami tulajdonban lév
elefántcsont exportálható és szállítható a g) iv) feltételei szerinti elefántcsonttal együtt, célállomásonként egyetlen 
szállítmányban, a titkárság szigorú ellen rzése mellett;  
vi[0]) a kereskedelemb l származó haszon kizárólag elefántvédelmi programokra, valamint az elefánt elterjedési 
területén és azok közvetlen közelében él  helyi közösségek védelmét és fejl dését szolgáló programokra használható 
fel; valamint  
vii) A g) v[0]) pontban meghatározott további mennyiségek kizárólag abban az esetben forgalmazhatók, ha az Állandó 
Bizottság megállapította, hogy a fenti feltételek teljesülnek;

h) A II. függelékben már szerepl  populációkból származó elefántcsont kereskedelmének engedélyezésére vonatkozó további  
javaslat nem nyújtható be a felek konferenciájának, az annak tizennegyedik ülésével kezd d  és a g) i), g) ii), g) iii), g) vi) és g)  
vii) pontok el írásai szerint létrejött egyszeri szállítmány id pontja utáni kilenc évig tartó id szakban. Továbbá az ilyen további  
javaslatokat a 14.77. és 14.78. határozatok alapján kell kezelni.  
A titkárság javaslatára az Állandó Bizottság dönthet úgy, hogy ezt a kereskedelmet részben vagy teljes egészében felfüggeszti 
abban az esetben, ha az exportáló vagy az importáló országok nem teljesítik az el írásokat, vagy a kereskedelem bizonyítottan 
káros hatással van más elefántpopulációkra. A faj minden más példányát az I. függelékbe tartozó faj példányának kell tekinteni,
és a velük való kereskedelmet ennek megfelel en szabályozni. 



11. szám KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ 1801

I. függelék II. függelék III. függelék Magyar név 

RODENTIA    RÁGCSÁLÓK 
Chinchillidae Csincsillafélék  

Chinchilla spp. (a
háziasított forma 
példányaira nem 
vonatkoznak az 
egyezmény  rendelkezései)

Csincsillák

Cuniculidae Pakafélék  
Cuniculus paca
(Honduras)  

Pettyes paka  

Dasyproctidae Agutifélék  
Dasyprocta punctata
(Honduras) 

Közép-amerikai aguti 

Erethizontidae Kúszósülfélék  
Sphiggurus mexicanus
(Honduras)  

Mexikói kúszósül  

Sphiggurus spinosus
(Uruguay)  

Tüskés kúszósül  

Muridae Egérfélék 
Leporillus conditor    Nagy r zsepatkány  
Pseudomys fieldi 
praeconis

D nelakó
ausztrálegér  

Xeromys myoides    Ausztrál
mocsáripatkány  

Zyzomys pedunculatus    Ausztrál szirtipatkány 
Sciuridae Mókusfélék  

Cynomys mexicanus    Mexikói prérikutya  
Marmota caudata
(India) 

Hosszúfarkú
mormota

Marmota himalayana
(India) 

Himalájai mormota  

Ratufa spp.   Királymókusok  
Sciurus deppei (Costa 
Rica)

Deppe-erdeimókus

SCANDENTIA    MÓKUSCICKÁNY-
ALAKÚAK 

Tupaiidae    Mókuscickányfélék  
 Tupaiidae spp.  Mókuscickányok  

SIRENIA    SZIRÉNEK 
Dugongidae Dugongfélék

Dugong dugon     Dugong
Trichechidae Manátifélék

Trichechus inunguis   Dél-amerikai manáti 
Trichechus manatus   Karibi manáti 
 Trichechus senegalensis  Nyugat-afrikai manáti

AVES    Madarak 
ANSERIFORMES    LÚDALAKÚAK 
Anatidae Récefélék  

Anas aucklandica     Auckland-szigeti réce 
Anas bernieri   Bernier-réce  

Anas chlorotis   Maori réce 
Anas formosa   Cifra réce  

Anas laysanensis     Laysani réce  
Anas nesiotis    Campbell-szigeti réce 
Anas oustaleti     Mariana-szigeteki 

réce
Branta canadensis 
leucopareia

Kanadai lúd aleut-
szigeteki alfaja  

Branta ruficollis   Vörösnyakú lúd  
Branta sandvicensis    Hawaii lúd  
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Cairina moschata
(Honduras) 

Pézsmaréce  

Cairina scutulata    Dzsungelréce
Coscoroba coscoroba   Koszkoróbahattyú  
Cygnus 
melanocoryphus

Feketenyakú hattyú  

Dendrocygna arborea   Pálmafütyül lúd 
(Karibi fütyül lúd) 

Dendrocygna 
autumnalis (Honduras) 

Feketehasú 
fütyül lúd  

Dendrocygna bicolor
(Honduras)  

Sujtásos fütyül lúd

Oxyura leucocephala   Kékcs r  réce
Rhodonessa 
caryophyllacea
(valószín leg kipusztult)

Rózsásfej  réce  

Sarkidiornis melanotos   Bütykös fényréce  
APODIFORMES    SARLÓSFECSKE-

ALAKÚAK 
Trochilidae    Kolibrifélék 

 Trochilidae spp.  (az I. 
függeléken szerepl  faj 
kivételével)

Kolibrifélék 

Glaucis dohrnii     Bahia-remetekolibri  
CHARADRIIFORMES    LILEALAKÚAK
Burhinidae Ugartyúkfélék 

Burhinus bistriatus
(Guatemala) 

Koronás ugartyúk  

Laridae Sirályfélék  
Larus relictus    Mongol sirály  

Scolopacidae Szalonkafélék  
Numenius borealis    Eszkimópóling
Numenius tenuirostris    Vékonycs r  póling  
Tringa guttifer    Pettyes cankó  

CICONIIFORMES    GÓLYAALAKÚAK 
Balaenicipitidae Papucscs r gólya-

félék
Balaeniceps rex   Papucscs r  gólya  

Ciconiidae Gólyafélék 
Ciconia boyciana     Feketecs r  gólya  

Ciconia nigra   Fekete gólya  
Jabiru mycteria    Jabiru
Mycteria cinerea    Szumátrai tantalusz  

Phoenicopteridae    Flamingófélék
 Phoenicopteridae spp.    Flamingófélék  

Threskiornithidae Íbiszfélék  
Eudocimus ruber   Skarlátbatla  
Geronticus calvus   Déli tarvarjú  

Geronticus eremita    Tarvarjú  
Nipponia nippon    Nipponíbisz

Platalea leucorodia   Kanalasgém
COLUMBIFORMES    GALAMBALA- 

KÚAK
Columbidae Galambfélék  

Caloenas nicobarica    Sörényes galamb  
Ducula mindorensis    Mindori

császárgalamb  
Gallicolumba luzonica   Luzoni

csillagosgalamb 
Goura spp.   Koronásgalambfajok

Nesoenas mayeri
(Mauritius)  

Rózsás galamb  
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CORACIIFORMES    SZALAKÓT-
ALAKÚAK 

Bucerotidae Szarvascs r madár-
félék

Aceros spp. (az I. 
függeléken szerepl  faj 
kivételével)

Ázsiai szarvascs r
madarak

Aceros nipalensis    Vöröstorkú
szarvascs r madár

Anorrhinus spp.    Ázsiai szarvascs r
madarak

Anthracoceros spp.   Ázsiai szarvascs r
madarak

Berenicornis spp.   Ázsiai szarvascs r
madarak

Buceros spp.  (az I. 
függeléken szerepl  faj 
kivételével)

Ázsiai szarvascs r
madarak

Buceros bicornis    Nagy 
szarvascs r madár

Penelopides spp.   Ázsiai szarvascs r
madarak

Rhinoplax vigil     Kalapácsfej
szarvascs r madár

Rhyticeros spp. (az I. 
függeléken szerepl  faj 
kivételével)

Ázsiai szarvascs r
madarak

Rhyticeros subruficollis   Sárgatorkú
szarvascs r madár

CUCULIFORMES    TURÁKÓ-
ALAKÚAK 

Musophagidae Turákófélék  
Tauraco spp.   Turákók

FALCONIFORMES    SÓLYOM-
ALAKÚAK 

 FALCONIFORMES 
spp.  – (az I. függeléken 
szerepl  fajok és az 
újvilágikesely -félék 
(Cathartidae) III. 
függelékben szerepl  egy 
fajának kivételével; e 
család többi faja nem 
szerepel az egyezmény  
függelékein)

Sólyomalakúak 

Accipitridae Vágómadárfélék
Aquila adalberti     Ibériai sas  
Aquila heliaca    Parlagi sas  
Chondrohierax 
uncinatus wilsonii

Csigászhéja kubai 
alfaja  

Haliaeetus albicilla    Rétisas
Harpia harpyja    Hárpia  
Pithecophaga jefferyi    Majomev  sas  

Cathartidae Újvilágikesely -
félék

Gymnogyps 
californianus

Kaliforniai kondor  

Sarcoramphus papa
(Honduras) 

Királykesely

Vultur gryphus    Andesi kondor
Falconidae Sólyomfélék  

Falco araeus    Seychelle-szigeteki 
vércse

Falco jugger    Indiai sólyom  
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Falco newtoni (csak a 
Seychelle-szigeteki 
populáció)

Madagaszkári vércse  

Falco pelegrinoides     Sivatagi sólyom  
Falco peregrinus    Vándorsólyom  
Falco punctatus    Mauritiusi vércse  
Falco rusticolus    Északi sólyom 

(vadászsólyom) 
GALLIFORMES    TYÚKALAKÚAK 
Cracidae Hokkófélék  

  Crax alberti 
(Kolumbia)

Kéklebenyes hokkó 

Crax blumenbachii    Atlanti hokkó 
  Crax daubentoni 

(Kolumbia)
Sárgabütykös hokkó 

  Crax globulosa 
(Kolumbia)

Pirosbütykös hokkó 

  Crax rubra (Kolumbia, 
Costa Rica, Guatemala, 
Honduras)

Púpos hokkó 

Mitu mitu     Csupaszfül  mitu  
Oreophasis derbianus    Szarvas hokkó  

Ortalis vetula
(Guatemala, Honduras) 

Yukatáni erdeityúk  

Pauxi pauxi (Kolumbia) Sisakoshokkó
Penelope albipennis    Fehérszárnyú 

sakutyúk  
Penelope purpurascens
(Honduras) 

Borzas sakutyúk  

Penelopina nigra
(Guatemala) 

Szurdokguán

Pipile jacutinga     Pápaszemes guán
Pipile pipile     Trinidadi guán  

Megapodiidae Lábastyúk-félék 
Macrocephalon maleo    Kalapácsfej  tyúk  

Phasianidae Fácánfélék  
Arborophila campbelli
(Malajzia)

Fehérarcú 
hegyifogoly 

Arborophila charltonii
(Malajzia)

Örvös hegyifogoly  

Argusianus argus   Argosz-páva
Caloperdix oculeus
(Malajzia)

Rozsdás
szemesfogoly  

Catreus wallichii    Bóbitás fácán  
Colinus virginianus 
ridgwayi

Bozótfürj sonora-
sivatagi alfaja

Crossoptilon 
crossoptilon

Fehér fülesfácán  

Crossoptilon 
mantchuricum

Barna fülesfácán  

Gallus sonneratii   Gyöngyös 
bankivatyúk  

Ithaginis cruentus   Vérfácán  
Lophophorus impejanus   Himalájai fényfácán  
Lophophorus lhuysii    Kékfarkú fényfácán  
Lophophorus sclateri    Fehérfarkú fényfácán 
Lophura edwardsi    Vietnámi fácán  

Lophura 
erythrophthalma
(Malajzia)

Sárgafarkú fácán  
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Lophura ignita
(Malajzia)

T zfácán  

Lophura imperialis    Császárfácán  
Lophura swinhoii    Nyerges fácán  

Melanoperdix niger
(Malajzia)

Fekete erdeifogoly  

Meleagris ocellata
(Guatemala) 

Pávaszemes pulyka  

Pavo muticus   Zöld páva  
Polyplectron 
bicalcaratum

Szürke pávafácán  

Polyplectron germaini   Barna pávafácán  
Polyplectron 
inopinatum (Malajzia) 

Hegyi pávafácán  

Polyplectron malacense Maláj pávafácán  
Polyplectron napoleonis   Díszes pávafácán

Polyplectron 
schleiermacheri

Borneói pávafácán  

Rheinardia ocellata     Gyöngyös fácán  
Rhizothera dulitensis
(Malajzia)

Fehérhasú
erdeifogoly 

Rhizothera longirostris
(Malajzia)

Hosszúcs r
erdeifogoly  

Rollulus rouloul
(Malajzia)

Rulrul

Syrmaticus ellioti    Fehérnyakú fácán  
Syrmaticus humiae    Burmai fácán
Syrmaticus mikado    Mikádófácán
Tetraogallus caspius    Kaszpi királyfogoly  
Tetraogallus tibetanus    Tibeti királyfogoly  
Tragopan blythii    Fehérhasú tragopán  
Tragopan caboti    Mandarintragopán  
Tragopan 
melanocephalus

Kasmír-tragopán  

Tragopan satyra
(Nepál) 

Szatírtragopán  

Tympanuchus cupido 
attwateri

Nagy prérityúk texasi 
alfaja  

GRUIFORMES    DARUALAKÚAK 
Gruidae    Darufélék

 Gruidae spp.  (az I. 
függeléken szerepl  fajok 
kivételével)

Darufélék  

Grus americana    Lármás daru  
Grus canadensis 
nesiotes 

Kanadai daru nesiotes
alfaja 

Grus canadensis pulla  Kanadai daru pulla 
alfaja 

Grus japonensis    Mandzsu daru  
Grus leucogeranus    Hódaru
Grus monacha    Kámzsás daru  
Grus nigricollis    Kormosfej  daru
Grus vipio    Amúri daru

Otididae    Túzokfélék 
 Otididae spp.  (az I. 

függeléken szerepl  fajok 
kivételével)

Túzokfélék

Ardeotis nigriceps     Indiai túzok  
Chlamydotis 
macqueenii 

Pettyes túzok 

Chlamydotis undulata    Galléros túzok  
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Houbaropsis 
bengalensis   

Bengáli florikán 

Rallidae Guvatfélék
Gallirallus sylvestris     Barna bozótguvat  

Rhynochetidae Kagufélék
Rhynochetos jubatus     Kagu

PASSERIFORMES    VERÉBALAKÚAK 
Atrichornithidae Bozótjárófélék  

Atrichornis clamosus    Lármás bozótjáró  
Cotingidae Kotingafélék  

Cephalopterus ornatus
(Kolumbia) 

Díszes sisakosmadár

Cephalopterus 
penduliger (Kolumbia) 

Lebernyeges 
sisakosmadár

Cotinga maculata    Kobaltkotinga  
Rupicola spp.   Szirtimadárfajok  

Xipholena atropurpurea   Fehérszárnyú kotinga 
Emberizidae Sármányfélék  

Gubernatrix cristata   Zöld kardinálispinty  
Paroaria capitata   Vöröslábú

kardinálispinty  
Paroaria coronata   Szürke

kardinálispinty  
Tangara fastuosa   Szivárványos tangara 

Estrildidae Szöv pintyfélék  
Amandava formosa   Olajzöld asztrild  
Lonchura oryzivora   Rizspinty  
Poephila cincta cincta   Szakállas amandina 

törzsalakja
Fringillidae Pintyfélék 

Carduelis cucullata     T zcsíz  
Carduelis yarrellii    Aranyarcú csíz  

Hirundinidae Fecskefélék  
Pseudochelidon 
sirintarae

Fehérszem
nádifecske

Icteridae Csirögefélék
Xanthopsar flavus     Sáfránycsiröge  

Meliphagidae Mézev félék
Lichenostomus 
melanops cassidix

Borzas mézev
cassidix alfaja  

Muscicapidae Légykapófélék  
Acrocephalus 
rodericanus (Mauritius) 

Rodriguez-poszáta

Cyornis ruckii    Rück-niltava  
Dasyornis broadbenti 
litoralis (valószín leg
kipusztult)

Vörhenyes 
sörtésmadár

Dasyornis longirostris     Nyugati sörtésmadár  
Garrulax canorus Énekes álszajkó  
Leiothrix argentauris   Ezüstfül  napmadár 

(ezüstfül  fülemüle) 
Leiothrix lutea   Piroscs r  napmadár 

(kínai fülemüle) 
Liocichla omeiensis   Szecsuáni naprigó  

Picathartes 
gymnocephalus

Fehérnyakú 
gólyalábúvarjú  

Picathartes oreas    Szürkenyakú 
gólyalábúvarjú  

Terpsiphone 
bourbonnensis
(Mauritius)  

Mauritiusi 
paradicsom-légykapó 
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Paradisaeidae    Paradicsommadár-
félék

 Paradisaeidae spp.   Paradicsommadár-
félék

Pittidae Pittafélék
Pitta guajana   Szalagos pitta  

Pitta gurneyi    Sziámi pitta  
Pitta kochi    Bajszos pitta  

Pitta nympha    Tündérpitta
Pycnonotidae Bülbülfélék  

Pycnonotus zeylanicus   Sárgafej  bülbül
Sturnidae Seregélyfélék 

Gracula religiosa   Beó
Leucopsar rothschildi    Bali seregély  

Zosteropidae Pápaszemesmadár-
félék

Zosterops albogularis    Ezüstbegy
pápaszemesmadár

PELECANIFORMES    GÖDÉNY-
ALAKÚAK 

Fregatidae Fregattmadárfélék  
Fregata andrewsi    Fehérhasú

fregattmadár
Pelecanidae Gödényfélék  

Pelecanus crispus    Borzas gödény  
Sulidae Szulafélék 

Papasula abbotti     Falakó szula  
PICIFORMES    HARKÁLY-

ALAKÚAK 
Capitonidae Bajszikafélék  

Semnornis 
ramphastinus
(Kolumbia) 

Tukánbajszika

Picidae Harkályfélék  
Campephilus imperialis   Császárharkály  
Dryocopus javensis 
richardsi

Koreai fehérhasú 
harkály  

Ramphastidae Tukánfélék  
Baillonius bailloni
(Argentína) 

Sáfránytukán  

Pteroglossus aracari   Feketenyakú arasszári 
Pteroglossus castanotis
(Argentína) 

Barnafül  arasszári  

Pteroglossus viridis   Zöld arasszári  
Ramphastos dicolorus
(Argentína) 

Zöldcs r  tukán  

Ramphastos sulfuratus   Szivárványcs r
tukán

Ramphastos toco   Tokótukán  
Ramphastos tucanus   Fehértorkú tukán  
Ramphastos vitellinus   Feketecs r  tukán  

Selenidera 
maculirostris
(Argentína) 

Sávoscs r
törpetukán  

PODICIPEDIFORMES    VÖCSÖK- 
ALAKÚAK 

Podicipedidae Vöcsökfélék
Podilymbus gigas    Óriásvöcsök

PROCELLARIIFORMES    VÉSZMADÁR- 
ALAKÚAK 

Diomedeidae Albatroszfélék  
Phoebastria albatrus    Rövidfarkú albatrosz  
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PSITTACIFORMES    PAPAGÁJ- 
ALAKÚAK 

 PSITTACIFORMES 
spp. (az I. függeléken 
szerepl  fajok, valamint a 
rózsásfej  törpepapagáj 
(Agapornis roseicollis), a
hullámos papagáj
(Melopsittacus undulatus),
a nimfapapagáj 
(Nymphicus hollandicus) és
a kis sándorpapagáj 
(Psittacula krameri) fajok
kivételével, amelyek nem 
szerepelnek az egyezmény  
függelékein)

Papagájalakúak  

Cacatuidae Kakadufélék 
Cacatua goffini    Tanimbar-kakadu  
Cacatua 
haematuropygia

Vörösfarú kakadu  

Cacatua moluccensis    Malaku-kakadu  
Cacatua sulphurea    Sárgafül  kakadu 

(beleértve a kis 
sárgabóbitás, a közép 
sárgabóbitás és a 
narancsbóbitás
kakadut is) 

Probosciger aterrimus    Arakakadu  
Loriidae Lórifélék

Eos histrio    Koronás lóri
Vini ultramarina     Tengerkék lóri 

Psittacidae Papagájfélék
Amazona arausiaca    Vöröstorkú amazon
Amazona auropalliata    Sárgatarkójú amazon  
Amazona barbadensis    Sárgavállú amazon  
Amazona brasiliensis    Vörösfarkú amazon
Amazona finschi    Lilahomlokú amazon 
Amazona guildingii    Királyamazon  
Amazona imperialis    Császáramazon  
Amazona leucocephala    Kubai amazon
Amazona oratrix  Sárgafej  amazon 
Amazona pretrei    Vörösmaszkos

amazon  
Amazona rhodocorytha    Tüzeshomlokú

amazon  
Amazona tucumana    Tukumán-amazon  
Amazona versicolor    Kékmaszkos amazon
Amazona vinacea    Galambbegy

amazon  
Amazona viridigenalis    Zöldarcú amazon  
Amazona vittata    Puerto Rico-i amazon 
Anodorhynchus spp.    Jácintara-fajok  
Ara ambiguus    Nagy katonaara  
Ara glaucogularis
(Gyakran kereskednek 
vele a téves Ara 
caninde néven)  

Kéktorkú ara  

Ara macao    Sárgavállú ara  
Ara militaris    Kis katonaara
Ara rubrogenys    Vörösfül  ara  
Cyanopsitta spixii    Spix-ara
Cyanoramphus forbesi    Mangere-

kecskepapagáj  
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Cyanoramphus 
novaezelandiae

Piroshomlokú
kecskepapagáj  

Cyclopsitta 
diophthalma coxeni   

Pirosarcú
fügepapagáj  

Eunymphicus cornutus  Szarvas papagáj  
Geopsittacus 
occidentalis (valószín leg
kipusztult)   

Éjjeli papagáj  

Guarouba guarouba    Aranypapagáj  
Neophema chrysogaster   Narancshasú

f papagáj
Ognorhynchus icterotis   Sárgafül  papagáj  
Pezoporus wallicus    Földi papagáj  
Pionopsitta pileata    Skarláthomlokú

papagáj
Primolius couloni    Kékfej  törpeara  
Primolius maracana    Vöröshátú törpeara
Psephotus 
chrysopterygius

Aranyvállú papagáj  

Psephotus dissimilis     Csuklyás papagáj  
Psephotus pulcherrimus
(valószín leg kipusztult)

Paradicsompapagáj

Psittacula echo     Mauritiusi papagáj  
Pyrrhura cruentata    Kékmell  papagáj  
Rhynchopsitta spp.    Kékmell  papagáj  
Strigops habroptilus    Bagolypapagáj  

RHEIFORMES    NANDUALAKÚAK 
Rheidae Nandufélék  

Pterocnemia pennata 
(a Pterocnemia pennata 
pennata kivételével, amely 
a II. függeléken szerepel) 

Darwin-nandu

Pterocnemia pennata 
pennata   

Darwin-nandu
törzsalakja

Rhea americana   Nandu
SPHENISCIFORMES    PINGVIN- 

ALAKÚAK 
Spheniscidae Pingvinfélék 

Spheniscus demersus   Pápaszemes pingvin  
Spheniscus humboldti    Humboldt-pingvin

STRIGIFORMES    BAGOLY-
ALAKÚAK 

 STRIGIFORMES spp. 
(az I. függeléken szerepl
fajok kivételével)

Bagolyalakúak  

Strigidae Bagolyfélék  
Heteroglaux blewitti    Erdei kuvik  
Mimizuku gurneyi     Óriáskuvik
Ninox natalis    Karácsony-szigeteki 

kakukkbagoly  
Ninox novaeseelandiae 
undulata

Kakukkbagoly 
undulata alfaja  

Tytonidae Gyöngybagolyfélék  
Tyto soumagnei    Vörhenyes 

gyöngybagoly  
STRUTHIONIFORMES    STRUCCALAKÚAK
Struthionidae Struccfélék  
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Struthio camelus (csak 
az algériai, Burkina Fasó-i, 
kameruni, a közép-afrikai 
köztársaságbeli, csádi, 
mali, mauritániai, marokkói, 
nigeri, nigériai, szenegáli 
és szudáni populációk; a 
többi populáció nem 
szerepel az egyezmény  
függelékein)

Strucc  

TINAMIFORMES    TINAMÚ-
ALAKÚAK 

Tinamidae Tinamufélék
Tinamus solitarius    Remetetinamu  

TROGONIFORMES    TROGON-
ALAKÚAK 

Trogonidae Trogonfélék
Pharomachrus mocinno   Kvézál  

REPTILIA    Hüll k
CROCODYLIA    KROKODILOK 

 CROCODYLIA spp.  
(az I. függeléken szerepl
fajok kivételével)

Krokodilok

Alligatoridae Aligátorfélék
Alligator sinensis    Kínai alligátor  
Caiman crocodilus 
apaporiensis

Apoporiszi
pápaszemes kajmán 

Caiman latirostris (az 
argentin populáció 
kivételével, amely a II. 
függeléken szerepel)

Sakáre-kajmán

Melanosuchus niger (a
II. függeléken szerepl
brazil és ecuadori 
populációk kivételével. Az 
utóbbira nulla exportkvóta 
érvényes mindaddig, amíg 
az Egyezmény titkársága 
és az IUCN/SSC 
krokodilspecialista 
csoportja éves exportkvótát 
meg nem állapít)

Fekete kajmán  

Crocodylidae Krokodilfélék 
Crocodylus acutus (a
kubai populáció kivételével, 
amely a II. függeléken 
szerepel)

Hegyesorrú krokodil  

Crocodylus 
cataphractus

Páncélos krokodil  

Crocodylus intermedius   Orinocói krokodil  
Crocodylus mindorensis   Mindoro-krokodil
Crocodylus moreletii    Púpos krokodil  
Crocodylus niloticus
(kivéve a botswanai, 
etiópiai, kenyai, 
madagaszkári, malawi, 
mozambiki, namíbiai, dél-
afrikai, ugandai, tanzániai 
(amelyre a fogságban 
felnevelt példányok mellett 
legfeljebb 1600 vadonból 
származó példányig terjed
kvóta vonatkozik, beleértve 
a vadászati trófeákat is), 
zambiai és zimbabwei 
populációkat, amelyek a II. 
függeléken szerepelnek)

Nílusi krokodil  

Crocodylus palustris    Mocsári krokodil
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Crocodylus porosus
(kivéve az ausztráliai, 
indonéziai és pápua új-
guineai populációkat, 
amelyek a II. függeléken 
szerepelnek)

Bordás krokodil  

Crocodylus rhombifer    Rombuszkrokodil  
Crocodylus siamensis    Sziámi krokodil  
Osteolaemus tetraspis    Tompaorrú krokodil  
Tomistoma schlegelii    Szunda-krokodil

Gavialidae Gaviálfélék
Gavialis gangeticus    Gangeszi gaviál  

RHYNCHOCEPHALIA    HIDASGYÍKOK 
Sphenodontidae Hidasgyíkfélék  

Sphenodon spp.    Hidasgyíkok  
SAURIA    GYÍKOK 
Agamidae Agámafélék

Uromastyx spp.   Tüskésfarkúgyíkok  
Chamaeleonidae Kaméleonfélék

Bradypodion spp.    Törpekaméleonok  
Brookesia spp. (az I. 
függeléken szerepl  faj 
kivételével)

Levélkaméleonok  

Brookesia perarmata Fegyveres 
levélkaméleon  

Calumma spp.  Kaméleonok
Chamaeleo spp.   Valódi kaméleonok  
Furcifer spp.  Kaméleonok

Cordylidae Tobzosfarkúgyík-
félék

Cordylus spp.    Tobzosfarkúgyíkok  
Gekkonidae Gekkófélék  

Cyrtodactylus 
serpensinsula   

Kígyó-szigeti 
csupaszujjú gekkó  

 Hoplodactylus spp. (Új-
Zéland)

Új-Zélandi gekkók  

 Naultinus spp. (Új-
Zéland)

Új-Zélandi gekkók  

Phelsuma spp.    Nappaligekkók  
 Uroplatus spp.   Laposfarkú gekkók  

Helodermatidae Viperagyíkfélék
Heloderma spp. (az I. 
függeléken szerepl  alfaj 
kivételével)

Viperagyíkok  

Heloderma horridum 
charlesbogerti 

Guatemalai 
viperagyík 

Iguanidae Leguánfélék
Amblyrhynchus 
cristatus

Tengeri leguán  

Brachylophus spp.    Falakó leguánok  
Conolophus spp.   Varacskosfej  gyíkok 

Cyclura spp.    Orrszarvúleguánok  
Iguana spp.   Valódi leguánok  
Phrynosoma coronatum Koronás békagyík  

Sauromalus varius    Tarka csukvalla  
Lacertidae Nyakörvösgyík-félék 

Gallotia simonyi    Kanári-szigeti 
óriásgyík  

 Podarcis lilfordi Baleári faligyík 
 Podarcis pityusensis Ibizai faligyík 

Scincidae Vakondgyíkfélék 
Corucia zebrata   Óriás zebragyík  
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Teiidae Tejufélék
Crocodilurus 
amazonicus

Krokodilfarkú gyík  

Dracaena spp.   Krokodiltejuk  
Tupinambis spp.   Tejuk  

Varanidae Varánuszfélék  
Varanus spp.  (az I. 
függeléken szerepl  fajok 
kivételével)

Varánuszok

Varanus bengalensis    Bengáli varánusz  
Varanus flavescens    Sárga varánusz  
Varanus griseus    Pusztai varánusz  
Varanus komodoensis    Komodói varánusz  
Varanus nebulosus    Nincs magyar neve 

Xenosauridae Bütykösgyíkfélék  
Shinisaurus 
crocodilurus

Krokodilfarkú
bütykösgyík  

SERPENTES    KÍGYÓK 
Boidae Boafélék  

 Boidae spp.  (az I. 
függeléken szerepl  fajok 
kivételével)

Boafélék  

Acrantophis spp.    Madagaszkári boák  
Boa constrictor 
occidentalis

Nyugati vörösfarkú 
boa

Epicrates inornatus    Puerto-Rico-i 
karcsúboa

Epicrates monensis    Mona-karcsúboa
Epicrates subflavus    Jamaikai karcsúboa  
Sanzinia 
madagascariensis

Madagaszkári falakó 
boa

Bolyeriidae Mauritiusiboa-félék
 Bolyeriidae spp.  (az I. 

függeléken szerepl  fajok 
kivételével)

Mauritiusiboa-félék  

Bolyeria multocarinata   Mauritiusi boa  
Casarea dussumieri   R tpikkely  boa

Colubridae Siklófélék  
Atretium schistosum
(India) 

Nincs magyar neve 

Cerberus rynchops
(India) 

Kutyafej  vízisikló

Clelia clelia    Musszurána  
Cyclagras gigas    Brazil hamiskobra  
Elachistodon 
westermanni

Indiai tojásev -kígyó 

Ptyas mucosus   Patkányev  sikló
Xenochrophis piscator
(India)  

Nincs magyar neve  

Elapidae Mérgessiklófélék  
Hoplocephalus 
bungaroides

Sárgafoltos
hamiskobra

Micrurus diastema
(Honduras) 

Atlanti korallkígyó  

Micrurus nigrocinctus
(Honduras) 

Feketegy r s
korallkígyó  

Naja atra    Nincs magyar neve  
Naja kaouthia    Nincs magyar neve  
Naja mandalayensis    Nincs magyar neve  
Naja naja    Pápaszemes kobra  
Naja oxiana    Nincs magyar neve  
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Naja philippinensis    Nincs magyar neve  
Naja sagittifera    Nincs magyar neve  
Naja samarensis    Nincs magyar neve  
Naja siamensis    Nincs magyar neve  
Naja sputatrix    Nincs magyar neve  
Naja sumatrana    Nincs magyar neve  
Ophiophagus hannah   Királykobra  

Loxocemidae    Újvilágipiton-félék
 Loxocemidae spp.    Újvilágipiton-félék 

Pythonidae    Pitonfélék  
 Pythonidae spp.  (az I. 

függeléken szerepl  alfaj 
kivételével) 

Pitonfélék  

Python molurus 
molurus

Tigrispiton 
törzsalakja

Tropidophiidae    Földiboafélék  
 Tropidophiidae spp.    Földiboafélék

Viperidae Viperafélék  
Crotalus durissus
(Honduras) 

Borzasztó 
csörg kígyó  

Daboia russelii (India)  Daboja
Vipera ursinii (csak az 
európai populáció, kivéve a 
volt Szovjetunió területén 
él ket; ez utóbbiak nem 
szerepelnek az egyezmény  
függelékein)

Parlagi vipera  

Vipera wagneri   Wagner-hegyivipera  
TESTUDINES TEKN SÖK
Carettochelyidae Kétkarmútekn s-

félék
 Carettochelys insculpta Kétkarmú tekn s

Chelidae Kígyónyakútekn s-
félék

 Chelodina mccordi  McCord-
kígyónyakútekn s

Pseudemydura umbrina   Ál-huszártekn s
Cheloniidae    Tengeritekn s-félék

Cheloniidae spp.    Tengeritekn s-félék  
Chelydridae Aligátortekn s-félék

 Macrochelys temminckii
(Amerikai Egyesült 
Államok) 

Kesely tekn s

Dermatemydidae Tabascotekn s-félék 
Dermatemys mawii   Tabasco-tekn s

Dermochelyidae Kérgestekn sfélék  
Dermochelys coriacea    Kérgestekn s

Emydidae Édesvízitekn s-félék 
Glyptemys insculpta   Északi vízitekn s

Glyptemys muhlenbergii   Muhlenberg-
vízitekn s

 Graptemys spp. 
(Amerikai Egyesült 
Államok) 

Térképtekn sök

Terrapene spp.  (az I. 
függeléken szerepl  faj 
kivételével)

Doboztekn sök

Terrapene coahuila    Coahuilai 
doboztekn s

Geoemydidae 
Batagur baska    Batagur-tekn s

Callagur borneoensis   Callagur-tekn s
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Cuora spp.   Szelencetekn sök
Geoclemys hamiltonii     Hamilton-tekn s
  Geoemyda spengleri

(Kína) 
Cakkos földitekn s

 Heosemys annandalii   Templomtekn s
 Heosemys depressa   Lapos partitekn s
 Heosemys grandis   Óriás-partitekn s
 Heosemys spinosa   Tüskés partitekn s
 Kachuga spp.    Fedéltekn sök
 Leucocephalon yuwonoi Celebeszi erdeitekn s
 Malayemys 

macrocephala
Nagyfej
csigaev tekn s

 Malayemys subtrijuga Maláj csigaev tekn s
 Mauremys annamensis   Annami tekn s
  Mauremys iversoni

(Kína) 
Iverson-vízitekn s

 Mauremys 
megalocephala  (Kína) 

Nagyfej
háromél tekn s

 Mauremys mutica   Indokínai vízitekn s
 Mauremys nigricans

(Kína) 
Nagy háromél tekn s

Mauremys pritchardi 
(Kína) 

Pritchard-vízitekn s

 Mauremys reevesii 
(Kína) 

Kínai háromél tekn s

 Mauremys sinensis 
(Kína)

Kínai csíkostekn s

Melanochelys 
tricarinata

Háromél  földitekn s

Morenia ocellata    Burmai gy r stekn s
Notochelys platynota   Maláj 

laposhátútekn s
 Ocadia glyphistoma 

(Kína)
Kuanghszi-
csíkostekn s

 Ocadia philippeni 
(Kína)

Hajnani csíkostekn s

Orlitia borneensis   Borneói
folyamitekn s

 Pangshura spp. (az I. 
függeléken szerepl  faj 
kivételével)

Fedéltekn sök

Pangshura tecta     Indiai fedéltekn s
   

 Sacalia bealei (Kína) Kínai szemestekn s
 Sacalia pseudocellata 

(Kína) 
Hajnani
szemestekn s

 Sacalia quadriocellata 
(Kína) 

Díszes szemestekn s

Siebenrockiella 
crassicollis

Fekete
szélesfej tekn s

 Siebenrockiella 
leytensis

Leytei partitekn s

Platysternidae Nagyfej tekn s-
félék

 Platysternon 
megacephalum

Nagyfej  tekn s

Podocnemididae Sisaktekn sfélék  
Erymnochelys 
madagascariensis

Madagaszkári 
folyamtekn s



11. szám KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ 1815

I. függelék II. függelék III. függelék Magyar név 

Peltocephalus 
dumerilianus   

Duméril-sisaktekn s

Podocnemis spp.   Folyamtekn sök
Testudinidae    Szárazfölditekn s-

félék
 Testudinidae spp.  (az I. 

függeléken szerepl  fajok 
kivételével; a sarkantyús 
tekn s (Geochelone
sulcata ) vadon befogott, 
els dlegesen kereskedelmi 
célból forgalmazott 
egyedeire megállapított 
éves exportkvóta nulla.)

Szárazfölditekn s-
félék  

Astrochelys radiata     Sugaras tekn s
Astrochelys yniphora     Cs rösmell  tekn s
Chelonoidis nigra     Elefánttekn s
Gopherus 
flavomarginatus

Mexikói üregtekn s

Psammobates 
geometricus

Déli sátortekn s

Pyxis arachnoides  Közönséges 
póktekn s

Pyxis planicauda    Lapos póktekn s
Testudo kleinmanni    Egyiptomi tekn s
   

Trionychidae Lágyhéjútekn s-
félék

 Amyda cartilaginea   Porcos
lágyhéjútekn s

Apalone spinifera atra     Fekete
lágyhéjútekn s

Aspideretes gangeticus    Gangeszi
lágyhéjútekn s

Aspideretes hurum     Pávaszemes 
lágyhéjútekn s

Aspideretes nigricans     Sötét lágyhéjútekn s
Chitra spp.    Pisze-

lágyhéjútekn sök  
Lissemys punctata Indiai

leffenty stekn s
Lissemys scutata Burmai

leffenty stekn s
 Palea steindachneri 

(Kína) 
Bibircsesnyakú 
lágyhéjútekn s

Pelochelys spp.   Óriás-
lágyhéjútekn sök  

Pelodiscus axenaria 
(Kína) 

Nincs magyar neve 

Pelodiscus maackii 
(Kína) 

Nincs magyar neve 

Pelodiscus parviformis 
(Kína) 

Nincs magyar neve 

Rafetus swinhoei (Kína) Swinhoe-
lágyhéjútekn s

AMPHIBIA    Kétélt ek  
ANURA    BÉKÁK
Bufonidae Varangyfélék 

Altiphrynoides spp.     Elevenszül  békák  
Atelopus zeteki     Panamai 

csonkaujjúbéka  
Bufo periglenes    Aranyvarangy  
Bufo superciliaris    Kameruni varangy  
Nectophrynoides spp.    Elevenszül  békák  
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Nimbaphrynoides spp.     Elevenszül  békák  
Spinophrynoides spp.     Elevenszül  békák  

Dendrobatidae Nyílméregbéka-félék 
Allobates femoralis  Barnacombú 

famászóbéka
Allobates zaparo  magyar neve nincs 
Dendrobates spp.   Nyílméregbékák  
Epipedobates spp.    Nyílméregbékák  
Phyllobates spp.  Nyílméregbékák  

Mantellidae Aranybékafélék  
Mantella spp.    Aranybékafélék  

Microhylidae Sz kszájúbéka-félék 
Dyscophus antongilii    Paradicsombéka
 Scaphiophryne gottlebei Nincs magyar neve  

Myobatrachidae Gyomorkölt béka-
félék

Rheobatrachus spp.  Gyomorkölt  békák  
Ranidae Valódibéka-félék  

Euphlyctis hexadactylus Hatujjú béka  
Hoplobatrachus 
tigerinus

Tigrisbéka  

CAUDATA    FARKOS 
KÉTÉLT EK

Ambystomidae Harántfogúg te-
félék

Ambystoma dumerilii   Nincs magyar neve  
Ambystoma mexicanum Axolotl

Cryptobranchidae Óriásszalamandra-
félék

Andrias spp.     Óriásszalamandrák  
ELASMOBRANCHII    Porcoshalak
LAMNIFORMES    HERINGCÁPA-

ALAKÚAK 
Cetorhinidae    Cetcápafélék

Cetorhinus maximus   Óriáscetcápa  
Lamnidae Heringcápafélék  

Carcharodon 
carcharias

Nagy fehércápa  

ORECTOLOBIFORMES    RABLÓCÁPA-
ALAKÚAK 

Rhincodontidae Rablócápafélék
Rhincodon typus   Érdes rablócápa  

RAJIFORMES  RÁJAALAKÚAK 
Pristidae F részesrája-félék 

Pristidae spp.  (a II. 
függeléken szerepl  faj 
kivételével)

F részesrája-félék 

 Pristis microdon 
(Nemzetközi kereskedelem 
kizárólag él  állatok 
megfelel  és elfogadható 
akváriumokba els sorban
állományvédelmi célból 
történ  szállítása esetén 
engedélyezhet .)

Édesvízi fürészesrája  

ACTINOPTERYGII    Sugarasúszójú halak
ACIPENSERIFORMES    TOKALAKÚAK 

 ACIPENSERIFORMES 
spp. (az I. függeléken 
szerepl  fajok kivételéve)

Tokalakúak

Acipenseridae Tokfélék  
Acipenser brevirostrum   Tompaorrú tok  
Acipenser sturio    Közönséges tok  
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ANGUILLIFORMES    ANGOLNA- 
ALAKÚAK 

Anguillidae    Angolnafélék 
Anguilla anguilla (2009.
március 13-án lép 
hatályba)

Angolna

CYPRINIFORMES    PONTYALAKÚAK 
Catostomidae Nincs magyar nevük 

Chasmistes cujus    Cui-ui
Cyprinidae Pontyfélék  

Caecobarbus geertsi   Afrikai vakmárna  
Probarbus jullieni    Nincs magyar neve  

OSTEOGLOSSIFORMES    CSONTOSNYELV
HAL-ALAKÚAK 

Osteoglossidae Csontosnyelv hal-
félék

Arapaima gigas   Arapaima 
Scleropages formosus    Ázsiai csontnyelv -

hal
PERCIFORMES    SÜGÉRALAKÚAK 
Labridae    Ajakoshalfélék

Cheilinus undulatus   Napóleonhal
Sciaenidae Dobolóhalfélék  

Totoaba macdonaldi    Totoaba 
SILURIFORMES    HARCSA-

ALAKÚAK 
Pangasiidae Óriásharcsa-félék  

Pangasianodon gigas    Óriásharcsa  
SYNGNATHIFORMES    T HALALAKÚAK 
Syngnathidae T halfélék  

Hippocampus spp.    Csikóhalak  
SARCOPTERYGII    Tüd shalak
CERATODONTIFORMES    TÜD SHAL-

ALAKÚAK 
Ceratodontidae Ausztráliai 

tüd shal-félék
Neoceratodus forsteri   Ausztrál tüd shal  

COELACANTHIFORMES    BOJTOSÚSZÓJÚ-
HAL-ALAKÚAK 

Latimeriidae Bojtosúszóhal-félék 
Latimeria spp.    Bojtosúszójú halak  

ECHINODERMATA (TÜSKÉSB R EK)

HOLOTHUROIDEA    Tengeri uborkák 
ASPIDOCHIROTIDA    
Stichopodidae    Nincs magyar nevük

Isostichopus fuscus 
(Ecuador)

Nincs magyar neve 

ARTHROPODA (ÍZELTLÁBÚAK) 

ARACHNIDA    Pókszabásúak 
ARANEAE    PÓKOK 
Theraphosidae Madárpókfélék  

Aphonopelma albiceps    Nincs magyar neve 
Aphonopelma pallidum Nincs magyar neve  
Brachypelma spp.   Madárpókok

SCORPIONES    SKORPIÓK 
Scorpionidae Skorpiófélék  

Pandinus dictator   Óriásskorpió
Pandinus gambiensis   Gambiai óriásskorpió 
Pandinus imperator    Császárskorpió
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INSECTA    Rovarok
COLEOPTERA    BOGARAK 
Lucanidae    Szarvasbogárfélék  

Colophon spp. (Dél-
Afrika) 

Nincs magyar nevük 

LEPIDOPTERA    LEPKÉK
Papilionidae Pillangófélék  

Atrophaneura jophon   Nincs magyar neve 
Atrophaneura 
pandiyana

Nincs magyar neve 

Bhutanitis spp.   Nincs magyar neve 
Ornithoptera spp.  (az I. 
függeléken szerepl  faj 
kivételével)

Madárszárnyú 
pillangók  

Ornithoptera 
alexandrae

Alexandra-királyné 
pillangó  

Papilio chikae    Luzoni
fecskefarkúlepke  

Papilio homerus    Homerus-
fecskefarkúlepke  

Papilio hospiton    Homerus-
fecskefarkúlepke  

Parnassius apollo   Apolló-lepke  
Teinopalpus spp.   Nincs magyar nevük 
Trogonoptera spp.    Madárszárnyú 

pillangók  
Troides spp.    Madárszárnyú 

pillangók  

ANNELIDA (GY R SFÉRGEK) 

HIRUDINOIDEA    Piócák
ARHYNCHOBDELLIDA    
Hirudinidae Piócafélék  

Hirudo medicinalis   Orvosi pióca

MOLLUSCA (PUHATEST EK)

BIVALVIA    Kagylók
MYTILOIDA    Nincs magyar nevük
Mytilidae    Nincs magyar nevük

Lithophaga lithophaga   Sziklafúró kagyló  
UNIONOIDA    
Unionidae Folyamikagyló-félék 

Conradilla caelata    Madárszárnyú 
gyöngykagyló  

Cyprogenia aberti   Ehet  gyöngykagyló  
Dromus dromas     Dromedár-

gyöngykagyló  
Epioblasma curtisii     Curtis-gyöngykagyló  
Epioblasma florentina     Sárga gyöngykagyló  
Epioblasma sampsonii     Sampson-

gyöngykagyló  
Epioblasma sulcata 
perobliqua

Nincs magyar neve 

Epioblasma torulosa 
gubernaculum   

Zöld gyöngykagyló  

Epioblasma torulosa 
rangiana   

Északi gyöngykagyló 

Epioblasma torulosa 
torulosa

Bütykös 
gyöngykagyló  

Epioblasma turgidula     Turgid-gyöngykagyló 
Epioblasma walkeri     Barna gyöngykagyló  
Fusconaia cuneolus    Nincs magyar neve 



11. szám KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ 1819

I. függelék II. függelék III. függelék Magyar név 

Fusconaia edgariana    Nincs magyar neve 
Lampsilis higginsii    Higgins-

gyöngykagyló  
Lampsilis orbiculata 
orbiculata

Rózsaszín 
gyöngykagyló  

Lampsilis satur    Lapos
zsebkönyvkagyló  

Lampsilis virescens    Alabama-
lámpakagyló  

Plethobasus 
cicatricosus

Szemölcsöshátú
gyöngykagyló  

Plethobasus 
cooperianus

Narancslábú
gyöngykagyló  

Pleurobema clava   Nincs magyar neve 
Pleurobema plenum    Érdes gyöngykagyló  
Potamilus capax     Vaskos

zsebkönyvkagyló  
Quadrula intermedia    Vaskos

zsebkönyvkagyló  
Quadrula sparsa    Appalach-

majomarcú-kagyló  
Toxolasma cylindrellus    Halvány törpekagyló  
Unio nickliniana     Nicklin-

gyöngykagyló  
Unio tampicoensis 
tecomatensis

Tampico-
gyöngykagyló  

Villosa trabalis     Cumberland-
babkagyló  

VENEROIDA    
Tridacnidae    Óriáskagylófélék

 Tridacnidae spp.   Óriáskagylófélék  
GASTROPODA    Csigák
ARCHAEOGASTROPODA    
Haliotidae    Fülcsigafélék 

Haliotis midae (Dél-
Afrika) 

Midász-fülcsiga 

MESOGASTROPODA    
Strombidae Óriás

szárnyascsigafélék  
Strombus gigas   Óriás-szárnyascsiga  

STYLOMMATOPHORA    TÜD SCSIGÁK 
Achatinellidae Kis achátcsigafélék  

Achatinella spp.    Kis achátcsigák  
Camaenidae Falakócsiga-félék  

Papustyla pulcherrima   Zöld falakó-csiga  

CNIDARIA (KORALLOK, T ZKORALLOK, VIRÁGÁLLATOK) 

ANTHOZOA    Virágállatok
ANTIPATHARIA    FEKETE- 

KORALLOK
 ANTIPATHARIA spp.   Feketekorallok 

HELIOPORACEA    KÉK KORALLOK 
Helioporidae    Kékkorall-félék  

 Helioporidae spp.  (csak 
a Heliopora coerulea fajt 
tartalmazza, a fosszíliákra 
nem vonatkoznak az 
egyezmény el írásai)

Kékkorall-félék  

SCLERACTINIA    K KORALLOK 
 SCLERACTINIA spp.  

(A fosszíliákra nem 
vonatkoznak az 
egyezmény el írásai)

K korallok
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STOLONIFERA    
Tubiporidae    Orgonakorall-félék  

 Tubiporidae spp.  (A
fosszíliákra nem 
vonatkoznak az 
egyezmény el írásai)

Orgonakorall-félék  

HYDROZOA    Hidrák
MILLEPORINA    T ZKORALLOK
Milleporidae    T zkorall-félék  

 Milleporidae spp. (A
fosszíliákra nem 
vonatkoznak az 
egyezmény el írásai)

T zkorall-félék  

STYLASTERINA    
Stylasteridae    Hidrokorall-félék  

 Stylasteridae spp. (A
fosszíliákra nem 
vonatkoznak az 
egyezmény el írásai)

Hidrokorall-félék  

NÖVÉNYEK

AGAVACEAE Agávéfélék
Agave parviflora    Törpeagávé  

Agave victoriae-reginae
#1

Viktória-királyn
agávé  

Nolina interrata   San Diego-i medvef
AMARYLLIDACEAE Amarilliszfélék 

Galanthus spp.  #1  Hóvirágok
Sternbergia spp.  #1  Vet virágok  

APOCYNACEAE Meténgfélék 
Hoodia spp.  #9  Nincs magyar nevük 
Pachypodium spp.  (az I. 
függeléken szerepl  fajok 
kivételével) #1 

Gumólábfák

Pachypodium 
ambongense 

Nincs magyar neve 

Pachypodium baronii    Nincs magyar neve 
Pachypodium decaryi    Nincs magyar neve 

Rauvolfia serpentina
#2

Indiai
vérnyomáscserje  

ARALIACEAE Aráliafélék 
Panax ginseng (csak az 
orosz föderációbeli 
populáció; az egyezmény  
függelékein más populáció 
nem szerepel) #3 

Ázsiai ginszeng  

 Panax quinquefolius  #3  Amerikai ginszeng
ARAUCARIACEAE Araukáriafélék 

Araucaria araucana    Chilei feny
BERBERIDACEAE Borbolyafélék 

Podophyllum 
hexandrum  #2 

Himalájai tojásbogyó 

BROMELIACEAE Broméliafélék
Tillandsia harrisii  #1  Harris-tillandzia  
Tillandsia kammii  #1  Kamm-tillandzia  
Tillandsia kautskyi  #1  Kautsky-tillandzia  
Tillandsia mauryana
#1

Maury-tillandzia  

Tillandsia sprengeliana
#1

Sprenge-tillandzia  

Tillandsia sucrei  #1  Sucre-tillandzia  
Tillandsia xerographica
#1

Sarjadó tillandzia 
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CACTACEAE    Kaktuszfélék  
 CACTACEAE spp.  (az 

I. függeléken szerepl ,
illetve a Pereskia spp., 
Pereskiopsis spp. és 
Quiabentia spp fajok
kivételével) (6)#4 

Kaktuszfélék  

Ariocarpus spp.     Gyapjas kaktuszok  
Astrophytum asterias     Dinnyealakú 

csillagkaktusz  
Aztekium ritteri    Aztékkaktusz  
Coryphantha 
werdermannii   

Werdermann-
répagyöker kaktusz  

Discocactus spp.    Korongkaktuszok 
Echinocereus 
ferreirianus ssp.
lindsayi

Nincs magyar neve 

Echinocereus schmollii    Karcsúkaktusz
Escobaria minima     Nincs magyar neve 
Escobaria sneedii     Nincs magyar neve 
Mammillaria 
pectinifera

Nincs magyar neve 

Mammillaria solisioides   Nincs magyar neve 
Melocactus conoideus    Nincs magyar neve 
Melocactus 
deinacanthus

Nincs magyar neve 

Melocactus glaucescens   Nincs magyar neve 
Melocactus paucispinus   Nincs magyar neve 
Obregonia denegrii    Kövirózsakaktusz  
Pachycereus militaris     Katona

orgonakaktusz
Pediocactus bradyi     Nincs magyar neve 
Pediocactus knowltonii    Nincs magyar neve 
Pediocactus paradinei    Nincs magyar neve 
Pediocactus 
peeblesianus

Nincs magyar neve 

Pediocactus sileri     Nincs magyar neve 
Pelecyphora spp.     Bárdkaktuszok  
Sclerocactus 
brevihamatus ssp.
tobuschii

Nincs magyar neve 

Sclerocactus 
erectocentrus

Nincs magyar neve 

Sclerocactus glaucus     Nincs magyar neve 
Sclerocactus 
mariposensis   

Nincs magyar neve 

Sclerocactus mesae-
verdae

Nincs magyar neve 

Sclerocactus nyensis    Nincs magyar neve 
Sclerocactus 
papyracanthus

Papírtövis  kaktusz 

Sclerocactus pubispinus   Nincs magyar neve 

6 Az alábbi hibridek és/vagy kertészeti változatok mesterségesen szaporított példányai nem tartoznak az  Egyezmény  hatálya alá:
 Hatiora x graeseri
 Schlumbergera x buckleyi
 Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata
 Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata
 Schlumbergera opuntioides x Schlumbergera truncata
 Schlumbergera truncata (kertészeti változatok) 
 Cactaceae spp. klorofillhiányos formái, a következ  oltóalanyokra oltva: Harrisia 'Jusbertii', Hylocereus trigonus vagy 

Hylocereus undatus 
Opuntia microdasys (kertészeti változatok) 
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Sclerocactus wrightiae    Nincs magyar neve 
Strombocactus spp.    Nincs magyar nevük 
Turbinicarpus spp.     Nincs magyar nevük 
Uebelmannia spp.     Nincs magyar nevük 

CARYOCARACEAE Szuaridiófélék 
Caryocar costaricense
#1

Ajillo

COMPOSITAE (ASTERACEAE) Fészkesek 
Saussurea costus    Indiai törpebogáncs  

CRASSULACEAE Varjúhájfélék 
Dudleya stolonifera   Nincs magyar neve 
Dudleya traskiae   Nincs magyar neve 

CUPRESSACEAE Ciprusfélék 
Fitzroya cupressoides    Patagón ciprus  
Pilgerodendron 
uviferum

Patagón déliciprus  

CYATHEACEAE Páfrányfafélék  
Cyathea spp.  #1   Serlegpáfrányok  

CYCADACEAE    Cikászfélék  
 CYCADACEAE spp.  

(az I. függeléken szerepl
faj kivételével) #1 

Cikászfélék

Cycas beddomei    Beddome-cikász
DICKSONIACEAE Páfrányfafélék 

 Cibotium barometz  #1  Báránypáfrány 
Dicksonia spp. (csak az 
amerikai populációk; az 
egyezmény  függelékein 
nem szerepel más 
populáció) #1  

Hópáfrányok  

DIDIEREACEAE    Álkaktuszfélék 
 DIDIEREACEAE spp.  

#1
Álkaktuszfélék

DIOSCOREACEAE Jamszgyökérfélék 
Dioscorea deltoidea  #1  Himalájai 

jamszgyökér 
DROSERACEAE Harmatf félék

Dionaea muscipula  #1  Vénusz légycsapója  
EUPHORBIACEAE Kutyatejfélék 

Euphorbia spp.  (az I. 
függeléken szerepl  fajok 
kivételével; csak a 
szukkulens fajok; az 
Euphorbia trigona
kertészeti változatának 
mesterségesen szaporított 
példányaira, az Euphorbia
lactea mesterségesen 
szaporított, Euphorbia 
neriifolia
gyökérállományába oltott 
mesterségesen szaporított, 
fés s, legyez  alakú és 
klorofillhiányos formáira, 
valamint az Euphorbia
‘Milii’ 100 darabnál többet 
számláló kiszerelésekben 
forgalomba hozott és 
láthatóan kertészeti 
változatának
mesterségesen szaporított 
példányaira az egyezmény  
rendelkezései nem 
vonatkoznak) #1

Kutyatejek  

Euphorbia 
ambovombensis

Nincs magyar neve 
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Euphorbia 
capsaintemariensis

Nincs magyar neve 

Euphorbia cremersii
(Beleértve a forma 
viridifoliat és a var. 
rakotozafyit.)

Nincs magyar neve 

Euphorbia cylindrifolia
(Beleértve az ssp. 
tuberiferat.)

Nincs magyar neve 

Euphorbia decaryi
(Beleértve a var. 
ampanihyensist, 
robinsoniit és
spirostichat.)

Nincs magyar neve 

Euphorbia francoisii    Nincs magyar neve 
Euphorbia moratii
(Beleértve a var. 
antsingiensist, 
bemarahensist és
multiflorat.)

Nincs magyar neve 

Euphorbia 
parvicyathophora

Nincs magyar neve 

Euphorbia quartziticola   Nincs magyar neve 
Euphorbia tulearensis     Nincs magyar neve 

FOUQUIEACEAE Okotillófélék 
Fouquieria columnaris
#1

Budzsumfa

Fouquieria fasciculata    Nincs magyar neve 
Fouquieria purpusii    Nincs magyar neve 

GNETACEAE Gnétumfélék
Gnetum montanum
(Nepál) #1 

Nincs magyar neve 

JUGLANDACEAE Diófélék  
Oreomunnea 
pterocarpa  #1 

Gavilán  

LEGUMINOSAE 
(FABACEAE)

Pillangósok

 Caesalpinia echinata 
#10 

Parázsfa (brazilfa) 

Dalbergia nigra    Brazil rózsafa  

 Dalbergia retusa a
guatemalai populációk) 
(Guatemala)#5

Kokoboló rózsafa 

 Dalbergia stevensonii a
guatemalai populációk) 
(Guatemala)#5

Honduraszi rózsafa 

 Dipteryx panamensis
(Costa Rica, Nicaragua) 

Nincs magyar neve  

Pericopsis elata  #5  Afrikai teakfa  
Platymiscium
pleiostachyum  #1 

Nincs magyar neve  

Pterocarpus santalinus
#7

Vörös szantálfa  
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LILIACEA Liliomfélék  
Aloe spp.  (az I. 
függeléken szerepl  fajok 
és az Aloe barbadensis 
néven szintén ismert Aloe
vera kivételével, amely az 
egyezmény  függelékein 
nem szerepel) #1

Aloék

Aloe albida    Nincs magyar neve 
Aloe albiflora    Nincs magyar neve 
Aloe alfredii    Nincs magyar neve 
Aloe bakeri    Vékonyszárú aloé  
Aloe bellatula    Nincs magyar neve 
Aloe calcairophila    Nincs magyar neve 
Aloe compressa   
(Beleértve a var. 
rugosquamosat, 
schistophilat és 
paucituberculatat.)

Nincs magyar neve 

Aloe delphinensis    Nincs magyar neve 
Aloe descoingsii    Nincs magyar neve 
Aloe fragilis    Nincs magyar neve 
Aloe haworthioides
(Beleértve a var. 
aurantiacat.)

Nincs magyar neve 

Aloe helenae    Nincs magyar neve 
Aloe laeta  (Beleértve a 
var. aurantiacat.)

Nincs magyar neve 

Aloe parallelifolia    Nincs magyar neve 
Aloe parvula    Nincs magyar neve 
Aloe pillansii    Nincs magyar neve 
Aloe polyphylla    Nincs magyar neve 
Aloe rauhii    Nincs magyar neve 
Aloe suzannae    Nincs magyar neve 
Aloe versicolor    Nincs magyar neve 
Aloe vossii    Nincs magyar neve 

MAGNOLIACEAE Liliomfafélék 
Magnolia liliifera var.
obovata (Nepál) #1 

Hodgson-liliomfa  

MELIACEAE Imafüzérfa-félék  
Cedrela odorata  a 
kolumbiai populációk 
(Kolumbia), a 
guatemalai populációk) 
(Guatemala), a perui 
populációk (Peru) #5  

Nincs magyar neve 

Swietenia humilis  #1  Honduraszi mahagóni 
Swietenia macrophylla
(a neotrópusi régió 
populációi) #6

Nagylevel  mahagóni 

Swietenia mahagoni  #5  Karibi mahagóni  
NEPENTHACEAE Kancsókafélék  

Nepenthes spp.  (az I. 
függeléken szerepl  fajok 
kivételével) #1 

Kancsókák

Nepenthes khasiana    Indiai kancsóka  
Nepenthes rajah    Óriáskancsóka  
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ORCHIDACEAE    Orchideafélék  
 ORCHIDACEAE spp.  

(az I. függeléken szerepl
fajok kivételével)(7) #1

Orchideafélék  

(Minden most következ ,
az I. függeléken szerepl
faj esetében a steril 
konténerben szállított, in 
vitro szaporított, szilárd 
vagy folyékony táptalajon 
lev  magoncokra vagy 
szövettenyészetekre nem 
vonatkoznak az 
egyezmény  rendelkezései)
Aerangis ellisii     Nincs magyar neve 
Dendrobium cruentum     Nincs magyar neve 
Laelia jongheana     Nincs magyar neve 
Laelia lobata     Nincs magyar neve 
Paphiopedilum spp.     Ázsiai

papucsorchideák  
Peristeria elata     Nincs magyar neve 
Phragmipedium spp.     Dél-amerikai 

papucsorchideák  
Renanthera 
imschootiana

Nincs magyar neve 

OROBANCHACEAE Vajvirágfélék  
Cistanche deserticola
#1

Sivatagi cistanche  

PALMAE 
(ARECACEAE)

Pálmafélék

Beccariophoenix 
madagascariensis  #1 

Nincs magyar neve 

Chrysalidocarpus 
decipiens

Nincs magyar neve 

Lemurophoenix 
halleuxii  

Nincs magyar neve 

Marojejya darianii  Nincs magyar neve 
Neodypsis decaryi  #1  Nincs magyar neve 
Ravenea louvelii Nincs magyar neve 
Ravenea rivularis  Nincs magyar neve 
Satranala decussilvae  Nincs magyar neve 
Voanioala gerardii  Nincs magyar neve 

PAPAVERACEAE Mákfélék  
Meconopsis regia
(Nepál) #1 

Nincs magyar neve 

PINACEAE Feny félék 
Abies guatemalensis    Guatemalai 

jegenyefeny

7 Az alábbi nemek mesterségesen szaporított hibridjei nem tartoznak a rendelet hatálya alá, amennyiben az alábbi a) és b) pontbeli
feltételek teljesülnek: Cymbidium, Dendrobium, Phalaenopsis és Vanda:
a) A példányok láthatóan mesterségesen szaporítottak és nem tanúsítják a vadonban történ  begy jtés jeleit, úgymint mechanikai 
sérülés és a begy jtésb l ered  komoly vízveszteség, szabálytalan forma vagy nem egyöntet  méret és alak a rendszertani 
egységen és szállítmányon belül, a levelekre tapadó algák vagy egyéb, a leveleken fejl d  szervezetek, valamint rovarok vagy más 
kártev k okozta sérülések; illetve
b) i) nem virágzó állapotban történ  szállítás esetén a példányokat külön konténerben kell szállítani (úgymint karton, dobozok,

ládák vagy CC-konténerben történ  szállítás esetén saját polc), amelyek mindegyikében ugyanazon hibrid 20 vagy annál több 
példányát szállítják; az egy konténerben szállított növényeknek nagyban hasonlónak és egészségesnek kell lenniük; valamint a 
növényeket olyan dokumentumok kíséretében kell szállítani, mint pl. az egyes hibridek példányainak pontos számát tartalmazó 
számla; vagy

 ii) virágzó állapotban történ  szállítás esetén, ha egyedenként legalább egy teljesen nyílt virág van, nincs megkötés a 
szállítmányonkénti egyedek legkisebb számára nézve, de az egyedeket kiskereskedelmi értékesítésre megfelel en el  kell 
készíteni, pl. el re nyomtatott címkével kell ellátni vagy el re nyomtatott csomagolóanyaggal kell becsomagolni, amelyen 
szerepel a hibrid neve és a végfelhasználó ország. Az adatoknak – az ellen rzést megkönnyítend  – jól láthatónak kell lenniük.  
A kivételeknek nem egyértelm en megfelel  növényeket a megfelel  CITES dokumentumokkal kell szállítani. 
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PODOCARPACEAE K tiszafafélék 
Podocarpus neriifolius
(Nepál) #1 

Nincs magyar neve 

Podocarpus parlatorei    Nincs magyar neve 
PORTULACACEAE Porcsinfélék  

Anacampseros spp.  #1  Széprózsák  
Avonia spp. #1  Nincs magyar nevük 
Lewisia serrata  #1  Nincs magyar neve 

PRIMULACEAE Kankalinfélék
Cyclamen spp.  (8)#1 Ciklámenek  

PROTEACEAE Csodafafélék
Orothamnus zeyheri  #1  Nincs magyar neve 
Protea odorata  #1  Illatos csodafa  

RANUNCULACEAE Boglárkafélék
Adonis vernalis  #2  Tavaszi hérics  
Hydrastis canadensis
#8

Kanadai aranygyökér 

ROSACEAE Rózsafélék  
Prunus africana  #1  Afrikai meggy  

RUBIACEAE Galajfélék 
Balmea stormiae    Nincs magyar neve 

SARRACENIACEAE Kürtvirágfélék  
Sarracenia spp.  (az I. 
függeléken szerepl  fajok 
kivételével) #1 

Kürtvirágok

Sarracenia oreophila    Nincs magyar neve 
Sarracenia rubra ssp.
alabamensis

Nincs magyar nevük 

Sarracenia rubra ssp.
jonesii

Nincs magyar nevük 

SCROPHULARIACEAE Tátogatófélék
Picrorhiza kurrooa  #2 
(a Picrorhiza 
scrophulariiflora
kivételével) 

Nincs magyar neve 

STANGERIACEAE Stangercikász-félék  
Bowenia spp.  #1  Nincs magyar nevük  

Stangeria eriopus     Stanger-cikász
TAXACEAE Tiszafafélék  

Taxus chinensis és a faj 
intraspecifikus taxonjai 
#2

Kínai tiszafa 

Taxus cuspidata és a faj 
intraspecifikus taxonjai 
(9) #2

Japán tiszafa 

Taxus fuana és a faj 
intraspecifikus taxonjai
#2

Tibeti tiszafa 

Taxus sumatrana és a 
faj intraspecifikus 
taxonjai #2 

Szumátrai tiszafa 

Taxus wallichiana  #2  Himalájai tiszafa  
THYMELEACEAE 
(AQUILARIACEAE) 

Boroszlánfélék  

Aquilaria spp.  #1  Sasfák 

8 A Cyclamen persicum kertészeti változatának mesterségesen szaporított példányai nem tartoznak az egyezmény  hatálya alá. E 
kivétel nem vonatkozik a nyugalmi állapotban lev  gumók kereskedelmére. 

9 A Taxus cuspidata él , cserepes vagy más kisméret  konténerben lév  mesterségesen szaporított hibridjei és kertészeti változatai, 
amelyek minden szállítmánya olyan címkével van ellátva, vagy olyan bizonylat kíséri, amelyen feltüntették a rendszertani egység
vagy egységek nevét, valamint azt, hogy „mesterségesen szaporított”, nem tartoznak az egyezmény  hatálya alá. 
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Gonystylus spp.  #1  Nincs magyar nevük 
Gyrinops spp.  #1 Nincs magyar nevük 

TROCHODENDRACEAE 
(TETRACENTRACEAE) 

Nincs magyar nevük

Tetracentron sinense
(Nepál) #1 

Nincs magyar neve 

VALERIANACEAE Macskagyökérfélék  
Nardostachys 
grandiflora #2 

Indiai nárdus 

WELWITSCHIACEAE Velvicsiafélék  
Welwitschia mirabilis
#1

Velvicsia  

ZAMIACEAE    Bunkóspálmafélék  
 ZAMIACEAE spp.  (az 

I. függeléken szerepl  fajok 
kivételével) #1 

Bunkóspálmafélék

Ceratozamia spp.    Nincs magyar nevük 
Chigua spp.    Nincs magyar nevük 
Encephalartos spp.    Kafferkenyerek  
Microcycas calocoma    Parafapálma

ZINGIBERACEAE Gyömbérfélék 
Hedychium 
philippinense  #1 

Fülöp-szigeteki 
gyömbérliliom  

ZYGOPHYLLACEAE Királydinnyefélék  
 Bulnesia sarmientoi 

(Argentína) #11 
Nincs magyar neve 

Guaiacum spp.  #2  Szentfák  
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#1 valamennyi rész és a származék, kivéve: 
a) a mag, a spóra és a pollen (beleértve a pollíniumot); 
b) a steril konténerben szállított, in vitro szaporított, szilárd vagy folyékony táptalajon lev  magoncok vagy 

szövettenyészetek; és 
c) a mesterségesen szaporított növényekr l származó vágott virág; és 
d) a Vanilla nemzetségbe tartozó mesterségesen szaporított növények termése, illetve a termés része és  

származéka. 

#2 valamennyi rész és a származék, kivéve: 
a) a mag és a pollen; illetve 
b) a csomagolt és kiskereskedelmi forgalomra el készített késztermékek

#3  egész és szeletelt gyökerek, valamint gyökér részek 

#4 valamennyi rész és a származék, kivéve: 
a) a mag, kivéve a Mexikóból származó mexikói kaktuszok magjait, valamint a pollen; 
b) a steril konténerben szállított, in vitro szaporított, szilárd vagy folyékony táptalajon lev  magoncok vagy  

szövettenyészetek; 
c) a mesterségesen szaporított növényekr l származó vágott virág; 
d) a betelepített vagy mesterségesen szaporított növények termése, része és származéka; illetve 
e) az Opuntia nemzetség Opuntia alnemzetségébe tartozó betelepített vagy mesterségesen szaporított  

növények külön hajtása, része és származéka. 

#5 a rönk, a f részfa és a furnérlemez; 

#6 a rönk, a f részfa, a furnérlemez és a rétegelt lemez; 

#7 a rönk, a fanyesedék, az rlemény és a kivonatok.; 

#8 föld alatti részek (é. gyökerek és gumók): egészben, részben vagy porítva. 

#9 valamennyi rész és a származék, kivéve azokat, melyeken az alábbi címke található: „Készült ellen rzött 
begy jtés és el állítás során nyert Hoodia spp. anyagából, a botswanai/namíbiai/dél-afrikai CITES 
igazgatási hatóságokkal való együttm ködés keretében a BW/NA/ZA xxxxxx számú megállapodás 
szerint” 

#10 a rönk, a f részfa, a furnérlemez, ideértve a húros hangszerekhez való vonók gyártására használt félkész 
faárut”

„Appendices I, II and III 

valid from 12 February 2008 

Interpretation

1. Species included in these Appendices are referred to: 
a) by the name of the species; or 
b) as being all of the species included in a higher taxon or designated part thereof. 
2. The abbreviation “spp.” is used to denote all species of a higher taxon. 
3. Other references to taxa higher than species are for the purposes of information or classification 
only. The common names included after the scientific names of families are for reference only. They 
are intended to indicate the species within the family concerned that are included in the Appendices. 
In most cases this is not all of the species within the family. 
4. The following abbreviations are used for plant taxa below the level of species: 
a) “ssp.” is used to denote subspecies; and 
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b) “var(s).” is used to denote variety (varieties). 
5. As none of the species or higher taxa of FLORA included in Appendix I is annotated to the effect 
that
its hybrids shall be treated in accordance with the provisions of Article III of the Convention, this 
means that artificially propagated hybrids produced from one or more of these species or taxa may 
be traded with a certificate of artificial propagation, and that seeds and pollen (including pollinia), cut 
flowers, seedling or tissue cultures obtained in vitro, in solid or liquid media, transported in sterile 
containers of these hybrids are not subject to the provisions of the Convention. 
6. The names of the countries in parentheses placed against the names of species in Appendix III are 
those of the Parties submitting these species for inclusion in this Appendix. 
7. When a species is included in one of the Appendices, all parts and derivatives of the species are 
also
included in the same Appendix unless the species is annotated to indicate that only specific parts and 
derivatives are included. The symbol # followed by a number placed against the name of a species or 
higher taxon included in Appendix II or III refers to a footnote that indicates the parts or derivatives 
of plants that are designated as 'specimens' subject to the provisions of the Convention in 
accordance with Article I, paragraph (b), subparagraph (iii). 

Appendices

I II III

F A U N A (ANIMALS) 

P H Y L U M   C H O R D A T A 

CLASS MAMMALIA  
(MAMMALS) 

ARTIODACTYLA 

Antilocapridae Pronghorn  

Antilocapra americana (Only 
the population of Mexico; no 
other population is included in 
the Appendices)  

    

Bovidae Antelopes, cattle, duikers, gazelles, goats, sheep, etc. 

Addax nasomaculatus     

Ammotragus lervia

    Antilope cervicapra (Nepal)

Bison bison athabascae

Bos gaurus (Excludes the 
domesticated form, which is 
referenced as Bos frontalis,
and is not subject to the 
provisions of the Convention) 

    

Bos mutus (Excludes the 
domesticated form, which is 
referenced as Bos grunniens,
and is not subject to the 
provisions of the Convention) 

    

Bos sauveli     

    

Bubalus arnee (Nepal) 
(Excludes the domesticated 
form, which is referenced as 
Bubalus bubalis)

Bubalus depressicornis     
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Bubalus mindorensis     

Bubalus quarlesi     

Budorcas taxicolor

Capra falconeri     

Capricornis milneedwardsii     

Capricornis rubidus     

Capricornis sumatraensis     

Capricornis thar     

Cephalophus brookei

Cephalophus dorsalis

Cephalophus jentinki     

Cephalophus ogilbyi

Cephalophus silvicultor

Cephalophus zebra

Damaliscus pygargus 
pygargus

Gazella cuvieri     

    Gazella dorcas (Algeria,
Tunisia) 

Gazella leptoceros     

Hippotragus niger variani     

Kobus leche

Naemorhedus baileyi     

Naemorhedus caudatus     

Naemorhedus goral     

Naemorhedus griseus     

Nanger dama     

Oryx dammah     

Oryx leucoryx     

Ovis ammon (Except the 
subspecies included in 
Appendix I) 

Ovis ammon hodgsonii     

Ovis ammon nigrimontana     

Ovis canadensis (Only the 
population of Mexico; no 
other population is included 
in the Appendices) 

Ovis orientalis ophion     

Ovis vignei (Except the 
subspecies included in 
Appendix I) 

Ovis vignei vignei     

Pantholops hodgsonii     

Philantomba monticola
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Pseudoryx nghetinhensis 

Rupicapra pyrenaica ornata     

Saiga borealis

Saiga tatarica

    Tetracerus quadricornis
(Nepal) 

Camelidae Guanaco, vicuna 

Lama glama guanicoe

Vicugna vicugna (Except the 
populations of: Argentina [the 
populations of the Provinces 
of Jujuy and Catamarca and 
the semi-captive populations 
of the Provinces of Jujuy, 
Salta, Catamarca, La Rioja 
and San Juan]; Bolivia [the 
whole population]; Chile 
[population of the Primera 
Región]; and Peru [the whole 
population]; which are 
included in Appendix II) 

    

Vicugna vicugna (Only the 
populations of Argentina1 [the 
populations of the Provinces of 
Jujuy and Catamarca and the 
semi-captive populations of the 
Provinces of Jujuy, Salta, 
Catamarca, La Rioja and San 
Juan]; Bolivia2 [the whole 
population]; Chile3 [population 
of the Primera Región]; Peru4

[the whole population]; all other 
populations are included in 
Appendix I) 

Cervidae Deer, guemals, muntjacs, pudus 

Axis calamianensis     

Axis kuhlii     

Axis porcinus annamiticus     

Blastocerus dichotomus     

Cervus elaphus bactrianus

    Cervus elaphus barbarus
(Algeria, Tunisia) 

Cervus elaphus hanglu     

Dama dama mesopotamica     

Hippocamelus spp.     

    Mazama temama cerasina
(Guatemala) 

Muntiacus crinifrons     

Muntiacus vuquangensis     

    Odocoileus virginianus 
mayensis (Guatemala) 
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Ozotoceros bezoarticus     

Pudu mephistophiles

Pudu puda     

Rucervus duvaucelii     

Rucervus eldii     

Hippopotamidae Hippopotamuses 

Hexaprotodon liberiensis

Hippopotamus amphibius

Moschidae Musk deer 

Moschus spp. (Only the 
populations of Afghanistan, 
Bhutan, India, Myanmar, 
Nepal and Pakistan; all other 
populations are included in 
Appendix II) 

    

Moschus spp. (Except the 
populations of Afghanistan, 
Bhutan, India, Myanmar, 
Nepal and Pakistan, which 
are included in Appendix I) 

Suidae Babirusa, pygmy hog 

Babyrousa babyrussa     

Babyrousa bolabatuensis     

Babyrousa celebensis     

Babyrousa togeanensis     

Sus salvanius     

Tayassuidae Peccaries 

Tayassuidae spp. (Except 
the species included in 
Appendix I and the 
populations of Pecari tajacu
of Mexico and the United 
States of America, which are 
not included in the 
Appendices) 

Catagonus wagneri     

CARNIVORA

Ailuridae Red panda 

Ailurus fulgens     

Canidae Bush dog, foxes, wolves 

    Canis aureus (India) 

Canis lupus (Only the 
populations of Bhutan, India, 
Nepal and Pakistan; all other 
populations are included in 
Appendix II) 

    

Canis lupus (Except the 
populations of Bhutan, India, 
Nepal and Pakistan, which 
are included in Appendix I) 
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Cerdocyon thous

Chrysocyon brachyurus

Cuon alpinus

Lycalopex culpaeus

Lycalopex fulvipes

Lycalopex griseus

Lycalopex gymnocercus

Speothos venaticus     

    Vulpes bengalensis (India) 

Vulpes cana

    Vulpes vulpes griffithi
(India) 

    Vulpes vulpes montana
(India) 

    Vulpes vulpes pusilla
(India) 

Vulpes zerda

Eupleridae Fossa, falanouc, Malagasy civet 

Cryptoprocta ferox

Eupleres goudotii

Fossa fossana

Felidae Cats 

Felidae spp. (Except the 
species included in 
Appendix I. Specimens of the 
domesticated form are not 
subject to the provisions of 
the Convention) 

Acinonyx jubatus (Annual 
export quotas for live 
specimens and hunting 
trophies are granted as 
follows: Botswana: 5; 
Namibia: 150; Zimbabwe: 50. 
The trade in such specimens 
is subject to the provisions of 
Article III of the Convention) 

    

Caracal caracal(Only the 
population of Asia; all other 
populations are included in 
Appendix II) 

    

Catopuma temminckii     

Felis nigripes     

Leopardus geoffroyi     

Leopardus jacobitus     

Leopardus pardalis     

Leopardus tigrinus     

Leopardus wiedii     

Lynx pardinus     
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Neofelis nebulosa     

Panthera leo persica     

Panthera onca     

Panthera pardus     

Panthera tigris     

Pardofelis marmorata     

Prionailurus bengalensis
bengalensis (Only the 
populations of Bangladesh, 
India and Thailand; all other 
populations are included in 
Appendix II) 

    

Prionailurus planiceps     

Prionailurus rubiginosus
(Only the population of India; 
all other populations are 
included in Appendix II) 

    

Puma concolor coryi     

Puma concolor 
costaricensis     

Puma concolor couguar     

Puma yagouaroundi (Only 
the populations of Central and 
North America; all other 
populations are included in 
Appendix II) 

    

Uncia uncia     

Herpestidae Mongooses 

    Herpestes edwardsi (India) 

    Herpestes fuscus (India) 

    Herpestes javanicus 
auropunctatus (India) 

    Herpestes smithii (India)

    Herpestes urva (India) 

    Herpestes vitticollis (India) 

Hyaenidae Aardwolf 

    Proteles cristata (Botswana)

Mephitidae Hog-nosed skunk 

Conepatus humboldtii

Mustelidae Badgers, martens, weasels, etc. 

Lutrinae Otters 

Lutrinae spp. (Except the 
species included in 
Appendix I) 

Aonyx capensis microdon 
(Only the populations of 
Cameroon and Nigeria; all 
other populations are included 
in Appendix II) 
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Enhydra lutris nereis     

Lontra felina     

Lontra longicaudis     

Lontra provocax     

Lutra lutra     

Lutra nippon     

Pteronura brasiliensis     

Mustelinae Grisons, honey badger, martens, tayra, weasels 

    Eira barbara (Honduras) 

    Galictis vittata (Costa Rica) 

    Martes flavigula (India) 

    Martes foina intermedia
(India) 

    Martes gwatkinsii (India)

    Mellivora capensis 
(Botswana) 

    Mustela altaica (India) 

    Mustela erminea ferghanae 
(India) 

    Mustela kathiah (India) 

Mustela nigripes     

    Mustela sibirica (India) 

Odobenidae Walrus 

    Odobenus rosmarus
(Canada) 

Otariidae Fur seals, sealions 

Arctocephalus spp. (Except 
the species included in 
Appendix I) 

Arctocephalus townsendi     

Phocidae Seals 

Mirounga leonina

Monachus spp.     

Procyonidae Coatis, kinkajou, olingos 

    Bassaricyon gabbii (Costa 
Rica) 

    Bassariscus sumichrasti 
(Costa Rica) 

    Nasua narica (Honduras) 

    Nasua nasua solitaria
(Uruguay) 

    Potos flavus (Honduras) 

Ursidae Bears, giant panda 

Ursidae spp. (Except the 
species included in 
Appendix I) 
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Ailuropoda melanoleuca     

Helarctos malayanus     

Melursus ursinus     

Tremarctos ornatus     

Ursus arctos (Only the 
populations of Bhutan, China, 
Mexico and Mongolia; all other 
populations are included in 
Appendix II) 

    

Ursus arctos isabellinus     

Ursus thibetanus     

Viverridae Binturong, civets, linsangs, otter-civet, palm civets 

    Arctictis binturong (India) 

    Civettictis civetta
(Botswana) 

Cynogale bennettii

Hemigalus derbyanus

    Paguma larvata (India) 

    Paradoxurus 
hermaphroditus (India) 

    Paradoxurus jerdoni (India)

Prionodon linsang

Prionodon pardicolor     

    Viverra civettina (India) 

    Viverra zibetha (India) 

    Viverricula indica (India) 

CETACEA Dolphins, porpoises, whales 

CETACEA spp. (Except the 
species included in 
Appendix I. A zero annual 
export quota has been 
established for live 
specimens from the Black 
Sea population of Tursiops 
truncatus removed from the 
wild and traded for primarily 
commercial purposes) 

Balaenidae Bowhead whale, right whales 

Balaena mysticetus     

Eubalaena spp.     

Balaenopteridae Humpback whale, rorquals 

Balaenoptera acutorostrata
(Except the population of 
West Greenland, which is 
included in Appendix II) 

    

Balaenoptera bonaerensis     

Balaenoptera borealis     

Balaenoptera edeni     

Balaenoptera musculus     
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Balaenoptera physalus     

Megaptera novaeangliae     

Delphinidae Dolphins 

Orcaella brevirostris     

Sotalia spp.     

Sousa spp.     

Eschrichtiidae Grey whale 

Eschrichtius robustus     

Iniidae River dolphins 

Lipotes vexillifer     

Neobalaenidae Pygmy right whale 

Caperea marginata     

Phocoenidae Porpoises 

Neophocaena phocaenoides     

Phocoena sinus     

Physeteridae Sperm whales 

Physeter catodon     

Platanistidae River dolphins 

Platanista spp.     

Ziphiidae Beaked whales, bottle-nosed whales 

Berardius spp.     

Hyperoodon spp.     

CHIROPTERA

Phyllostomidae Broad-nosed bat 

    Platyrrhinus lineatus
(Uruguay) 

Pteropodidae Fruit bats, flying foxes 

Acerodon spp. (Except the 
species included in 
Appendix I) 

Acerodon jubatus     

Pteropus spp. (Except the 
species included in 
Appendix I) 

Pteropus insularis     

Pteropus loochoensis     

Pteropus mariannus     

Pteropus molossinus     

Pteropus pelewensis     

Pteropus pilosus     

Pteropus samoensis     

Pteropus tonganus     
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Pteropus ualanus     

Pteropus yapensis     

CINGULATA

Dasypodidae Armadillos 

    Cabassous centralis (Costa 
Rica) 

    Cabassous tatouay
(Uruguay) 

Chaetophractus nationi (A 
zero annual export quota has 
been established. All 
specimens shall be deemed 
to be specimens of species 
included in Appendix I and 
the trade in them shall be 
regulated accordingly) 

Priodontes maximus     

DASYUROMORPHIA

Dasyuridae Dunnarts 

Sminthopsis longicaudata     

Sminthopsis psammophila     

Thylacinidae Tasmanian wolf, thylacine 

Thylacinus cynocephalus
(possibly extinct)     

DIPROTODONTIA

Macropodidae Kangaroos, wallabies 

Dendrolagus inustus

Dendrolagus ursinus

Lagorchestes hirsutus     

Lagostrophus fasciatus     

Onychogalea fraenata     

Onychogalea lunata     

Phalangeridae Cuscuses 

Phalanger intercastellanus

Phalanger mimicus

Phalanger orientalis

Spilocuscus kraemeri

Spilocuscus maculatus

Spilocuscus papuensis

Potoroidae Rat-kangaroos 

Bettongia spp.     

Caloprymnus campestris
(possibly extinct)     
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Vombatidae Northern hairy-nosed wombat 

Lasiorhinus krefftii     

LAGOMORPHA

Leporidae Hispid hare, volcano rabbit 

Caprolagus hispidus     

Romerolagus diazi     

MONOTREMATA

Tachyglossidae Echidnas, spiny anteaters 

Zaglossus spp.

PERAMELEMORPHIA

Chaeropodidae Pig-footed bandicoots 

Chaeropus ecaudatus
(possibly extinct)     

Peramelidae Bandicoots, echymiperas 

Perameles bougainville     

Thylacomyidae Bilbies 

Macrotis lagotis     

Macrotis leucura     

PERISSODACTYLA

Equidae Horses, wild asses, zebras 

Equus africanus (Excludes 
the domesticated form, which 
is referenced as Equus 
asinus, and is not subject to 
the provisions of the 
Convention) 

    

Equus grevyi     

Equus hemionus (Except 
the subspecies included in 
Appendix I) 

Equus hemionus hemionus     

Equus hemionus khur     

Equus kiang

Equus przewalskii     

Equus zebra hartmannae
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Equus zebra zebra     

Rhinocerotidae Rhinoceroses 

Rhinocerotidae spp. (Except 
the subspecies included in 
Appendix II) 

    

Ceratotherium simum 
simum (Only the populations 
of South Africa and 
Swaziland; all other 
populations are included in 
Appendix I. For the exclusive 
purpose of allowing 
international trade in live 
animals to appropriate and 
acceptable destinations and 
hunting trophies. All other 
specimens shall be deemed 
to be specimens of species 
included in Appendix I and 
the trade in them shall be 
regulated accordingly) 

Tapiridae Tapirs 

Tapiridae spp. (Except the 
species included in 
Appendix II) 

    

Tapirus terrestris

PHOLIDOTA

Manidae Pangolins 

Manis spp. (A zero annual 
export quota has been 
established for Manis 
crassicaudata, M.
culionensis, M. javanica and 
M. pentadactyla for 
specimens removed from the 
wild and traded for primarily 
commercial purposes) 

PILOSA

Bradypodidae Three-toed sloth 

Bradypus variegatus

Megalonychidae Two-toed sloth 

    Choloepus hoffmanni 
(Costa Rica) 

Myrmecophagidae American anteaters 

Myrmecophaga tridactyla

    Tamandua mexicana 
(Guatemala) 

PRIMATES Apes, monkeys 

PRIMATES spp. (Except the 
species included in 
Appendix I) 

Atelidae Howler and prehensile-tailed monkeys 

Alouatta coibensis     
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Alouatta palliata     

Alouatta pigra     

Ateles geoffroyi frontatus     

Ateles geoffroyi 
panamensis     

Brachyteles arachnoides     

Brachyteles hypoxanthus     

Oreonax flavicauda     

Cebidae New World monkeys 

Callimico goeldii     

Callithrix aurita     

Callithrix flaviceps     

Leontopithecus spp.     

Saguinus bicolor     

Saguinus geoffroyi     

Saguinus leucopus     

Saguinus martinsi     

Saguinus oedipus     

Saimiri oerstedii     

Cercopithecidae Old World monkeys 

Cercocebus galeritus     

Cercopithecus diana     

Cercopithecus roloway     

Macaca silenus     

Mandrillus leucophaeus     

Mandrillus sphinx     

Nasalis larvatus     

Piliocolobus kirkii     

Piliocolobus rufomitratus     

Presbytis potenziani     

Pygathrix spp.     

Rhinopithecus spp.     

Semnopithecus ajax     

Semnopithecus dussumieri     

Semnopithecus entellus     

Semnopithecus hector     

Semnopithecus hypoleucos     

Semnopithecus priam     

Semnopithecus schistaceus     

Simias concolor     

Trachypithecus geei     

Trachypithecus pileatus     

Trachypithecus shortridgei     
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Cheirogaleidae Dwarf lemurs 

Cheirogaleidae spp.     

Daubentoniidae Aye-aye 

Daubentonia 
madagascariensis     

Hominidae Chimpanzees, gorilla, orang-utan 

Gorilla beringei     

Gorilla gorilla     

Pan spp.     

Pongo abelii     

Pongo pygmaeus     

Hylobatidae Gibbons 

Hylobatidae spp.     

Indriidae Avahi, indris, sifakas, woolly lemurs 

Indriidae spp.     

Lemuridae Large lemurs 

Lemuridae spp.     

Lepilemuridae Sportive lemurs 

Lepilemuridae spp.     

Lorisidae Lorises 

Nycticebus spp.     

Pithecidae Sakis and uakaris 

Cacajao spp.     

Chiropotes albinasus     

PROBOSCIDEA

Elephantidae Elephants 

Elephas maximus     

Loxodonta africana (Except 
the populations of Botswana, 
Namibia, South Africa and 
Zimbabwe, which are included 
in Appendix II) 

    

Loxodonta africana5(Only 
the populations of 
Botswana, Namibia, South
Africa and Zimbabwe; all 
other populations are 
included in Appendix I) 

RODENTIA

Chinchillidae Chinchillas 

Chinchilla spp. (Specimens 
of the domesticated form are 
not subject to the provisions of 
the Convention) 

    

Cuniculidae Paca 

    Cuniculus paca (Honduras) 
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Dasyproctidae Agouti 

    Dasyprocta punctata
(Honduras) 

Erethizontidae New World porcupines 

    Sphiggurus mexicanus
(Honduras) 

    Sphiggurus spinosus
(Uruguay) 

Muridae Mice, rats 

Leporillus conditor     

Pseudomys fieldi praeconis     

Xeromys myoides     

Zyzomys pedunculatus     

Sciuridae Ground squirrels, tree squirrels 

Cynomys mexicanus     

    Marmota caudata (India) 

    Marmota himalayana (India)

Ratufa spp.

    Sciurus deppei (Costa Rica)

SCANDENTIA

Tupaiidae Tree shrews 

Tupaiidae spp.

SIRENIA

Dugongidae Dugong 

Dugong dugon     

Trichechidae Manatees 

Trichechus inunguis     

Trichechus manatus     

Trichechus senegalensis

CLASS AVES 
(BIRDS) 

ANSERIFORMES

Anatidae Ducks, geese, swans, etc. 

Anas aucklandica     

Anas bernieri

Anas chlorotis     

Anas formosa

Anas laysanensis     

Anas nesiotis     

Anas oustaleti     

Branta canadensis 
leucopareia     

Branta ruficollis

Branta sandvicensis     
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Cairina moschata
(Honduras) 

Cairina scutulata     

Coscoroba coscoroba

Cygnus melanocoryphus

Dendrocygna arborea

    Dendrocygna autumnalis
(Honduras) 

    Dendrocygna bicolor
(Honduras) 

Oxyura leucocephala

Rhodonessa caryophyllacea
(possibly extinct)     

Sarkidiornis melanotos

APODIFORMES

Trochilidae Hummingbirds 

Trochilidae spp. (Except the 
species included in 
Appendix I) 

Glaucis dohrnii     

CHARADRIIFORMES

Burhinidae Thick-knee 

    Burhinus bistriatus
(Guatemala) 

Laridae Gull 

Larus relictus     

Scolopacidae Curlews, greenshanks 

Numenius borealis     

Numenius tenuirostris     

Tringa guttifer     

CICONIIFORMES

Balaenicipitidae Shoebill, whale-headed stork 

Balaeniceps rex

Ciconiidae Storks 

Ciconia boyciana     

Ciconia nigra

Jabiru mycteria     

Mycteria cinerea     

Phoenicopteridae Flamingos 

Phoenicopteridae spp.

Threskiornithidae Ibises, spoonbills 

Eudocimus ruber

Geronticus calvus
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Geronticus eremita     

Nipponia nippon     

Platalea leucorodia

COLUMBIFORMES

Columbidae Doves, pigeons 

Caloenas nicobarica     

Ducula mindorensis     

Gallicolumba luzonica

Goura spp.

    Nesoenas mayeri
(Mauritius) 

CORACIIFORMES

Bucerotidae Hornbills 

Aceros spp. (Except the 
species included in 
Appendix I) 

Aceros nipalensis     

Anorrhinus spp.

Anthracoceros spp.

Berenicornis spp.

Buceros spp. (Except the 
species included in 
Appendix I) 

Buceros bicornis     

Penelopides spp.

Rhinoplax vigil     

Rhyticeros subruficollis     

Rhyticeros spp. (Except the 
species included in 
Appendix I) 

CUCULIFORMES

Musophagidae Turacos 

Tauraco spp.

FALCONIFORMES Eagles, falcons, hawks, vultures 

FALCONIFORMES spp.
(Except the species included 
in Appendices I and III and 
the species of the family 
Cathartidae)

Accipitridae Hawks, eagles 

Aquila adalberti     

Aquila heliaca     

Chondrohierax uncinatus 
wilsonii     

Haliaeetus albicilla     

Harpia harpyja     

Pithecophaga jefferyi     



1846 KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ 11. szám

Cathartidae New World vultures 

Gymnogyps californianus     

    Sarcoramphus papa
(Honduras) 

Vultur gryphus     

Falconidae Falcons 

Falco araeus     

Falco jugger     

Falco newtoni (Only the 
population of Seychelles)     

Falco pelegrinoides     

Falco peregrinus     

Falco punctatus     

Falco rusticolus     

GALLIFORMES

Cracidae Chachalacas, currassows, guans 

    Crax alberti (Colombia) 

Crax blumenbachii     

    Crax daubentoni (Colombia)

    Crax globulosa (Colombia) 

    Crax rubra (Colombia, Costa 
Rica, Guatemala, Honduras) 

Mitu mitu     

Oreophasis derbianus     

    Ortalis vetula (Guatemala, 
Honduras) 

    Pauxi pauxi (Colombia) 

Penelope albipennis     

    Penelope purpurascens
(Honduras) 

    Penelopina nigra
(Guatemala) 

Pipile jacutinga     

Pipile pipile     

Megapodiidae Megapodes, scrubfowl 

Macrocephalon maleo     

Phasianidae Grouse, guineafowl, partridges, pheasants, tragopans 

    
Arborophila campbelli

(Malaysia) 

    Arborophila charltonii
(Malaysia) 

Argusianus argus

    Caloperdix oculeus
(Malaysia) 
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Catreus wallichii     

Colinus virginianus 
ridgwayi     

Crossoptilon crossoptilon     

Crossoptilon mantchuricum     

Gallus sonneratii

Ithaginis cruentus

Lophophorus impejanus     

Lophophorus lhuysii     

Lophophorus sclateri     

Lophura edwardsi     

    Lophura erythrophthalma
(Malaysia) 

    Lophura ignita (Malaysia) 

Lophura imperialis     

Lophura swinhoii     

    Melanoperdix niger
(Malaysia) 

    Meleagris ocellata
(Guatemala) 

Pavo muticus

Polyplectron bicalcaratum

Polyplectron germaini

    Polyplectron inopinatum
(Malaysia) 

Polyplectron malacense

Polyplectron napoleonis     

Polyplectron 
schleiermacheri

Rheinardia ocellata     

    Rhizothera dulitensis
(Malaysia) 

    Rhizothera longirostris
(Malaysia) 

    Rollulus rouloul (Malaysia) 

Syrmaticus ellioti     

Syrmaticus humiae     

Syrmaticus mikado     

Tetraogallus caspius     

Tetraogallus tibetanus     

Tragopan blythii     

Tragopan caboti     

Tragopan melanocephalus     

    Tragopan satyra (Nepal) 

Tympanuchus cupido 
attwateri     
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GRUIFORMES

Gruidae Cranes 

Gruidae spp. (Except the 
species included in 
Appendix I) 

Grus americana     

Grus canadensis nesiotes     

Grus canadensis pulla     

Grus japonensis     

Grus leucogeranus     

Grus monacha     

Grus nigricollis     

Grus vipio     

Otididae Bustards 

Otididae spp. (Except the 
species included in 
Appendix I) 

Ardeotis nigriceps     

Chlamydotis macqueenii     

Chlamydotis undulata     

Houbaropsis bengalensis     

Rallidae Rail 

Gallirallus sylvestris     

Rhynochetidae Kagu 

Rhynochetos jubatus     

PASSERIFORMES

Atrichornithidae Scrub-bird 

Atrichornis clamosus     

Cotingidae Cotingas 

    Cephalopterus ornatus
(Colombia) 

    Cephalopterus penduliger
(Colombia) 

Cotinga maculata     

Rupicola spp.

Xipholena atropurpurea     

Emberizidae Cardinals, tanagers 

Gubernatrix cristata

Paroaria capitata

Paroaria coronata

Tangara fastuosa

Estrildidae Mannikins, waxbills 

Amandava formosa

Lonchura oryzivora

Poephila cincta cincta
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Fringillidae Finches 

Carduelis cucullata     

Carduelis yarrellii

Hirundinidae Martin 

Pseudochelidon sirintarae     

Icteridae Blackbird 

Xanthopsar flavus     

Meliphagidae Honeyeater 

Lichenostomus melanops  
cassidix     

Muscicapidae Old World flycatchers 

    Acrocephalus rodericanus
(Mauritius) 

Cyornis ruckii

Dasyornis broadbenti 
litoralis (possibly extinct)     

Dasyornis longirostris     

Garrulax canorus

Leiothrix argentauris

Leiothrix lutea

Liocichla omeiensis

Picathartes gymnocephalus     

Picathartes oreas     

    Terpsiphone 
bourbonnensis (Mauritius) 

Paradisaeidae Birds of paradise 

Paradisaeidae spp.

Pittidae Pittas 

Pitta guajana

Pitta gurneyi     

Pitta kochi     

Pitta nympha

Pycnonotidae Bulbul 

Pycnonotus zeylanicus

Sturnidae Mynahs (Starlings) 

Gracula religiosa

Leucopsar rothschildi     

Zosteropidae White-eye 

Zosterops albogularis     

PELECANIFORMES

Fregatidae Frigatebird 

Fregata andrewsi     

Pelecanidae Pelican 

Pelecanus crispus     
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Sulidae Booby 

Papasula abbotti     

PICIFORMES

Capitonidae Barbet 

    Semnornis ramphastinus
(Colombia) 

Picidae Woodpeckers 

Campephilus imperialis     

Dryocopus javensis 
richardsi     

Ramphastidae Toucans 

    Baillonius bailloni
(Argentina) 

Pteroglossus aracari

    Pteroglossus castanotis
(Argentina) 

Pteroglossus viridis

    Ramphastos dicolorus
(Argentina) 

Ramphastos sulfuratus

Ramphastos toco

Ramphastos tucanus

Ramphastos vitellinus

    Selenidera maculirostris
(Argentina) 

PODICIPEDIFORMES

Podicipedidae Grebe 

Podilymbus gigas     

PROCELLARIIFORMES

Diomedeidae Albatross 

Phoebastria albatrus     

PSITTACIFORMES

PSITTACIFORMES spp. 
(Except the species included 
in Appendix I and Agapornis 
roseicollis, Melopsittacus 
undulatus, Nymphicus 
hollandicus and Psittacula 
krameri, which are not 
included in the Appendices) 

Cacatuidae Cockatoos 

Cacatua goffini     

Cacatua haematuropygia     

Cacatua moluccensis     

Cacatua sulphurea     

Probosciger aterrimus     

Loriidae Lories, lorikeets 
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Eos histrio     

Vini ultramarina     

Psittacidae Amazons, macaws, parakeets, parrots 

Amazona arausiaca     

Amazona auropalliata     

Amazona barbadensis     

Amazona brasiliensis     

Amazona finschi     

Amazona guildingii     

Amazona imperialis     

Amazona leucocephala     

Amazona oratrix     

Amazona pretrei     

Amazona rhodocorytha     

Amazona tucumana     

Amazona versicolor     

Amazona vinacea     

Amazona viridigenalis     

Amazona vittata     

Anodorhynchus spp.     

Ara ambiguus     

Ara glaucogularis(Often
traded under the incorrect 
designation Ara caninde)

    

Ara macao     

Ara militaris     

Ara rubrogenys     

Cyanopsitta spixii     

Cyanoramphus forbesi     

Cyanoramphus 
novaezelandiae     

Cyclopsitta diophthalma 
coxeni     

Eunymphicus cornutus     

Geopsittacus occidentalis
(possibly extinct)     

Guarouba guarouba     

Neophema chrysogaster     

Ognorhynchus icterotis     

Pezoporus wallicus     

Pionopsitta pileata     

Primolius couloni     

Primolius maracana     

Psephotus chrysopterygius     

Psephotus dissimilis     
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Psephotus pulcherrimus
(possibly extinct)     

Psittacula echo     

Pyrrhura cruentata     

Rhynchopsitta spp.     

Strigops habroptilus     

RHEIFORMES

Rheidae Rheas 

Pterocnemia pennata 
(Except Pterocnemia pennata 
pennata which is included in 
Appendix II) 

    

Pterocnemia pennata
pennata

Rhea americana

SPHENISCIFORMES

Spheniscidae Penguins 

Spheniscus demersus

Spheniscus humboldti     

STRIGIFORMES Owls

STRIGIFORMES spp.
(Except the species included 
in Appendix I) 

Strigidae Owls 

Heteroglaux blewitti     

Mimizuku gurneyi     

Ninox natalis     

Ninox novaeseelandiae 
undulata     

Tytonidae Barn owls 

Tyto soumagnei     

STRUTHIONIFORMES

Struthionidae Ostrich 

Struthio camelus (Only the 
populations of Algeria, Burkina 
Faso, Cameroon, the Central 
African Republic, Chad, Mali, 
Mauritania, Morocco, the 
Niger, Nigeria, Senegal and 
the Sudan; all other 
populations are not included 
in the Appendices) 

    

TINAMIFORMES

Tinamidae Tinamous 

Tinamus solitarius     

TROGONIFORMES

Trogonidae Quetzals 

Pharomachrus mocinno     
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CLASS REPTILIA 
(REPTILES) 

CROCODYLIA Alligators, caimans, crocodiles 

CROCODYLIA spp. (Except 
the species included in 
Appendix I) 

Alligatoridae Alligators, caimans 

Alligator sinensis     

Caiman crocodilus 
apaporiensis     

Caiman latirostris(Except the 
population of Argentina, which 
is included in Appendix II) 

    

Melanosuchus niger (Except 
the population of Brazil, which 
is included in Appendix II, and 
the population of Ecuador, 
which is included in 
Appendix II and is subject to a 
zero annual export quota until 
an annual export quota has 
been approved by the CITES 
Secretariat and the IUCN/SSC 
Crocodile Specialist Group) 

    

Crocodylidae Crocodiles 

Crocodylus acutus (Except 
the population of Cuba, which 
is included in Appendix II) 

    

Crocodylus cataphractus     

Crocodylus intermedius     

Crocodylus mindorensis     

Crocodylus moreletii     

Crocodylus niloticus[Except
the populations of Botswana, 
Ethiopia, Kenya, Madagascar, 
Malawi, Mozambique, 
Namibia, South Africa, 
Uganda, the United Republic 
of Tanzania (subject to an 
annual export quota of no 
more than 1,600 wild 
specimens including hunting 
trophies, in addition to 
ranched specimens), Zambia 
and Zimbabwe, which are 
included in Appendix II] 

    

Crocodylus palustris     

Crocodylus porosus(Except
the populations of Australia, 
Indonesia and Papua New 
Guinea, which are included in 
Appendix II) 

    

Crocodylus rhombifer     

Crocodylus siamensis     



1854 KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ 11. szám

Osteolaemus tetraspis     

Tomistoma schlegelii     

Gavialidae Gavial 

Gavialis gangeticus     

RHYNCHOCEPHALIA

Sphenodontidae Tuatara 

Sphenodon spp.     

SAURIA

Agamidae Agamas, mastigures 

Uromastyx spp.

Chamaeleonidae Chameleons 

Bradypodion spp.

Brookesia spp. (Except the 
species included in 
Appendix I) 

Brookesia perarmata     

Calumma spp.

Chamaeleo spp.

Furcifer spp.

Cordylidae Spiny-tailed lizards 

Cordylus spp.

Gekkonidae Geckos 

Cyrtodactylus 
serpensinsula

    Hoplodactylus spp. (New 
Zealand) 

    Naultinus spp. (New 
Zealand) 

Phelsuma spp.

Uroplatus spp.

Helodermatidae Beaded lizard, gila monster 

Heloderma spp. (Except the 
subspecies included in 
Appendix I) 

Heloderma horridum 
charlesbogerti     

Iguanidae Iguanas 

Amblyrhynchus cristatus

Brachylophus spp.     

Conolophus spp.

Cyclura spp.     

Iguana spp.

Phrynosoma coronatum

Sauromalus varius     
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Lacertidae Lizards

Gallotia simonyi     

Podarcis lilfordi

Podarcis pityusensis

Scincidae Skinks 

Corucia zebrata

Teiidae Caiman lizards, tegu lizards 

Crocodilurus amazonicus

Dracaena spp.

Tupinambis spp.

Varanidae Monitor lizards 

Varanus spp. (Except the 
species included in 
Appendix I) 

Varanus bengalensis     

Varanus flavescens     

Varanus griseus     

Varanus komodoensis     

Varanus nebulosus     

Xenosauridae Chinese crocodile lizard 

Shinisaurus crocodilurus

SERPENTES Snakes 

Boidae Boas 

Boidae spp. (Except the 
species included in 
Appendix I) 

Acrantophis spp.     

Boa constrictor occidentalis     

Epicrates inornatus     

Epicrates monensis     

Epicrates subflavus     

Sanzinia madagascariensis     

Bolyeriidae Round Island boas 

Bolyeriidae spp. (Except the 
species included in 
Appendix I) 

Bolyeria multocarinata     

Casarea dussumieri     

Colubridae Typical snakes, water snakes, whipsnakes 

    Atretium schistosum (India)

    Cerberus rynchops (India) 

Clelia clelia

Cyclagras gigas

Elachistodon westermanni
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Ptyas mucosus

    Xenochrophis piscator
(India) 

Elapidae Cobras, coral snakes 

Hoplocephalus 
bungaroides

    Micrurus diastema
(Honduras) 

    Micrurus nigrocinctus
(Honduras) 

Naja atra

Naja kaouthia

Naja mandalayensis

Naja naja

Naja oxiana

Naja philippinensis

Naja sagittifera

Naja samarensis

Naja siamensis

Naja sputatrix

Naja sumatrana

Ophiophagus hannah

Loxocemidae Mexican dwarf boa 

Loxocemidae spp.

Pythonidae Pythons 

Pythonidae spp. (Except the 
subspecies included in 
Appendix I) 

Python molurus molurus     

Tropidophiidae Wood boas 

Tropidophiidae spp.

Viperidae Vipers 

    Crotalus durissus
(Honduras) 

    Daboia russelii (India)

Vipera ursinii(Only the 
population of Europe, except 
the area which formerly 
constituted the Union of Soviet 
Socialist Republics; these 
latter populations are not 
included in the Appendices) 

    

Vipera wagneri

TESTUDINES

Carettochelyidae Pig-nosed turtles 

Carettochelys insculpta
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Chelidae Austro-American side-necked turtles

Chelodina mccordi

Pseudemydura umbrina     

Cheloniidae Marine turtles 

Cheloniidae spp.     

Chelydridae Snapping turtles 

    Macrochelys temminckii 
(United States of America) 

Dermatemydidae Central American river turtle 

Dermatemys mawii

Dermochelyidae Leatherback turtle 

Dermochelys coriacea     

Emydidae Box turtles, freshwater turtles 

Glyptemys insculpta

Glyptemys muhlenbergi     

    Graptemys spp. (United 
States of America) 

Terrapene spp. (Except the 
species included in 
Appendix I) 

Terrapene coahuila     

Geoemydidae Box turtles, freshwater turtles 

Batagur baska     

Callagur borneoensis

Cuora spp.

Geoclemys hamiltonii     

    Geoemyda spengleri 
(China) 

Heosemys annandalii

Heosemys depressa

Heosemys grandis

Heosemys spinosa

Kachuga spp.

Leucocephalon yuwonoi

Malayemys macrocephala

Malayemys subtrijuga

Mauremys annamensis

    Mauremys iversoni (China) 

    Mauremys megalocephala 
(China) 

Mauremys mutica

    Mauremys nigricans 
(China) 

    Mauremys pritchardi 
(China) 
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    Mauremys reevesii (China) 

    Mauremys sinensis (China) 

Melanochelys tricarinata     

Morenia ocellata     

Notochelys platynota

    Ocadia glyphistoma (China)

    Ocadia philippeni (China) 

Orlitia borneensis

Pangshura spp. (Except the 
species included in 
Appendix I) 

Pangshura tecta     

    Sacalia bealei (China) 

    Sacalia pseudocellata 
(China) 

    Sacalia quadriocellata 
(China) 

Siebenrockiella crassicollis

Siebenrockiella leytensis

Platysternidae Big-headed turtle 

Platysternon 
megacephalum

Podocnemididae Afro-American side-necked turtles 

Erymnochelys 
madagascariensis

Peltocephalus 
dumerilianus

Podocnemis spp.

Testudinidae Tortoises 

Testudinidae spp. (Except 
the species included in 
Appendix I. A zero annual 
export quota has been 
established for Geochelone 
sulcata for specimens 
removed from the wild and 
traded for primarily 
commercial purposes) 

Astrochelys radiata     

Astrochelys yniphora     

Chelonoidis nigra     

Gopherus flavomarginatus     

Psammobates geometricus     

Pyxis arachnoides     

Pyxis planicauda     

Testudo kleinmanni     
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Trionychidae Softshell turtles, terrapins

Amyda cartilaginea

Apalone spinifera atra     

Aspideretes gangeticus     

Aspideretes hurum     

Aspideretes nigricans     

Chitra spp.

Lissemys punctata

Lissemys scutata

    Palea steindachneri (China)

Pelochelys spp.

    Pelodiscus axenaria
(China) 

    Pelodiscus maackii (China) 

    Pelodiscus parviformis 
(China) 

    Rafetus swinhoei (China) 

CLASS AMPHIBIA 
(AMPHIBIANS) 

ANURA

Bufonidae Toads 

Altiphrynoides spp.     

Atelopus zeteki     

Bufo periglenes     

Bufo superciliaris     

Nectophrynoides spp.     

Nimbaphrynoides spp.     

Spinophrynoides spp.     

Dendrobatidae Poison frogs 

Allobates femoralis 

Allobates zaparo

Dendrobates spp.

Epipedobates spp.

Phyllobates spp.

Mantellidae Mantellas 

Mantella spp.

Microhylidae Red rain frog, tomato frog 

Dyscophus antongilii     

Scaphiophryne gottlebei

Myobatrachidae Gastric-brooding frogs 

Rheobatrachus spp.

Ranidae Frogs 

Euphlyctis hexadactylus

Hoplobatrachus tigerinus
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CAUDATA

Ambystomidae Axolotls 

Ambystoma dumerilii

Ambystoma mexicanum

Cryptobranchidae Giant salamanders 

Andrias spp.     

CLASS ELASMOBRANCHII 
(SHARKS) 

LAMNIFORMES

Cetorhinidae Basking shark 

Cetorhinus maximus

Lamnidae Great white shark 

Carcharodon carcharias

ORECTOLOBIFORMES

Rhincodontidae Whale shark 

Rhincodon typus

RAJIFORMES

Pristidae Sawfishes 

Pristidae spp. (Except the 
species included in 
Appendix II) 

    

Pristis microdon (For the 
exclusive purpose of allowing 
international trade in live 
animals to appropriate and 
acceptable aquaria for 
primarily conservation 
purposes) 

CLASS ACTINOPTERYGII 
(FISH) 

ACIPENSERIFORMES Paddlefish, sturgeons 

ACIPENSERIFORMES spp. 
(Except the species included 
in Appendix I) 

Acipenseridae Sturgeons 

Acipenser brevirostrum     

Acipenser sturio     

ANGUILLIFORMES

Anguillidae Freshwater eels 

Anguilla anguilla(Entry into 
force delayed 18 months, i.e. 
until 13 March 2009) 

CYPRINIFORMES

Catostomidae Cui-ui 

Chasmistes cujus     

Cyprinidae Blind carps, plaeesok 

Caecobarbus geertsi
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Probarbus jullieni     

OSTEOGLOSSIFORMES

Osteoglossidae Arapaima, bonytongue 

Arapaima gigas

Scleropages formosus     

PERCIFORMES

Labridae Wrasses 

Cheilinus undulatus

Sciaenidae Totoaba 

Totoaba macdonaldi     

SILURIFORMES

Pangasiidae Pangasid catfish 

Pangasianodon gigas     

SYNGNATHIFORMES

Syngnathidae Pipefishes, seahorses 

Hippocampus spp.

CLASS SARCOPTERYGII 
(LUNGFISHES) 

CERATODONTIFORMES

Ceratodontidae Australian lungfish 

Neoceratodus forsteri

COELACANTHIFORMES

Latimeriidae Coelacanths 

Latimeria spp.     

P H Y L U M   E C H I N O D E R M A T A 
CLASS HOLOTHUROIDEA 

(SEA CUCUMBERS) 

ASPIDOCHIROTIDA

Stichopodidae Sea cucumbers 

    Isostichopus fuscus
(Ecuador) 

P H Y L U M   A R T H R O P O D A 
CLASS ARACHNIDA 

(SPIDERS) 

ARANEAE

Theraphosidae Red-kneed tarantulas, tarantulas 

Aphonopelma albiceps

Aphonopelma pallidum

Brachypelma spp.

SCORPIONES

Scorpionidae Scorpions 

Pandinus dictator

Pandinus gambiensis

Pandinus imperator
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CLASS INSECTA 
(INSECTS) 

COLEOPTERA

Lucanidae Cape stag beetles 

    Colophon spp. (South 
Africa)

LEPIDOPTERA

Papilionidae Birdwing butterflies, swallowtail butterflies 

Atrophaneura jophon

Atrophaneura pandiyana

Bhutanitis spp.

Ornithoptera spp. (Except 
the species included in 
Appendix I) 

Ornithoptera alexandrae     

Papilio chikae     

Papilio homerus     

Papilio hospiton     

Parnassius apollo

Teinopalpus spp.

Trogonoptera spp.

Troides spp.

P H Y L U M   A N N E L I D A 
CLASS HIRUDINOIDEA 

(LEECHES)

ARHYNCHOBDELLIDA

Hirudinidae Medicinal leech 

Hirudo medicinalis

P H Y L U M   M O L L U S C A 
CLASS BIVALVIA 

(CLAMS, MUSSELS) 

MYTILOIDA

Mytilidae Marine mussels 

Lithophaga lithophaga

UNIONOIDA

Unionidae Freshwater mussels, pearly mussels 

Conradilla caelata     

Cyprogenia aberti

Dromus dromas     

Epioblasma curtisi     

Epioblasma florentina     

Epioblasma sampsonii     

Epioblasma sulcata 
perobliqua     

Epioblasma torulosa  
gubernaculum     
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Epioblasma torulosa 
rangiana

Epioblasma torulosa 
torulosa     

Epioblasma turgidula     

Epioblasma walkeri     

Fusconaia cuneolus     

Fusconaia edgariana     

Lampsilis higginsii     

Lampsilis orbiculata 
orbiculata     

Lampsilis satur     

Lampsilis virescens     

Plethobasus cicatricosus     

Plethobasus cooperianus     

Pleurobema clava

Pleurobema plenum     

Potamilus capax     

Quadrula intermedia     

Quadrula sparsa     

Toxolasma cylindrella     

Unio nickliniana     

Unio tampicoensis
tecomatensis     

Villosa trabalis     

VENEROIDA

Tridacnidae Giant clams 

Tridacnidae spp.

CLASS GASTROPODA 
(SNAILS AND CONCHES) 

ARCHAEOGASTROPODA

Haliotidae Abalones 

    Haliotis midae (South
Africa)

MESOGASTROPODA

Strombidae Queen conch 

Strombus gigas

STYLOMMATOPHORA

Achatinellidae Agate snails, oahu tree snails 

Achatinella spp.     

Camaenidae Green tree snail 

Papustyla pulcherrima
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P H Y L U M   C N I D A R I A  
CLASS ANTHOZOA 

(CORALS, SEA ANEMONES) 

ANTIPATHARIA Black corals

ANTIPATHARIA spp.

HELIOPORACEA

Helioporidae Blue corals 

Helioporidae spp. (Includes 
only the species Heliopora
coerulea. Fossils are not 
subject to the provisions of 
the Convention) 

SCLERACTINIA Stony corals 

SCLERACTINIA spp.
(Fossils are not subject to the 
provisions of the Convention)

STOLONIFERA

Tubiporidae Organ-pipe corals 

Tubiporidae spp. (Fossils 
are not subject to the 
provisions of the Convention)

CLASS HYDROZOA 
(SEA FERNS, FIRE CORALS, STINGING MEDUSAE) 

MILLEPORINA

Milleporidae Fire corals 

Milleporidae spp. (Fossils 
are not subject to the 
provisions of the Convention)

STYLASTERINA

Stylasteridae Lace corals 

Stylasteridae spp. (Fossils 
are not subject to the 
provisions of the Convention)

F L O R A (PLANTS) 

AGAVACEAE Agaves 

Agave parviflora     

Agave victoriae-reginae #1   

Nolina interrata

AMARYLLIDACEAE Snowdrops, sternbergias 

Galanthus spp. #1   

Sternbergia spp. #1   

APOCYNACEAE Elephant trunks, hoodias 

Hoodia spp. #9   

Pachypodium spp. #1

(Except the species included 
in Appendix I) 

Pachypodium ambongense     

Pachypodium baronii     
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Pachypodium decaryi     

Rauvolfia serpentina #2   

ARALIACEAE Ginseng 

Panax ginseng #3Only the 
population of the Russian 
Federation; no other 
population is included in the 
Appendices) 

Panax quinquefolius #3   

ARAUCARIACEAE Monkey-puzzle tree 

Araucaria araucana     

BERBERIDACEAE May-apple 

Podophyllum hexandrum #2

BROMELIACEAE Air plants, bromelias 

Tillandsia harrisii #1   

Tillandsia kammii #1   

Tillandsia kautskyi #1   

Tillandsia mauryana #1   

Tillandsia sprengeliana #1   

Tillandsia sucrei #1   

Tillandsia xerographica #1   

CACTACEAE Cacti 

CACTACEAE spp. 6 #4

(Except the species included 
in Appendix I and except 
Pereskia spp., Pereskiopsis
spp. and Quiabentia spp.)

Ariocarpus spp.     

Astrophytum asterias     

Aztekium ritteri     

Coryphantha werdermannii     

Discocactus spp.     

Echinocereus ferreirianus  
ssp. lindsayi     

Echinocereus schmollii     

Escobaria minima     

Escobaria sneedii     

Mammillaria pectinifera     

Mammillaria solisioides     

Melocactus conoideus     

Melocactus deinacanthus     

Melocactus glaucescens     

Melocactus paucispinus     

Obregonia denegrii     

Pachycereus militaris     

Pediocactus bradyi     
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Pediocactus knowltonii     

Pediocactus paradinei     

Pediocactus peeblesianus     

Pediocactus sileri     

Pelecyphora spp.     

Sclerocactus brevihamatus  
ssp. tobuschii     

Sclerocactus erectocentrus     

Sclerocactus glaucus     

Sclerocactus mariposensis     

Sclerocactus mesae-verdae     

Sclerocactus nyensis     

Sclerocactus 
papyracanthus     

Sclerocactus pubispinus     

Sclerocactus wrightiae     

Strombocactus spp.     

Turbinicarpus spp.     

Uebelmannia spp.     

CARYOCARACEAE Ajo 

Caryocar costaricense #1   

COMPOSITAE (Asteraceae) Kuth 

Saussurea costus     

CRASSULACEAE Dudleyas 

Dudleya stolonifera

Dudleya traskiae

CUPRESSACEAE Alerce, cypresses 

Fitzroya cupressoides     

Pilgerodendron uviferum     

CYATHEACEAE Tree-ferns 

Cyathea spp. #1   

CYCADACEAE Cycads 

CYCADACEAE spp. #1

(Except the species included 
in Appendix I) 

Cycas beddomei     

DICKSONIACEAE Tree-ferns 

Cibotium barometz #1   

Dicksonia spp. #1 (Only the 
populations of the Americas; 
no other population is 
included in the Appendices) 

DIDIEREACEAE Alluaudias, didiereas 
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DIDIEREACEAE spp. #1   

DIOSCOREACEAE Elephant’s foot, kniss 

Dioscorea deltoidea #1   

DROSERACEAE Venus’ flytrap 

Dionaea muscipula #1   

EUPHORBIACEAE Spurges 

Euphorbia spp. #1

(Succulent species only 
except the species included 
in Appendix I. Artificially 
propagated specimens of 
cultivars of Euphorbia 
trigona, artificially propagated 
specimens of crested, fan-
shaped or colour mutants of 
Euphorbia lactea, when 
grafted on artificially 
propagated root stock of 
Euphorbia neriifolia, and 
artificially propagated 
specimens of cultivars of 
Euphorbia ‘Milii’ when they 
are traded in shipments of 
100 or more plants and 
readily recognizable as 
artificially propagated 
specimens, are not subject to 
the provisions of the 
Convention) 

Euphorbia ambovombensis     

Euphorbia
capsaintemariensis     

Euphorbia cremersii
(Includes the forma viridifolia
and the var. rakotozafyi)

    

Euphorbia cylindrifolia
(Includes the ssp. tuberifera)     

Euphorbia decaryi (Includes 
the vars. ampanihyensis, 
robinsonii and spirosticha)

    

Euphorbia francoisii     

Euphorbia moratii (Includes 
the vars. antsingiensis,
bemarahensis and multiflora)

    

Euphorbia
parvicyathophora     

Euphorbia quartziticola     

Euphorbia tulearensis     

FOUQUIERIACEAE Ocotillos 

Fouquieria columnaris #1   

Fouquieria fasciculata     

Fouquieria purpusii     
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GNETACEAE Gnetums

    Gnetum montanum #1

(Nepal) 

JUGLANDACEAE Gavilan 

Oreomunnea pterocarpa #1   

LEGUMINOSAE (Fabaceae) Afrormosia, cristobal, rosewood, sandalwood 

Caesalpinia echinata#10   

Dalbergia nigra     

    

Dalbergia retusa #5

[population of Guatemala 
(Guatemala)]
Dalbergia stevensonii #5

[population of Guatemala 
(Guatemala)]
Dipteryx panamensis
(Costa Rica, Nicaragua) 

Pericopsis elata #5   

Platymiscium 
pleiostachyum #1

Pterocarpus santalinus #7   

LILIACEAE Aloes 

Aloe spp. #1 (Except the 
species included in 
Appendix I. Also excludes 
Aloe vera, also referenced as 
Aloe barbadensis which is 
not included in the 
Appendices) 

Aloe albida     

Aloe albiflora     

Aloe alfredii     

Aloe bakeri     

Aloe bellatula     

Aloe calcairophila     

Aloe compressa (Includes 
the vars. paucituberculata, 
rugosquamosa and
schistophila)

    

Aloe delphinensis     

Aloe descoingsii     

Aloe fragilis     

Aloe haworthioides (Includes 
the var. aurantiaca)     

Aloe helenae     

Aloe laeta (Includes the var. 
maniaensis)     

Aloe parallelifolia     

Aloe parvula     

Aloe pillansii     
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Aloe polyphylla     

Aloe rauhii     

Aloe suzannae     

Aloe versicolor     

Aloe vossii     

MAGNOLIACEAE Magnolia 

    Magnolia liliifera var. 
obovata #1 (Nepal) 

MELIACEAE Mahoganies, Spanish cedar 

    

Cedrela odorata #5

[Population of Colombia 
(Colombia) 
Population of Guatemala 
(Guatemala) 
Population of Peru (Peru)] 

Swietenia humilis #1   

Swietenia macrophylla #6

(Populations of the 
Neotropics) 

Swietenia mahagoni #5   

NEPENTHACEAE Pitcher-plants (Old World) 

Nepenthes spp. #1 (Except 
the species included in 
Appendix I)

Nepenthes khasiana     

Nepenthes rajah     

ORCHIDACEAE Orchids 

ORCHIDACEAE spp. 7 #1

(Except the species included 
in Appendix I) 

(For all of the following 
Appendix-I species, seedling 
or tissue cultures obtained in
vitro, in solid or liquid media, 
transported in sterile 
containers are not subject to 
the provisions of the 
Convention) 

    

Aerangis ellisii     

Dendrobium cruentum     

Laelia jongheana     

Laelia lobata     

Paphiopedilum spp.     

Peristeria elata     

Phragmipedium spp.     

Renanthera imschootiana     

OROBANCHACEAE Broomrape 

Cistanche deserticola #1   
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PALMAE (Arecaceae) Palms

Beccariophoenix  
madagascariensis #1

Chrysalidocarpus decipiens     

Lemurophoenix halleuxii

Marojejya darianii

Neodypsis decaryi #1   

Ravenea louvelii

Ravenea rivularis

Satranala decussilvae

Voanioala gerardii

PAPAVERACEAE Poppy 

    Meconopsis regia #1 (Nepal)

PINACEAE Guatemala fir 

Abies guatemalensis     

PODOCARPACEAE Podocarps 

    Podocarpus neriifolius #1

(Nepal) 

Podocarpus parlatorei     

PORTULACACEAE Lewisias, portulacas, purslanes 

Anacampseros spp. #1   

Avonia spp. #1   

Lewisia serrata#1   

PRIMULACEAE Cyclamens 

Cyclamen spp. 8 #1   

PROTEACEAE Proteas 

Orothamnus zeyheri #1   

Protea odorata #1   

RANUNCULACEAE Golden seals, yellow adonis, yellow root 

Adonis vernalis #2   

Hydrastis canadensis #8   

ROSACEAE African cherry, stinkwood 

Prunus africana #1   

RUBIACEAE Ayugue 

Balmea stormiae     

SARRACENIACEAE Pitcher-plants (New World) 

Sarracenia spp. #1 (Except 
the species included in 
Appendix I) 

Sarracenia oreophila     

Sarracenia rubra
ssp. alabamensis     

Sarracenia rubra ssp.
jonesii     
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SCROPHULARIACEAE Kutki

Picrorhiza kurrooa #2

(Excludes Picrorhiza
scrophulariiflora)

STANGERIACEAE Stangerias 

Bowenia spp. #1   

Stangeria eriopus     

TAXACEAE Himalayan yew 

Taxus chinensis and
infraspecific taxa of this 
species #2

Taxus cuspidata and 
infraspecific taxa of this 
species 9 #2

Taxus fuana and
infraspecific taxa of this 
species #2

Taxus sumatrana and 
infraspecific taxa of this 
species #2

Taxus wallichiana #2   

THYMELAEACEAE (Aquilariaceae) Agarwood, ramin 

Aquilaria spp. #1   

Gonystylus spp. #1   

Gyrinops spp. #1   

TROCHODENDRACEAE (Tetracentraceae) Tetracentron 

    Tetracentron sinense #1

(Nepal) 

VALERIANACEAE Himalayan spikenard 

Nardostachys grandiflora #2

WELWITSCHIACEAE Welwitschia 

Welwitschia mirabilis #1   

ZAMIACEAE Cycads 

ZAMIACEAE spp. #1 (Except 
the species included in 
Appendix I) 

Ceratozamia spp.     

Chigua spp.     

Encephalartos spp.     

Microcycas calocoma     

ZINGIBERACEAE Ginger lily 

Hedychium philippinense #1

ZYGOPHYLLACEAE Lignum-vitae 

    Bulnesia sarmientoi #11

(Argentina) 

Guaiacum spp. #2   
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1 Population of Argentina (listed in Appendix II)::

For the exclusive purpose of allowing international trade in wool sheared from live vicuñas, in cloth, and in derived 
manufactured products and other handicraft artefacts. The reverse side of the cloth must bear the logotype adopted 
by the range States of the species, which are signatories to the Convenio para la Conservación y Manejo de la 
Vicuña, and the selvages the words ‘VICUÑA-ARGENTINA’. Other products must bear a label including the 
logotype and the designation ‘VICUÑA-ARGENTINA-ARTESANÍA’.

All other specimens shall be deemed to be specimens of species included in Appendix I and the trade in them shall 
be regulated accordingly. 

2 Population of Bolivia (listed in Appendix II):

For the exclusive purpose of allowing international trade in wool sheared from live vicuñas, and in cloth and items 
made thereof, including luxury handicrafts and knitted articles.

The reverse side of the cloth must bear the logotype adopted by the range States of the species, which are signatories to the 
Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, and the selvages the words 'VICUÑA-BOLIVIA'. Other products must 
bear a label including the logotype and the designation 'VICUÑA-BOLIVIA-ARTESANÍA'.
All other specimens shall be deemed to be specimens of species included in Appendix I and the trade in them shall 
be regulated accordingly. 

3 Population of Chile (listed in Appendix II)::

For the exclusive purpose of allowing international trade in wool sheared from live vicuñas, and in cloth and items 
made thereof, including luxury handicrafts and knitted articles. The reverse side of the cloth must bear the logotype 
adopted by the range States of the species, which are signatories to the Convenio para la Conservación y Manejo 
de la Vicuña, and the selvages the words ‘VICUÑA-CHILE’. Other products must bear a label including the logotype 
and the designation ‘VICUÑA-CHILE-ARTESANÍA’. 

All other specimens shall be deemed to be specimens of species included in Appendix I and the trade in them shall 
be regulated accordingly.  

4 Population of Peru (listed in Appendix II):

For the exclusive purpose of allowing international trade in wool sheared from live vicuñas and in the stock extant at 
the time of the ninth meeting of the Conference of the Parties (November 1994) of 3249 kg of wool, and in cloth and 
items made thereof, including luxury handicrafts and knitted articles. The reverse side of the cloth must bear the 
logotype adopted by the range States of the species, which are signatories to the Convenio para la Conservación y 
Manejo de la Vicuña, and the selvages the words ‘VICUÑA-PERÚ’. Other products must bear a label including the 
logotype and the designation ‘VICUÑA-PERÚ-ARTESANÍA’. 

All other specimens shall be deemed to be specimens of species included in Appendix I and the trade in them shall 
be regulated accordingly.  

5 Populations of Botswana, Namibia, South Africa and Zimbabwe (listed in Appendix II):

For the exclusive purpose of allowing:
a) trade in hunting trophies for non-commercial purposes;
b) trade in live animals to appropriate and acceptable destinations, as defined in Resolution Conf. 11.20, for 
Botswana and Zimbabwe and for in situ conservation programmes for Namibia and South Africa;
c) trade in hides;
d) trade in hair;
e) trade in leather goods for commercial or non-commercial purposes for Botswana, Namibia and South Africa and 
for non-commercial purposes for Zimbabwe;
f) trade in individually marked and certified ekipas incorporated in finished jewellery for non-commercial purposes 
for Namibia and ivory carvings for non-commercial purposes for Zimbabwe;
g) trade in registered raw ivory (for Botswana, Namibia, South Africa and Zimbabwe, whole tusks and pieces) 
subject to the following: 

i) only registered government-owned stocks, originating in the State (excluding seized ivory and ivory of 
unknown origin);
ii) only to trading partners that have been verified by the Secretariat, in consultation with the Standing 
Committee, to have sufficient national legislation and domestic trade controls to ensure that the imported 
ivory will not be re-exported and will be managed in accordance with all requirements of Resolution Conf. 
10.10 (Rev. CoP14) concerning domestic manufacturing and trade;
iii) not before the Secretariat has verified the prospective importing countries and the registered 
government-owned stocks;
iv) raw ivory pursuant to the conditional sale of registered government-owned ivory stocks agreed at 
CoP12, which are 20,000 kg (Botswana), 10,000 kg (Namibia) and 30,000 kg (South Africa);
v) in addition to the quantities agreed at CoP12, government-owned ivory from Botswana, Namibia, 
South Africa and Zimbabwe registered by 31 January 2007 and verified by the Secretariat may be traded 
and despatched, with the ivory in paragraph g) iv) above, in a single sale per destination under strict 
supervision of the Secretariat;
vi) the proceeds of the trade are used exclusively for elephant conservation and community conservation 
and development programmes within or adjacent to the elephant range; and
vii) the additional quantities specified in paragraph g) v) above shall be traded only after the Standing 
Committee has agreed that the above conditions have been met; and
h) no further proposals to allow trade in elephant ivory from populations already in Appendix II shall be 
submitted to the Conference of the Parties for the period from CoP14 and ending nine years from the 
date of the single sale of ivory that is to take place in accordance with provisions in paragraphs g) i), g) 
ii), g) iii), g) vi) and g) vii). In addition such further proposals shall be dealt with in accordance with 
Decisions 14.77 and 14.78. 
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On a proposal from the Secretariat, the Standing Committee can decide to cause this trade to cease partially or 
completely in the event of non-compliance by exporting or importing countries, or in the case of proven detrimental 
impacts of the trade on other elephant populations.

All other specimens shall be deemed to be specimens of species included in Appendix I and the trade in them shall 
be regulated accordingly. 

6 Artificially propagated specimens of the following hybrids and/or cultivars are not subject to the provisions of the 
Convention:
– Hatiora x graeseri
– Schlumbergera x buckleyi
– Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata
– Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata
– Schlumbergera opuntioides x Schlumbergera truncata
– Schlumbergera truncata (cultivars)
– Cactaceae spp. colour mutants lacking chlorophyll, grafted on the following grafting stocks: Harrisia 'Jusbertii', 
Hylocereus trigonus or Hylocereus undatus
– Opuntia microdasys (cultivars). 

7 Artificially propagated hybrids of the following genera are not subject to the provisions of the Convention, if 
conditions, as indicated under a) and b), are met: Cymbidium, Dendrobium, Phalaenopsis and Vanda:
a) Specimens are readily recognizable as artificially propagated and do not show any signs of having been collected in the wild
such as mechanical damage or strong dehydration resulting from collection, irregular growth and heterogeneous size and shape 
within a taxon and shipment, algae or other epiphyllous organisms adhering to leaves, or damage by insects or other pests; and 
b) i) when shipped in non-flowering state, the specimens must be traded in shipments consisting of individual containers (such 
as cartons, boxes, crates or individual shelves of CC-containers) each containing 20 or more plants of the same hybrid; the 
plants within each container must exhibit a high degree of uniformity and healthiness; and the shipment must be accompanied 
by documentation, such as an invoice, which clearly states the number of plants of each hybrid; or 
ii) when shipped in flowering state, with at least one fully open flower per specimen, no minimum number of 
specimens per shipment is required but specimens must be professionally processed for commercial retail sale, 
e.g. labelled with printed labels or packaged with printed packages indicating the name of the hybrid and the 
country of final processing. This should be clearly visible and allow easy verification. 

Plants not clearly qualifying for the exemption must be accompanied by appropriate CITES documents.  

8 Artificially propagated specimens of cultivars of Cyclamen persicum are not subject to the provisions of the 
Convention. However, the exemption does not apply to such specimens traded as dormant tubers. 

9 Artificially propagated hybrids and cultivars of Taxus cuspidata, live, in pots or other small containers, each 
consignment being accompanied by a label or document stating the name of the taxon or taxa and the text 
'artificially propagated', are not subject to the provisions of the Convention. 

#1 All parts and derivatives, except:
a) seeds, spores and pollen (including pollinia);
b) seedling or tissue cultures obtained in vitro, in solid or liquid media, transported in sterile containers;
c) cut flowers of artificially propagated plants; and
d) fruits and parts and derivatives thereof of artificially propagated plants of the genus Vanilla.

#2 All parts and derivatives except:
a) seeds and pollen; and
b) finished products packaged and ready for retail trade. 

#3 Whole and sliced roots and parts of roots. 

#4 All parts and derivatives, except:
a) seeds, except those from Mexican cacti originating in Mexico, and pollen;
b) seedling or tissue cultures obtained in vitro, in solid or liquid media, transported in sterile containers;
c) cut flowers of artificially propagated plants;
d) fruits and parts and derivatives thereof of naturalized or artificially propagated plants; and
e) separate stem joints (pads) and parts and derivatives thereof of naturalized or artificially propagated plants of the 
genus Opuntia subgenus Opuntia. 

#5 Logs, sawn wood and veneer sheets. 

#6 Logs, sawn wood, veneer sheets and plywood. 

#7 Logs, wood-chips, powder and extracts. 

#8 Underground parts (i.e. roots, rhizomes): whole, parts and powdered. 

#9 All parts and derivatives except those bearing a label
“Produced from Hoodia spp. material obtained through controlled harvesting and production in collaboration with 
the CITES Management Authorities of Botswana/Namibia/South Africa under agreement no. BW/NA/ZA xxxxxx”. 

#10 Logs, sawn wood, veneer sheets, including unfinished wood articles used for the fabrication of bows for stringed 
musical instruments. 

#11 Logs, sawn wood, veneer sheets, plywood, powder and extracts.” 



3.  § (1) Ez a tör vény a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép
ha tály ba, és ezzel egy ide jû leg a Was hing ton ban, 1973.
már ci us 3. nap ján el fo ga dott, a ve szé lyez te tett va don élõ
ál lat- és nö vény fa jok nem zet kö zi ke res ke del mé rõl  szóló
egyez mény mó do sí tá sá nak ki hir de té sé rõl  szóló 2006. évi
XVI. tör vény ha tá lyát vesz ti.

(2) E tör vény vég re haj tá sá hoz szük sé ges intézke -
désekrõl a ter mé szet vé de le mért fe le lõs mi nisz ter gon dos -
ko dik.

(3) Fel ha tal ma zást kap a ter mé szet vé de le mért fe le lõs
mi nisz ter, hogy a Was hing ton ban, 1973. már ci us 3. nap ján 
el fo ga dott, a ve szé lyez te tett va don élõ ál lat- és nö vény fa -
jok nem zet kö zi ke res ke del mé rõl  szóló egyez mény nek a
mó do sí tás sal egy sé ges szer ke zet be fog lalt, hi te les szö ve -
gét és annak ma gyar nyel vû hi va ta los for dí tá sát a Ma gyar
Köz löny ben köz zé te gye.

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

2008. évi LIV.
tör vény*

a Magyar Köztársaságnak
a Meteorológiai Mûholdak Hasznosításának

Európai Szervezete kiváltságairól
és mentességeirõl  szóló Jegyzõkönyvhöz  való

csatlakozásáról**

 * A tör vényt az Or szág gyû lés a 2008. szep tem ber 22-i ülés nap ján fo gad ta el.
** A tör vény szö veg e a Ma gyar Köz löny 2008. évi 144. szá má ban je len t meg.

2008. évi LVII.
tör vény*

a Balaton Kiemelt Üdülõkörzet Területrendezési
Tervének elfogadásáról és a Balatoni

Területrendezési Szabályzat megállapításáról  szóló
2000. évi CXII. tör vény módosításáról**

1.  § A Ba la ton Ki emelt Üdü lõ kör zet Te rü let ren de zé si
Ter vé nek el fo ga dá sá ról és a Ba la to ni Te rü let ren de zé si
Sza bály zat meg ál la pí tá sá ról  szóló 2000. évi CXII. tör vény 
(a továb biak ban: Btv.) 2.  §-a (2) be kez dé sé nek he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

 * A tör vényt az Or szág gyû lés a 2008. szep tem ber 22-i ülés nap ján
 fogadta el.

** A tör vény 3–4. szá mú térképmel lék le te szí nes áb rá zo lás ban a  Magyar 
Köz löny  2008. évi  153. szá má ban meg te kint he tõ.

„(2) A Ba la ton ki emelt üdü lõ kör zet hez tar to zó te le pü lé -
sek jegy zé két a tör vény 1/1. szá mú mel lék le te, a par ti és
part kö ze li te le pü lé se két a tör vény 1/2. szá mú mel lék le te
tar tal maz za.”

2.  § A Btv. a 2.  §-t köve tõen az aláb bi al cím mel, va la -
mint 2/A.  §-sal egé szül ki:

„Értelmezõ rendelkezések

2/A.  § E tör vény al kal ma zá sá ban:

1. csar nok jel le gû épü let: alap te rü le ti kor lá to zás nél kül 
csar nok jel le gû nek te kin ten dõ min den leg alább 3,6 m át la -
gos bel ma gas sá gú, te tõ tér rel nem ren del ke zõ, egy szin tes,
össze füg gõ lég te rû, ipar i, rak tá ro zá si, ke res ke del mi vagy
sport ren del te té sû, jel lem zõ en ta go lat lan hom lok za tú épít -
mény, amely re a me rev ge o met ri ai for mák, a táj adottsá -
gaitól füg get len anyag hasz ná lat és je len tõs nagy sá gú ki -
szol gá ló te rü let irán ti igény jel lem zõ;

2. egye di leg meg ha tá ro zott tér ség: a Ba la ton Ki emelt
Üdü lõ kör zet Te rü let ren de zé si Ter vé ben meg ál la pí tott
 kiemelt tér sé gi te rü let fel hasz ná lá si ka te gó ria, amely be
a bá nya üze mek, va la mint a hul la dék le ra kó he lyek és a
 turisztikai fej lesz té si te rü le tek öve ze té be tar to zó te rü le tek
ál tal igény be vett, más tér sé gi te rü let fel hasz ná lá si ka te gó -
ri á ba nem so rol ha tó te rü le tek tar toz nak;

3. esõ be ál ló jel le gû épít mény: ter mé sze tes anya gok ból
(pl. kõ, fa, nád, szal ma) egy sze rû mó don, rész ben vagy tel -
je sen ol dal fa lak kal épí tett, ál ta lá ban egy te rû, leg fel jebb
3,5 mé ter épít mény ma gas sá gú és leg fel jebb 15 m2-es alap -
te rü le tû épít mény;

4. er dõ te rü let: min den fás nö vé nyek bõl álló élet kö zös -
ség, ame lyet az er dõ rõl és az erdõ vé del mé rõl  szóló tör -
vény er dõ nek, fa sor nak, fa cso port nak, fás le ge lõ nek, er dõ -
te rü let nek és er dõ gaz dál ko dá si te vé keny sé get köz vet le nül
szol gá ló föld te rü let nek te kint, to váb bá er dõ te rü let nek szá -
mít a te le pü lés ren de zé si ter vek ben er dõ te rü let te le pü lé si
te rü let fel hasz ná lá si egy ség be so rolt te rü let is;

5. fel szí ni szennye zés re fo ko zot tan ér zé keny te rü let:
a Ba la ton Ki emelt Üdü lõ kör zet Te rü let ren de zé si Ter vé -
ben le ha tá rolt öve zet, amely az Or szá gos Te rü let ren de zé si
Terv rõl  szóló 2003. évi XXVI. tör vény (a továb biak -
ban: OTrT) „Ki e mel ten ér zé keny fel szín alat ti víz mi nõ -
ség-vé del mi te rü let” öve ze té nek fe lel tet he tõ meg, amely
az or szá gos öve zet ál tal érin tett te rü le tek pon to sí tá sá val és
a fel szín alat ti vi zek vé del mé rõl  szóló kor mány ren de let
 által meg ha tá ro zott ér zé keny sé gi ka te gó ri á i val érin tett
 területekkel ki egé szít ve ke rült le ha tá ro lás ra;

6. fel szí ni víz mi nõ ség-vé del mi te rü let: a Ba la ton
 Kiemelt Üdü lõ kör zet Te rü let ren de zé si Ter vé ben le ha tá -
rolt öve zet, amely be a tó me der rel, a Ba la ton víz te ré vel
kap cso lat ban lé võ, a tó víz mi nõ ség-vé del me szem pont já -
ból ki emelt je len tõ sé gû víz jár ta te rü le tek tar toz nak;

7. föld ta ni ve szély for rás te rü let: a Ba la ton Ki emelt
Üdü lõ kör zet Te rü let ren de zé si Ter vé ben le ha tá rolt öve zet,

1874 KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ 11. szám



amelybe a geomorfológiai adottságaik és földtani felépíté-
sük folytán a lejtõs tömegmozgások és egyéb kedvezõtlen
mérnökgeológiai adottságok által érintett területek tartoz-
nak;

8. gazdasági terület: a Balaton Kiemelt Üdülõkörzet
Területrendezési Tervében lehatárolt övezet, amelyben
a települési területfelhasználási egységek közül a külön-
leges területekbe tartozó nagy kiterjedésû kereskedelmi
célú és a gazdasági területekbe tartozó kereskedelmi, szol-
gáltató és ipari területek jelölhetõk ki;

9. intenzív kertészeti kultúra: szakszerûen mûvelt
szõlõ-gyümölcs kultúra, gondozott veteményes, kertészeti
telep;

10. kertgazdasági terület: a Balaton Kiemelt Üdülõ-
körzet Területrendezési Tervében lehatárolt egykori zárt-
kerti területek, ahol a terület mûvelése, használata a kert-
gazdasági jelleget alátámasztja;

11. kiemelt jelentõségû mellékút: a Balaton Kiemelt
Üdülõkörzet Területrendezési Tervében a fõúthálózattal
együtt a térségi együttmûködésben fontos szerepet betöltõ
– végpontjaikon általában az országos fõúthálózathoz
csatlakozó – a fõutak és egyéb mellékutak között átmeneti
kategóriát képezõ közúthálózati elem, amely kialakítására
a fõutakénál kevésbé szigorú mûszaki elõírások vonatkoz-
nak;

12. reklámcélú hirdetõ építmény: 2 m2-nél nagyobb,
állandó vagy mobil tartószerkezettel rendelkezõ, önálló
megjelenésû hirdetõ felület;

13. szõlõ termõhelyi kataszteri terület: a Balaton
Kiemelt Üdülõkörzet Területrendezési Tervében lehatá-
rolt övezet, amelybe a szõlõ termõhelyi kataszteri I. osztá-
lyú területek tartoznak, a lehatárolás célja a Balatoni Bor-
vidéki Régió minõségi szõlõ- és bortermõterületeinek
védelmét szolgáló szabályozás érvényesítése;

14. ökológiai rehabilitációt igénylõ terület: a Balaton
Kiemelt Üdülõkörzet Területrendezési Tervében lehatá-
rolt övezet, amelybe olyan rehabilitációt igénylõ területek
tartoznak, ahol még adott a természetközeli állapot vissza-
állításának lehetõsége;

15. települési terület: a Balaton Kiemelt Üdülõkörzet
Területrendezési Tervében lehatárolt övezet, a település
meglévõ és tervezett beépítésre szánt és a belterületen lévõ
beépítésre nem szánt területeknek az együttese, kivéve az
egyedileg meghatározott térség (bányaüzemek, hulladék-
lerakó helyek, turisztikai fejlesztési területek), valamint az
építmények által igénybe vett térség területeit és a külön
övezetet alkotó gazdasági területeket;

16. tómeder: a Balaton Kiemelt Üdülõkörzet Terület-
rendezési Tervében lehatárolt övezet, amely a vízpart-
rehabilitációs tanulmánytervekben elfogadott szabályo-
zási partvonal által meghatározott meder területe;

17. turisztikai fejlesztési terület: a Balaton Kiemelt
Üdülõkörzet Területrendezési Tervében lehatárolt övezet,
sajátos szabályozási elõírásokkal, jelentõs zöldfelületek-

kel rendelkezõ terület, amely a szabadidõ-eltöltés lehetõ-
ségeit bõvítõ, a szezon hosszabbítását szolgáló, nagy hely-
igényû beruházások célterületeként a turizmus minõségi
fejlesztésének területi feltételeit biztosítja.”

3. § A Btv. 3. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„3. § (1) Az Országgyûlés a Balaton Kiemelt Üdülõkör-

zet Területrendezési Tervének munkarészei közül
a) a térségi szerkezeti tervet,
b) a kiemelt térségi övezetek tervlapjait,
c) a Balatoni Területrendezési Szabályzatot (a továb-

biakban: területrendezési szabályzat) elfogadja.
(2) Az M=1:100 000 méretarányú térségi szerkezeti ter-

vet a 3. számú melléklet1 tartalmazza.
(3) A kiemelt térségi övezetek M=1:100 000 méretará-

nyú tervlapjait
a) a 4/1. számú melléklet a magterület övezetét (Ö-1),

az ökológiai folyosó övezetét (Ö-2), valamint a puffer
terület övezetét (Ö-3),

b) a 4/2. számú melléklet a térségi jelentõségû tájkép-
védelmi terület övezetét (T-1),

c) a 4/3. számú melléklet a történeti települési terület
övezetét (T-2),

d) a 4/4. számú melléklet a világörökség és világörök-
ség-várományos terület övezetét (T-3),

e) a 4/5. számú melléklet a szélerõmû elhelyezéséhez
vizsgálat alá vonható terület övezetét (L-1),

f) a 4/6. számú melléklet az ásványi nyersanyag-gaz-
dálkodási terület övezetét (A-1),

g) a 4/7. számú melléklet a térségi jelentõségû komplex
tájrehabilitációt igénylõ terület övezetét (R-1), az ökoló-
giai rehabilitációt igénylõ terület övezetét (R-2),

h) a 4/8. számú melléklet a felszíni szennyezésre foko-
zottan érzékeny terület övezetét (SZ-1),

i) a 4/9. számú melléklet a földtani veszélyforrás terület
övezetét (P-1),

j) a 4/10. számú melléklet a vízeróziónak kitett terület
övezetét (P-2),

k) a 4/11. számú melléklet a felszíni vízminõség-védel-
mi terület övezetét (F-1), valamint a tómeder övezetét
(D-1),

l) a 4/12. számú melléklet a térségi hulladéklerakó hely
kijelöléséhez vizsgálat alá vonható terület övezetét (H-1),

m) a 4/13. számú melléklet a települési terület övezetét
(U-1), a gazdasági terület övezetét (U-2), az általános me-
zõgazdasági terület övezetét (M-1), a kertgazdasági terület
övezetét (M-2), az erdõterület övezetét (E-1), valamint az
erdõtelepítésre alkalmas terület övezetét (E-2),

1 A Magyar Közlöny a törvény 3. és 4. számú mellékletét képezõ eredeti
M=1:100 000 méretarányú tervlapok kicsinyített példányait tartalmazza.
A tervlapok eredeti méretarányú példányairól készült másolatok a sokszoro-
sítás költségeinek térítésével megrendelhetõk a VÁTI Magyar Regionális
Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaságtól. Címe: 1016 Budapest,
Gellérthegy u. 30–32. Telefon: 36 (1) 224-3100.
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n) a 4/14. számú melléklet a kiváló termõhelyi adott-
ságú szántóterület övezetét (M-3), valamint a kiváló ter-
mõhelyi adottságú erdõterület övezetét (E-3),

o) a 4/15. számú melléklet a turisztikai fejlesztési terü-
let övezetét (Ü-1), valamint a szõlõ termõhelyi kataszteri
terület övezetét (C-1),

p) a 4/16. számú melléklet a kiemelt fontosságú meglé-
võ honvédelmi terület övezetét (K-1)
tartalmazza.”

4. § A Btv. 4. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„4. § (1) A Balatoni Területrendezési Szabályzat
a) a térségi területfelhasználás rendjének meghatározásá-

ra és a települési területfelhasználási egységek kijelölésére,
b) az országos és térségi jelentõségû mûszaki infra-

struktúra és egyedi építmények elhelyezésére,
c) a Balaton kiemelt üdülõkörzet területére,
d) a parti és partközeli településekre,
e) a kiemelt térségi övezetekre

vonatkozó szabályai együttesen határozzák meg a Balaton
kiemelt üdülõkörzet területén a területhasználat és az épí-
tés feltételeinek térségi szabályait.

(2) Az övezetek szabályozási elõírásainak területi hatá-
lyát a kiemelt térségi övezetek tervlapjai határozzák meg.

(3) Az egy területre vonatkozó szabályozási elõírások
közül a szigorúbb elõírást kell alkalmazni.”

5. § A Btv. 5. §-át megelõzõ III. fejezet címe helyébe
a következõ cím lép, valamint a Btv. a következõ
4/A–C. §-okkal és alcímekkel egészül ki:

„A BALATONI TERÜLETRENDEZÉSI SZABÁLYZAT
A térségi területfelhasználás rendjére vonatkozó

szabályok

4/A. § A Balaton Kiemelt Üdülõkörzet Területrendezési
Tervének térségi szerkezeti tervében megállapított térségi
területfelhasználási kategóriák a következõ, legalább 5 ha
kiterjedésû területi egységek:

a) erdõgazdálkodási térség,
b) mezõgazdasági térség,
c) települési térség,
d) vízgazdálkodási térség,
e) egyedileg meghatározott térség,
f) építmények által igénybe vett térség.
4/B. § A térségi területfelhasználási kategóriákon belül

a települési területfelhasználási egységek kijelölése során
a következõ szabályokat kell alkalmazni:

a) az erdõgazdálkodási térséget legalább 95%-ban
erdõterület települési területfelhasználási egységbe kell
sorolni;

b) a mezõgazdasági térséget legalább 95%-ban mezõ-
gazdasági terület települési területfelhasználási egységbe
kell sorolni, a fennmaradó részen nagyvárosias lakóterület
nem jelölhetõ ki;

c) a települési térséget beépítésre szánt, illetve beépí-
tésre nem szánt területbe kell sorolni úgy, hogy az új be-

építésre szánt terület a település közigazgatási határához
200 m-nél közelebb nem jelölhetõ ki, kivéve, ha a külön
jogszabályban meghatározott területrendezési hatósági
eljárás keretében végzett területrendezési (környezeti, tár-
sadalmi és gazdasági) hatásvizsgálat az ettõl való eltérést
indokolja;

d) az M8 gyorsforgalmi út szentkirályszabadjai csomó-
pontja és az M75 gyorsforgalmi út 71. sz. fõúttal alkotott
csomópontja között az M8, M7, és az M75 gyorsforgalmi
utak és a Balaton-part között kijelölésre kerülõ gazdasági
területeken ipari terület települési területfelhasználási egy-
ség nem jelölhetõ ki és egyik települési területfelhaszná-
lási egységben sem helyezhetõ el csarnok jellegû kereske-
delmi és raktározási rendeltetésû épület;

e) a d) pont szerint meghatározott gyorsforgalmi utak-
hoz csomóponttal kapcsolódó közutak (vagy közvetve
kapcsolódó utak) nem Balaton-part felé esõ szakasza men-
tén, az autópálya-csomóponttól számított 1500 méteres
szakaszáról kiszolgált új beépítésre szánt területeken kije-
lölésre kerülõ gazdasági területeken ipari terület települési
területfelhasználási egység nem jelölhetõ ki és egyik tele-
pülési területfelhasználási egységben sem helyezhetõ el
csarnok jellegû kereskedelmi és raktározási rendeltetésû
épület;

f) a vízgazdálkodási térséget legalább 95%-ban vízgaz-
dálkodási terület települési területfelhasználási egységbe
kell sorolni, a fennmaradó részen beépítésre szánt terület
nem jelölhetõ ki;

g) az egyedileg meghatározott térség
ga) a külön jogszabályban meghatározott különleges

területek közül bányaüzem vagy a hulladéklerakó hely
terület,

gb) a turisztikai fejlesztési terület övezetével érintett
terület,

gba) üdülõházas üdülõterület,
gbb) a külön jogszabályokban meghatározott külön-

leges területek közül a kemping-, strand- és sportterület,
az oktatási és szabadidõközpont terület, víziközlekedési,
sport- és turisztikai célú kikötõ terület, nagy kiterjedésû
sportolási célú terület, valamint

gbc) zöldterület és
gbd) erdõterület

települési területfelhasználási egységbe sorolható;
h) az építmények által igénybe vett térséget az adott

mûszaki infrastruktúra, illetve az építmény jellege szerinti
települési területfelhasználási egységbe kell sorolni.

Az országos és térségi jelentõségû mûszaki
infrastruktúra-hálózatok és egyedi építmények

elhelyezésére vonatkozó szabályok

4/C. § (1) Az országos és térségi jelentõségû közlekedé-
si infrastruktúra-hálózatok térbeli rendjét, az országos és
térségi jelentõségû építmények elhelyezkedését a térségi
szerkezeti terv, a hálózat szempontjából meghatározó tele-
pülések felsorolását a 2/1–5. számú melléklet tartalmazza.
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(2) A közlekedési infrastruktúra építményei közül
a) a tervezett gyorsforgalmi utak területét a nyomvona-

lak leírása tekintetében meghatározott települések köz-
igazgatási területén kell biztosítani, a nyomvonal biztosí-
tása során a nyomvonalak tájba illesztésére és a környezet-
védelem szempontjainak és követelményeinek érvényesí-
tésére, valamint a szakaszolható megépítésre különös gon-
dot kell fordítani;

b) a meglévõ fõutak elkerülõ szakaszait a szakági ter-
vekben és a településrendezési tervekben kell pontosítani;

c) a Veszprém–Tapolca–84. sz. fõút–71. sz. fõút közötti
új fõút nyomvonalát (leendõ 77. sz. fõút), a 7301., a 7342.
és a 7343. jelû összekötõ út nyomvonalának fejlesztésével,
paramétereik javításával, a településeket elkerülõ szaka-
szok megvalósításával kell kialakítani; melynek során
a tájba illesztésre, a terep- és ökológiai adottságokra és a
környezetvédelem szempontjaira kiemelt figyelmet kell
fordítani, és a településrendezési tervekben és a helyi épí-
tési szabályzatban biztosítani kell a településeket elkerülõ
szakaszok fõúttá fejlesztésének feltételeit;

d) a 71. sz. fõút Badacsonyt elkerülõ szakaszát termé-
szetvédelmi szempontból elfogadható nyomvonalon,
szintben kialakított vasúti keresztezéssel kiemelt jelentõ-
ségû mellékútként kell kialakítani, amelynek fõúttá fej-
lesztési lehetõségeit a településrendezési tervekben és
a helyi építési szabályzatban biztosítani kell;

e) kiemelt jelentõségû mellékutakat kell kialakítani
a 2/1. sz. melléklet szerint meghatározott irányokban;

f) Budapest–Székesfehérvár–Nagykanizsa–Murake-
resztúr–(Horvátország) transz-európai vasúti szállítási
hálózat részeként mûködõ országos törzshálózati vasútvo-
nal kitérési lehetõséget biztosító szakaszos kétvágányúsí-
tásának és védõtávolságainak területigényét a szakági és
a településrendezési tervek alapján meg kell határozni;

g) a Hajmáskér–Balatonfûzfõ között tervezett egyéb
országos törzshálózati vasútvonal területigényét – a Sza-
badbattyán–Tapolca egyéb országos törzshálózati vasút-
vonal balatonkenesei szakaszának a csúszásveszélyezte-
tettsége miatt – biztosítani kell;

h) a vitorláskikötõ-hálózat bõvítése a vízpart-rehabili-
tációs tanulmánytervek, elsõ felülvizsgálatukat követõen
a partvonal-szabályozási és vízpart-rehabilitációs tervek
alapján történhet;

i) a meglévõ repülõterek a 2/4. sz. melléklet szerint
megtartandók és fejlesztendõk.

(3) A közmû és elektronikus hírközlési nyomvonalas
építmények közül

a) a szennyvízcsatorna-hálózat létesítésének engedé-
lyezésére csak a megfelelõ kapacitású csatlakozó szenny-
víztisztító telep megléte esetén, illetve új tisztító építése-
kor azzal egyidejûleg kerülhet sor;

b) 20 személygépkocsi befogadóképességûnél na-
gyobb gépkocsiparkolók felületérõl az összegyûjtött csa-
padékvizeket csak olajfogón átvezetve lehet a csapadék-
víz-csatornába bekötni, és a parkolókban összefolyó csa-
padékvíz zöldfelületre nem vezethetõ;

c) a közmû és elektronikus hírközlési nyomvonalas
hálózatok és járulékos mûtárgyaik kiépítésénél, illetve a
meglévõ hálózatok korszerûsítésénél a tájkép védelme és
az esztétikai követelmények érvényesítése céljából az
országos jelentõségû védett természeti területen a mûszaki
lehetõségek és a védett értékek védelmi szempontjainak
mérlegelésével terepszint alatti elhelyezést kell biztosí-
tani;

d) a mûsorszórás és a mobil rádiótelefon hírközlés bá-
zisállomásainak telepítésekor a berendezéseket meglévõ
magasépítményeken többfunkciós állomásként kialakított
közös hírközlési toronyra kell elhelyezni. Önálló antenna-
tartó szerkezet és csatlakozó mûtárgy csak akkor helyez-
hetõ el, ha meglévõ magasépítményeken erre nincs lehetõ-
ség. Az önálló antennatartó szerkezet az országos jelentõ-
ségû védett természeti területeken, valamint a térségi
jelentõségû táj- és településkép védelmi terület övezetén
kívül, a táj- és településképbe illeszkedõen létesíthetõ.”

6. § A Btv. 5. §-át megelõzõ „A BALATON KIEMELT
ÜDÜLÕKÖRZETÉNEK TERÜLETÉRE VONATKOZÓ SZA-
BÁLYOZÁSI ELÕÍRÁSOK” alcíme helyébe „A BALATON
KIEMELT ÜDÜLÕKÖRZET TERÜLETÉRE VONATKOZÓ
SZABÁLYOK” alcím lép.

7. § A Btv. 5. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„5. § A települések közigazgatási területén a település-

rendezési eszközökben erdõterület, és a zöldterület telepü-
lési területfelhasználási egységbe sorolt területen beépí-
tésre szánt terület nem jelölhetõ ki és az erdõterület, illetve
a zöldterület nagysága összességében nem csökkenhet.”

8. § (1) A Btv. 6. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„6. § A vízpart-rehabilitációs tanulmánytervben, illetve
elsõ felülvizsgálatát követõen a vízpart-rehabilitációs
tervben (a továbbiakban együtt: vízpart-rehabilitációs
terv), továbbá a településrendezési tervben zöldterületi
területfelhasználási egységbe sorolt, vagy az ingatlan-
nyilvántartás szerint önkormányzati tulajdonban lévõ
parkként, díszkertként, közkertként, illetve közparkként
bejegyzett területen

a) más területfelhasználási egység nem jelölhetõ ki;
b) vízgazdálkodási terület tómederben területfelhasz-

nálási területekkel közvetlenül érintkezõ vízfelület, me-
dencés kikötõ nem alakítható ki;

c) a létesítmények megközelítésére szolgáló gépjármû-
forgalom számára tervezett út, más jogszabályban meg-
határozott, kötelezõen kialakítandó parkoló, kerékpárút,
gyalogút, vendéglátó-, sport-, szabadidõ-létesítmény,
illetve a terület gondozását szolgáló építmény a vízpart-
rehabilitációs tervben foglaltakkal összhangban létesít-
hetõ;

d) ingatlan tulajdonjogát kizárólag a Magyar Állam és
helyi önkormányzat szerezheti meg közfeladat ellátása
céljából;
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e) a c) pontban felsorolt létesítmények területét és e lé-
tesítményeket, csak a bérleti szerzõdés legalább 10 éven-
kénti megújításával lehet bérbe adni;

f) a terület közcélú használata – a létesítmények va-
gyonvédelme érdekében tett legszükségesebb intézkedé-
sek kivételével – a közterületi jelleg megõrzése érdekében
nem korlátozható.”

(2) A Btv. 7–8. §-ai helyébe a következõ rendelkezések
lépnek:

„7. § A kiemelt üdülõkörzet területén lévõ települések
külterületi beépítésre nem szánt területén a még meglévõ
beépítetlen tóparti területeket – legkevesebb 50 méter szé-
les sávban – a településrendezési tervekben és helyi építési
szabályzatokban vízgazdálkodási települési területfel-
használási egységbe kell sorolni, és e területeken a helyi
építési szabályzat elõírásait az e törvény szerinti felszíni
vízminõség-védelmi terület övezetre vonatkozó elõírások
szerint kell meghatározni.

8. § (1) A kiemelt üdülõkörzet településeinek beépítésre
nem szánt területein 3000 m2-nél kisebb telket – közleke-
dési, közmûelhelyezési és hírközlési terület, valamint köz-
használatú zöldterület, védõerdõ, illetve a közlekedési,
közmûelhelyezési és hírközlési területek kialakítása után
visszamaradó mezõgazdasági és erdõterület települési
területfelhasználási egység kivételével – kialakítani nem
szabad.

(2) A már beépült telkek megosztása nem engedélyez-
hetõ, ha az osztás eredményeként a keletkezõ telkek beépí-
tettsége az adott területen érvényes szabályozási elõírások
által megengedett mértéket meghaladná.

(3) Az országos jelentõségû védett természeti területe-
ken

a) 2700 m2-nél kisebb telkek,
b) a szántómûvelési ágú területek

nem építhetõk be.”

9. § A Btv. 9–12. §-ai helyébe a következõ rendelkezé-
sek lépnek:

„9. § (1) A kiemelt üdülõkörzet területére kívülrõl – a
regionális víziközmû rendszerre a szennyvízcsatorna-
hálózaton keresztül történõ csatlakozás kivételével –
szennyvizet bevezetni tilos, ha a tisztított szennyvíz befo-
gadója a Balaton.

(2) A kiemelt üdülõkörzet területén keletkezett tisztított
szennyvíznek a kiemelt üdülõkörzet területérõl történõ
kivezetésérõl a gazdasági és mûszaki szempontok mérle-
gelésével kell gondoskodni.

(3) A kiemelt üdülõkörzet településeinek
a) beépítésre szánt területén a megépült és üzembe he-

lyezett szennyvízcsatorna-hálózatra való rákötés kötelezõ,
b) beépítésre nem szánt területén a vezetékes ivóvíz-

hálózatra rákötött telkeknek a megépült szennyvízcsator-
na-hálózatra való rákötése a szennyvízcsatorna-hálózat
átadását követõ egy éven belül kötelezõ.

(4) A kiemelt üdülõkörzet partinak és partközelinek
nem minõsülõ, szennyvízelvezetési agglomerációba nem

tartozó 2000 LEÉ alatti településeinek beépítésre szánt
területein, illetve belterületein, ahol a szennyvízcsatorna-
hálózat nem épült ki, illetve a tisztítómû tovább nem ter-
helhetõ új épület építésére építésügyi hatósági engedélyt
adni, illetve az engedélyek érvényét meghosszabbítani
csak akkor lehet, ha az illetékes környezetvédelmi és víz-
ügyi hatóság által engedélyezett egyedi szennyvízkezelõ
berendezés létesült.

(5) A kiemelt üdülõkörzet partinak és partközelinek
nem minõsülõ, szennyvízelvezetési agglomerációkba tar-
tozó településeinek beépítésre szánt területein, illetve bel-
területein, ahol a szennyvízcsatorna-hálózat nem épült ki,
illetve a tisztítómû tovább nem terhelhetõ új épület építé-
sére építésügyi hatósági engedélyt adni, illetve az engedé-
lyek érvényét meghosszabbítani csak akkor lehet, ha az
illetékes környezetvédelmi és vízügyi hatóság által enge-
délyezett egyedi szennyvízkezelõ berendezés létesült.

(6) A kiemelt üdülõkörzet településeinek beépítésre
nem szánt területén, amennyiben nincs lehetõség a szenny-
vízcsatorna-hálózathoz történõ csatlakozásra, új épület
építésére építésügyi hatósági engedélyt adni csak vízzáró
szennyvíztároló, illetve a környezetvédelmi és a vízügyi
hatóság által engedélyezett egyedi szennyvízkezelõ beren-
dezés megléte esetén lehet.

(7) A kiemelt üdülõkörzet településeinek közigazgatási
területén a szippantott szennyvizek kezelés nélküli elhe-
lyezése nem engedélyezhetõ.

10. § A kiemelt üdülõkörzet településeire a természet-
védelmi, tájesztétikai szempontokat, valamint a történeti
településszerkezetet, a táj és település jellegét és az építé-
szeti örökség (beleértve a helyi építészeti örökség) érté-
keit, az építészeti hagyományokat kiemelten figyelembe
vevõ településszerkezeti és szabályozási tervet, valamint
helyi építési szabályzatot kell készíteni.

11. § A település helyi építési szabályzatában rendel-
kezni kell a meglévõ tájékoztató táblák, köztárgyak, hirde-
tõberendezések lebontásáról, újak elhelyezésérõl.

12. § A települések beépítésre szánt területén a telepü-
léskép és a tájkarakter védelme érdekében csarnok jellegû
épület építése – látványtervvel igazoltan – tájba illesztve,
illetve növényzettel takartan engedélyezhetõ.”

10. § A Btv. 13. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„13. § A települések beépítésre nem szánt területén
a tájkarakter védelme érdekében

a) terepszint alatti építmény alapterülete a telek 10%-át
nem haladhatja meg;

b) 10 méternél magasabb építményeket a környezethez
(domborzati és növényzeti adottságokhoz) illeszkedõen
kell elhelyezni;

c) a 10 méternél magasabb építmények vagy a
250 m2-nél nagyobb beépített alapterületû építmények épí-
tési engedély iránti kérelméhez külön jogszabályban meg-
határozott látványtervet kell mellékelni.”
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11. § A Btv. 14–15. §-ai helyébe a következõ rendelke-
zések lépnek:

„14. § (1) Bányatelek csak az ország más területén föl
nem lelhetõ ásványi nyersanyag, illetve a helyi, tájba illõ
építkezés nyersanyagai lelõhelyének területén állapítható
meg. E területeket a településrendezési tervekben a külön
jogszabály szerint az ásványvagyon-védelem tekintetében
illetékességgel és hatáskörrel rendelkezõ közigazgatási
szerv vagy hatóság szakmai állásfoglalása alapján kell
lehatárolni.

(2) Az országos jelentõségû védett természeti területe-
ken új külszíni mûvelésû bányatelek nem állapítható meg,
meglévõ külszíni mûvelésû bányatelek nem bõvíthetõ.

(3) Az országos településrendezési és építési követel-
ményekrõl szóló kormányrendeletben különleges terület
települési területfelhasználási egységbe sorolt területek
közül a település belterületétõl elkülönülõ, meglévõ teme-
tõ, meglévõ bányatelek terület, meglévõ honvédelmi terü-
let a településrendezési eszközökben a valóságos funkció-
jának megfelelõen szabályozható.

15. § A kiemelt üdülõkörzetben csak olyan létesítmé-
nyek üzemeltethetõk, amelyek

a) egészségügyi légszennyezettségi határérték-túllé-
pést nem okoznak, továbbá

b) ökológiai légszennyezettségi határérték-túllépést
ba) magterületen,
bb) ökológiai folyosón,
bc) pufferterületen,
bd) erdõterületen,
be) turisztikai fejlesztési területen,
bf) szõlõ termõhelyi kataszteri területen és
bg) települési területen a településszerkezeti tervben

üdülõterület, a különleges települési területfelhasználási
egységek közül az oktatási központ, egészségügyi terület,
nagy kiterjedésû sportolási terület, továbbá zöldterület te-
lepülési területfelhasználási egységbe sorolt területeken
nem okoznak.”

12. § A Btv. 16. §-át megelõzõ „A BALATON KIEMELT
ÜDÜLÕKÖRZETÉNEK PARTKÖZELI TELEPÜLÉ-
SEIRE VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁSI ELÕÍRÁSOK”
alcíme helyébe „A BALATON KIEMELT ÜDÜLÕ-
KÖRZET PARTI ÉS PARTKÖZELI TELEPÜLÉSEIRE
VONATKOZÓ SZABÁLYOK” alcím lép.

13. § (1) A Btv. 16. § (7) bekezdés c)–d) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép, valamint a következõ
e) ponttal egészül ki:

[(7) A szabályozási partvonal és a jogi partvonal közötti]
„c) feltöltésre került terület területfelhasználását a víz-

part-rehabilitációs tanulmánytervnek – elsõ felülvizsgála-
tát követõen a partvonal-szabályozási és vízpart-rehabili-
tációs tervnek – megfelelõen, valamint a d) és e) pontban
foglalt tilalommal összhangban kell meghatározni;

d) feltöltésre, illetve a Balaton medrébõl kiszabályo-
zásra került terület beépítésre szánt területbe – a külön jog-

szabályban meghatározott különleges területen lévõ
strandterület és kikötõterület kivételével – nem sorolható;

e) a vízpart-rehabilitációs tanulmánytervben – elsõ
felülvizsgálatát követõen a partvonal-szabályozási és víz-
part-rehabilitációs tervben – meghatározott zöldterületek
elõtt létesített feltöltés csak zöldterület települési terület-
felhasználási egységbe sorolható.”

(2) A Btv. a következõ 16/A. §-sal egészül ki:
„16/A. § (1) A már meglévõ, feltöltött zagyterek terüle-

tét zöldterület, erdõterület, vízgazdálkodási terület telepü-
lési területfelhasználási egységbe kell sorolni. A vízpart-
rehabilitációs tanulmánytervekben már lehatárolt zöldte-
rületek más települési területfelhasználási egységbe nem
sorolhatóak.

(2) A vízgazdálkodási települési területfelhasználási
egységbe sorolt területen a meglévõ, korábban lezárt zagy-
terek is felhasználhatók a zagy elhelyezésére a környezet-
védelmi, természetvédelmi és a vízügyi hatóság engedé-
lyével és az érintett települési önkormányzat egyetérté-
sével.

(3) A vízgazdálkodási települési területfelhasználási
egységbe sorolt területek medencés kikötõk létesítésére a
természetvédelmi és vízügyi hatóság engedélyével fel-
használhatóak.”

14. § A Btv. 17. és 18. §-ai helyébe a következõ rendel-
kezések lépnek:

„17. § (1) A települések beépítésre szánt területe nem
növelhetõ azokon a településeken, ahol a szennyvízcsator-
na-hálózat nem épült ki, vagy a szennyvízcsatorna-hálózat
nem megfelelõ kapacitású tisztítómûre csatlakozik, vagy a
hálózatra rákötött lakások, illetve üdülõegységek száma
nem éri el az összes lakás- és üdülõegység számának
80%-át.

(2) A települések beépítésre szánt területein, belterüle-
tein, ahol a szennyvízcsatorna-hálózat nem épült ki, illetve
a tisztítómû tovább nem terhelhetõ, új épület építésére épí-
tésügyi hatósági engedélyt és a meglévõ épület rendelteté-
sének megváltoztatására – amennyiben a rendeltetés meg-
változása többletszennyvíz kibocsátásával jár – irányuló
engedély kiadása, illetve az engedély érvényének meg-
hosszabbítása csak a szennyvízcsatorna-hálózatra történõ
rákötés és a megfelelõ kapacitású tisztítómû meglétéhez
kötött feltétellel lehetséges. Ha az érintett telken keletkezõ
szennyvíz elvezetését biztosító szennyvízcsatorna-hálózat
építõipari kivitelezése megkezdõdött, az építési és a ren-
deltetés megváltoztatási építésügyi hatósági engedély
kiadható, de a használatbavételi engedély csak a megépült
és üzembe helyezett szennyvízcsatorna-hálózatra történõ
rákötés és a megfelelõ kapacitású tisztítómû megléte ese-
tén adható ki.

18. § (1) A települések beépítésre szánt területeinek
növelésekor a területnövekmény legkevesebb 10%-ának
megfelelõ, 50%-ban azzal településszerkezeti kapcsolat-
ban lévõ közhasználatú zöldterületet kell biztosítani.
A gazdasági terület települési területfelhasználási egység
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területének növelése esetén a közhasználatú zöldterület
helyett védõerdõ is kijelölhetõ. A beépítésre szánt terület
csak a zöldterület, illetve védõerdõ egyidejû létesítésével
és a zöldterület települési önkormányzati tulajdonba adá-
sával alakítható ki.

(2) A települések újonnan létesített zöldterületein leg-
feljebb 4%-os beépítettséggel helyezhetõk el vendéglátó-,
sport-, szabadidõ-létesítmények, illetve a terület gondozá-
sát szolgáló építmények.”

15. § A Btv. 19. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„19. § (1) A kempingek területének más célra történõ
igénybevétele csak zöldterületként 4%-os beépítettséggel
vagy a turizmus fejlesztését szolgáló vegyes területként,
üdülõházas üdülõterületként, illetve a különleges terület-
felhasználási egységek közül a vízpart-rehabilitációs sza-
bályozási követelményekben meghatározott települési
területfelhasználási egységként

a) közvetlen Balaton-parti kapcsolat esetén 15%-os be-
építettséggel;

b) amennyiben a közvetlen parti kapcsolattal rendel-
kezõ 30 méter széles – közhasználatú parti sétány kialakí-
tására alkalmas – zöldterület települési területfelhaszná-
lási egységbe tartozó terület tulajdonjogát a települési
önkormányzat megszerezte, a balatoni vízpart-rehabilitá-
ciós szabályozási követelményekkel érintett, eredetileg
közvetlen Balaton-parti kapcsolattal rendelkezõ területen
a visszamaradó telekre meghatározott települési területfel-
használási egység vízpart-rehabilitációs szabályozási kö-
vetelményekben meghatározott beépítési százalékával;

c) a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozási köve-
telményekkel érintett, közvetlen Balaton-parti kapcsolat-
tal nem rendelkezõ területen meghatározott települési te-
rületfelhasználási egység vízpart-rehabilitációs szabályo-
zási követelményekben meghatározott beépítési százalé-
kával;

d) a kiemelt üdülõkörzet partközeli településeinek terü-
letén lévõ, a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozási
követelményekkel nem érintett területen a településrende-
zési tervekben és a helyi építési szabályzatban meghatá-
rozható beépítési szabályok szerint

történhet.
(2) A vízpart-rehabilitációs szabályozási követelmé-

nyekkel érintett területeken, ahol a kempingek területe
nem került átsorolásra, a kempingek beépítettségének
mértéke legfeljebb 15% lehet.

(3) A meglévõ strandok területe a településrendezési
tervekben és a helyi építési szabályzatban csak zöldterület
kialakítása céljából csökkenthetõ. A strandok területén te-
lekfelosztás csak zöldterület kialakítása céljából, telekha-
tár-rendezés csak zöldterületbe sorolás vagy a strandterü-
let növelése, illetve a telekhatár kiigazítása céljából végez-
hetõ. A telekhatár-rendezés során a strandterület part-
hossza nem csökkenthetõ. A strandok területének

a) legfeljebb 10%-a építhetõ be a külön jogszabályok-
ban meghatározott feltételek szerint,

b) legkevesebb 65%-át – legkésõbb a használatbavételi
engedélykérelem benyújtásáig – növényzettel fedetten
kell kialakítani és fenntartani.”

16. § A Btv. 20. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„20. § (1) A kiemelt üdülõkörzet valamennyi parti tele-
pülésén a belterülethez csatlakozó parthossz legkevesebb
30%-án legalább 5 méter széles közhasználatú parti sétány
helye biztosítandó a vízpart-rehabilitációs tanulmányter-
vek – elsõ felülvizsgálatukat követõen partvonal-szabá-
lyozási és vízpart-rehabilitációs tervek – alapján felülvizs-
gált településrendezési tervekben és a helyi építési sza-
bályzatban, figyelemmel a természetes vegetáció megtar-
tására.

(2) A vízpart-rehabilitációs tanulmánytervekkel – elsõ
felülvizsgálatukat követõen partvonal-szabályozási és víz-
part-rehabilitációs tervekkel – közterületbe sorolt terüle-
tekre vonatkozóan a települési önkormányzatokat – külön
jogszabályban meghatározottak szerinti védett természeti
területeken az államot – elõvásárlási jog illeti meg.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott területre készült
vízpart-rehabilitációs szabályozási követelmények alap-
ján felülvizsgált és módosított településrendezési tervek és
a helyi építési szabályzat alapján meghatározott ingatla-
nokra, a települési önkormányzat kérelmére, az elõvásár-
lási jogot az ingatlan-nyilvántartásba be kell jegyezni.

(4) A parti sétány kialakítására alkalmas területet a tele-
pülésszerkezeti tervben zöldterület vagy vízgazdálkodási
terület települési területfelhasználási egységbe kell sorol-
ni. A IV–V. osztályú nádas területén lévõ parti sétány csak
vízgazdálkodási települési területfelhasználási egységbe
sorolható. Vízgazdálkodási területen elhelyezkedõ parti
sétányon kizárólag gyalog- és kerékpárút alakítható ki.

(5) Parti sétány, illetve gyalog- vagy kerékpárút nem
jelölhetõ ki az I–III. osztályú minõsített nádas területén.”

17. § A Btv. 22. §-ának (1) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(1) Bányászati tevékenység – kutatási, bányabezárási
és az utóhasznosítás érdekében végzett tájrendezési tevé-
kenység kivételével – csak a települések közigazgatási
területének a tó felületérõl – látványtervvel igazolhatóan –
nem látható részén engedélyezhetõ.”

18. § A Btv. 22. §-ának (3) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(3) A települések közigazgatási területén lévõ mûködõ
hulladéklerakó, hulladékkezelõ telepek területi bõvítés
nélküli korszerûsítését, illetve ha ez nem lehetséges, fel-
számolását – a parti és partközeli településekben a szelek-
tív hulladékgyûjtési és hulladékkezelési rendszer kialakí-
tásával – térségi hulladékgazdálkodási terv alapján kell
megvalósítani.”
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19. § A Btv. a következõ 22/A. §-sal és alcímmel egé-
szül ki:

„A KIEMELT TÉRSÉGI ÖVEZETEKRE VONATKOZÓ
SZABÁLYOK

22/A. § (1) A Balaton Kiemelt Üdülõkörzet Területren-
dezési Tervének a kiemelt térségi övezeti tervlapjain leha-
tárolt övezetek a következõk:

a) Magterület övezete (Ö-1),
b) Ökológiai folyosó övezete (Ö-2),
c) Pufferterület övezete (Ö-3),
d) Térségi jelentõségû tájképvédelmi terület övezete

(T-1),
e) Történeti települési terület övezete (T-2),
f) Világörökség és világörökség-várományos terület

övezete (T-3),
g) Szélerõmû elhelyezéséhez vizsgálat alá vonható

terület övezete (L-1),
h) Ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete

(A-1),
i) Térségi jelentõségû komplex tájrehabilitációt igény-

lõ terület övezete (R-1),
j) Ökológiai rehabilitációt igénylõ terület övezete

(R-2),
k) Felszíni szennyezésre fokozottan érzékeny terület

övezete (SZ-1),
l) Földtani veszélyforrás terület övezete (P-1),
m) Vízeróziónak kitett terület övezete (P-2),
n) Felszíni vízminõség-védelmi terület övezete (F-1),
o) Tómeder övezete (D-1),
p) Térségi hulladéklerakó hely kijelöléséhez vizsgálat

alá vonható terület övezete (H-1),
q) Települési terület övezete (U-1),
r) Gazdasági terület övezete (U-2),
s) Általános mezõgazdasági terület övezete (M-1),
t) Kertgazdasági terület övezete (M-2),
u) Kiváló termõhelyi adottságú szántóterület övezete

(M-3),
v) Erdõterület övezete (E-1),
w) Erdõtelepítésre alkalmas terület övezete (E-2),
x) Kiváló termõhelyi adottságú erdõterület övezete

(E-3),
y) Turisztikai fejlesztési terület övezete (Ü-1),
z) Szõlõ termõhelyi kataszteri terület övezete (C-1),
zs) Kiemelt fontosságú meglévõ honvédelmi terület

övezete (K-1).
(2) A kiemelt térségi övezetek egymáshoz való viszo-

nyát és kapcsolatrendszerét a törvény 2/7. számú mellékle-
te tartalmazza.

(3) A Balaton Kiemelt Üdülõkörzet Területrendezési
Tervében lehatárolt kiemelt térségi övezeteket a település-
rendezési tervek készítése során a településszerkezeti terv
léptékében készülõ, kötelezõ alátámasztó szakági munka-
részben az érdekelt államigazgatási szervek állásfoglalása
alapján, a területfejlesztésrõl és a területrendezésrõl szóló
törvény elõírásai szerint kell lehatárolni.”

20. § A Btv. 23–25. §-ai, valamint a §-okat megelõzõ
alcímek helyébe a következõ rendelkezések és alcímek
lépnek:

„Magterület övezete

23. § A magterület övezete (Ö-1) tekintetében az OTrT
által meghatározott országos ökológiai hálózat országos
övezetre, valamint a magterület kiemelt térségi és megyei
övezetre vonatkozó övezeti elõírások mellett a következõ
elõírások alkalmazandók:

a) a kialakult tájhasználat csak a természetközeli álla-
pothoz való közelítés érdekében változtatható meg;

b) a látványvédelem (kilátás, rálátás) szempontjait
mind a településrendezési és építészeti tervezés, mind
pedig az egyes építmények megvalósítása során kiemelten
kell érvényesíteni;

c) közlekedési építmények a terepi adottságokhoz
alkalmazkodva, tájba illesztve helyezhetõk el;

d) települések beépítésre szánt területének növelése és
fejlesztése a történeti tájszerkezet, a tájképi adottságok
megõrzésével, a tájkarakter erõsítésével történhet;

e) új építmény elhelyezése tájba illesztve, a helyi építé-
szeti hagyományok figyelembevételével történhet;

f) új építmény a természetvédelmi kezelés és bemutatás
céljából, valamint szakrális építményként (kápolna, ke-
reszt, kõkép) helyezhetõ el;

g) 10 m magasságot meghaladó építmény – kápolna,
kizárólag kilátó rendeltetésû építmény, víztorony kivételé-
vel – nem létesíthetõ, csarnok jellegû épület, reklámcélú
hirdetõ építmény elhelyezése nem engedélyezhetõ;

h) erdõtelepítés, erdõfelújítás, külterületi fásítás kizá-
rólag õshonos fafajokkal végezhetõ;

i) energetikai célú növénytelepítés nem engedélyezhetõ.

Ökológiai folyosó övezete

24. § Az ökológiai folyosó övezete (Ö-2) tekintetében
az OTrT által meghatározott országos ökológiai hálózat
országos övezetre, valamint az ökológiai folyosó kiemelt
térségi és megyei övezetre vonatkozó övezeti elõírások
mellett a következõ elõírások alkalmazandók:

a) a természetvédelmi hatóság hozzájárulása nélkül a
területhasználati, környezeti és funkcionális változtatások
nem engedélyezhetõk és nem hajthatók végre;

b) a településrendezési tervek készítése során az ökoló-
giai folyosók folytonosságát és folyamatossá tételét ökoló-
giai vizsgálatokra alapozva kell tervezni és biztosítani;

c) a látványvédelem (kilátás, rálátás) szempontjait
mind a településrendezési és építészeti tervezés, mind
pedig az egyes építmények megvalósítása során kiemelten
kell érvényesíteni;

d) a kialakult tájhasználat csak a természeti értékek sé-
relme nélkül változtatható meg, a meglévõ természetszerû
mûvelési ágak (gyep, nádas, erdõ) megtartandók, mûvelési
ág váltása csak intenzívebb mûvelésûbõl a természetszerû
irányában engedélyezhetõ;
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e) a települések beépítésre szánt területének növelése
és fejlesztése a történeti tájszerkezet, a tájképi adottságok
megõrzésével, a tájkarakter erõsítésével, a helyi építészeti
hagyományok figyelembevételével történhet;

f) szántómûvelési ágú területen építmény nem helyez-
hetõ el;

g) a kertgazdasági terület övezetébe is besorolt terüle-
teken a 2700 m2-nél kisebb telek nem építhetõ be;

h) közlekedési építmények abban az esetben és olyan
módon jelölhetõk ki, ha a magterület, a természetes és ter-
mészetközeli élõhelyek fenntartása, valamint az ökológiai
kapcsolatok mûködése biztosítható;

i) közlekedési építmények a terepi adottságokhoz
alkalmazkodva, tájba illesztve helyezhetõk el;

j) új építmény elhelyezése, mûszaki infrastruktúra tele-
pítése csak tájba illesztve és a természetvédelmi hatóság és
kezelõ hozzájárulása alapján történhet;

k) 10 m magasságot meghaladó építmény – kápolna, ki-
zárólag kilátó rendeltetésû építmény, víztorony kivételé-
vel – nem létesíthetõ, csarnok jellegû épület, reklámcélú
hirdetõ építmény elhelyezése nem engedélyezhetõ;

l) a területen környezetszennyezõ tevékenység nem
folytatható, csak természetes és környezetkímélõ módsze-
rek, gazdálkodás alkalmazható;

m) erdõtelepítést, erdõfelújítást, külterületi fásítást õs-
honos fafajokkal kell végezni;

n) energetikai célú növénytelepítés nem engedélyezhetõ.

Pufferterület övezete

25. § A pufferterület övezete (Ö-3) tekintetében az
OTrT által meghatározott országos ökológiai hálózat
országos övezetre, valamint a pufferterület kiemelt térségi
és megyei övezetre vonatkozó övezeti elõírások mellett
a következõ elõírások alkalmazandók:

a) a látványvédelem (kilátás, rálátás) szempontjait
mind a településrendezési és építészeti tervezés, mind pe-
dig az egyes építmények megvalósítása során kiemelten
kell érvényesíteni;

b) mûvelési ág váltásához, mûvelés alól kivonáshoz és
a mûvelés alól kivett terület újrahasznosításához a termé-
szetvédelmi hatóság hozzájárulása szükséges;

c) országos jelentõségû védett természeti területen
szántómûvelési ágban építmény nem helyezhetõ el;

d) energetikai célú növénytelepítés nem engedélyezhetõ;
e) a kertgazdasági terület övezetébe is besorolt terüle-

teken 2700 m2-nél kisebb telkek nem építhetõk be;
f) új külszíni bányatelek nem állapítható meg;
g) közlekedési építmények, új villamosenergia-ellá-

tási, táv- és hírközlõ vezetékek, egyéb közmûvezetékek,
építmények tájba illesztve a természetvédelmi hatóság
által meghatározott feltételekkel létesíthetõk;

h) csarnok jellegû épület, reklámcélú hirdetõ építmény
elhelyezése nem engedélyezhetõ;

i) a területen környezetszennyezõ tevékenység nem
folytatható, új hulladéklerakó, hulladéktároló, hulladékke-

zelõ telep – kivéve a biológiailag lebomló szerves anyagok
lebontását és további felhasználásra alkalmassá tételét
végzõ telepek (komposztüzemek), valamint hulladékát-
rakó állomás – és vegyszertároló nem létesíthetõ;

j) csak extenzív jellegû, vagy természet- és környezet-
kímélõ gazdálkodási módszerek alkalmazhatók, a kiala-
kult tájhasználatot csak a természeti értékek sérelme nél-
kül szabad megváltoztatni.”

21. § A Btv. 26–27. §-ai, valamint a §-okat megelõzõ
alcímek helyébe a következõ rendelkezések és alcímek
lépnek:

„Térségi jelentõségû tájképvédelmi terület övezete

26. § A térségi jelentõségû tájképvédelmi terület öveze-
te (T-1) tekintetében az OTrT által meghatározott országos
jelentõségû tájképvédelmi terület országos övezetre, vala-
mint a térségi jelentõségû tájképvédelmi terület kiemelt
térségi és megyei övezetre vonatkozó övezeti elõírások
mellett a következõ elõírások alkalmazandók:

a) beépítésre szánt terület nem jelölhetõ ki;
b) a mûvelési ág váltása, illetve a más célú hasznosítás

csak az adottságoknak megfelelõ termelési szerkezet, táj-
használat kialakítása, illetve a tájkarakter erõsítése, vala-
mint közmû és közút építése érdekében az illetékes termé-
szetvédelmi hatóság hozzájárulásával engedélyezhetõ;

c) a látványvédelem (kilátás, rálátás) szempontjait
mind a településrendezési és építészeti tervezés, mind
pedig az egyes építmények megvalósítása során kiemelten
kell érvényesíteni;

d) a kialakult geomorfológiai formák (hegygerinc,
völgy stb.) megõrzendõk;

e) országos jelentõségû védett természeti területen a
kertgazdasági terület övezetébe is besorolt területeken a
2700 m2-nél kisebb telek nem építhetõ be, szántómûvelési
ágú területen építmény nem helyezhetõ el;

f) új épület vagy építmény elhelyezése tájba illesztve,
a történeti tájszerkezet, a tájképi adottságok megõrzésével,
a tájkarakter erõsítésével, a helyi építészeti hagyományok
figyelembevételével történhet;

g) új üzemanyagtöltõ állomás, hulladéklerakó, hulla-
déktároló telep, valamint hulladékártalmatlanító – kivéve
a biológiailag lebomló szerves anyagok lebontását és to-
vábbi felhasználásra alkalmassá tételét végzõ telepek
(komposztüzemek), továbbá hulladékátrakó állomás –
nem létesíthetõ;

h) a közmû és elektronikus hírközlési nyomvonalas
hálózatok és járulékos mûtárgyaik kiépítésénél, illetve a
meglévõ hálózatok korszerûsítésénél a tájkép védelme és
az esztétikai követelmények érvényesítése céljából a mû-
szaki lehetõségek és a védett értékek védelmi szempontjai-
nak mérlegelésével terepszint alatti elhelyezést kell bizto-
sítani;
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i) csarnok jellegû épület és reklámcélú hirdetõ épít-
mény elhelyezése nem engedélyezhetõ.

Történeti települési terület övezete

27. § (1) A történeti települési terület övezetének (T-2)
területét – a kulturális örökségvédelem tekintetében illeté-
kes államigazgatási szervek állásfoglalása alapján – a tele-
pülésrendezési tervekben a tényleges kiterjedésnek meg-
felelõen a (2) bekezdésben foglaltak érvényesülése érde-
kében szükség szerint védõövezetével együtt kell lehatá-
rolni és e törvény elõírásait a településrendezési tervekben
lehatárolt területen kell érvényesíteni.

(2) A történeti települési terület övezete (T-2) tekinteté-
ben az OTrT által meghatározott kulturális örökség szem-
pontjából kiemelten kezelendõ terület országos övezetre,
valamint a történeti települési terület kiemelt térségi és
megyei övezetre vonatkozó övezeti elõírások mellett a
következõ elõírások alkalmazandók:

a) a település szabályozási tervében, a helyi építési sza-
bályzatban és a helyi építészeti örökség védelmérõl szóló
rendeletben – a külön jogszabályban meghatározottak sze-
rint – meg kell határozni, és elõ kell írni a látványvédel-
met, a településkép-védelmet, a zöldfelületek fejlesztését,
az épületek paramétereit, az építmények helyi építészeti
hagyományokhoz illeszkedõ megjelenését meghatározó
elõírásokat és a helyi építészeti hagyományoknak meg-
felelõ építési anyagok használatát;

b) a közmû és elektronikus hírközlési nyomvonalas
hálózatok és járulékos mûtárgyaik kiépítésénél, illetve a
meglévõ hálózatok korszerûsítésénél a tájkép védelme és
az esztétikai követelmények érvényesítése céljából a mû-
szaki lehetõségek és a védett értékek védelmi szempontjai-
nak mérlegelésével terepszint alatti elhelyezést kell bizto-
sítani;

c) új üzemanyagtöltõ állomás, hulladéklerakó, hulla-
déktároló telep, valamint hulladékártalmatlanító és hulla-
dékátrakó állomás nem létesíthetõ.”

22. § A Btv. 28. §-a helyébe a következõ rendelkezés és
alcím lép, valamint a Btv. a következõ 28/A. és
28/B. §-okkal és alcímekkel egészül ki:

„Világörökség és világörökség-várományos
terület övezete

28. § (1) A világörökség és világörökség-várományos
terület övezetének (T-3) területét – a kulturális örökségvé-
delem tekintetében illetékes államigazgatási szervek állás-
foglalása alapján – a településrendezési tervekben kell a
tényleges kiterjedésnek megfelelõen lehatárolni, és e tör-
vény elõírásait a településrendezési tervekben lehatárolt
területen kell érvényesíteni.

(2) A világörökség és világörökség-várományos terület
övezete (T-3) tekintetében az OTrT által meghatározott
kulturális örökség szempontjából kiemelten kezelendõ

terület országos övezetre, valamint a világörökség és
világörökség-várományos terület kiemelt térségi és me-
gyei övezetre vonatkozó övezeti elõírások mellett a tájal-
kotó elemek összhangjának megõrzése érdekében a helyi
építési szabályzatban a tájképet és a kulturális örökség ele-
meinek védelmét szolgáló szabályozást kell meghatározni.

Szélerõmû elhelyezéséhez vizsgálat alá vonható
terület övezete

28/A. § (1) A kiemelt üdülõkörzet területén szélerõmû,
illetve 10 méternél magasabb szélkerék

a) magterületen, ökológiai folyosón és pufferterületen,
b) kiváló termõhelyi adottságú szántóterületen,
c) térségi jelentõségû tájképvédelmi területen,
d) történeti települési területen,
e) világörökség és világörökség várományos területen,
f) földtani veszélyforrás területén,
g) vízeróziónak kitett területen,
h) felszíni vízminõség-védelmi területen,
i) tómederben,
j) települési terület övezetén és annak 1500 méteres

körzetében,
k) kertgazdasági terület övezetén,
l) erdõterületen,
m) erdõtelepítésre alkalmas terület övezetén,
n) turisztikai fejlesztési terület övezetén és annak

1500 méteres körzetében,
o) szõlõ termõhelyi kataszteri területen,
p) kiemelt fontosságú honvédelmi területen,
q) mûszaki infrastrukturális hálózatoktól és egyedi

építményektõl dõléstávolságon belül,
r) parti és partközeli települések közigazgatási terüle-

tén,
s) országos és térségi jelentõségû polgári repülõterek

10 km-es környezetében
nem telepíthetõ.
(2) A településrendezési tervekben és a helyi építési

szabályzatban – a helyi szélmérési adatok figyelembevéte-
lével – kell

a) a szélerõmû telepítésére vizsgálat alá vonható terüle-
teket pontosítani;

b) az elhelyezés feltételeit meghatározni.

Ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete

28/B. § (1) Az ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület
övezete (A-1) területét – az ásványvagyon-védelem tekin-
tetében illetékes államigazgatási szervek állásfoglalása
alapján – a településrendezési tervekben kell a tényleges
kiterjedésnek megfelelõen lehatárolni, és e törvény elõ-
írásait a településrendezési tervekben lehatárolt területen
kell érvényesíteni.

(2) Az ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete
(A-1) tekintetében az OTrT által meghatározott ásványi
nyersanyag gazdálkodási terület országos övezetre vonat-
kozó övezeti elõírások érvényesek.”
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23. § (1) A Btv. 29. §-át megelõzõ alcím és a 29. § felve-
zetõ szövege helyébe a következõ rendelkezés lép:

„Térségi jelentõségû komplex tájrehabilitációt igénylõ
terület övezete

29. § A térségi jelentõségû komplex tájrehabilitációt
igénylõ terület övezete (R-1) tekintetében az OTrT által
meghatározott térségi komplex tájrehabilitációt igénylõ
terület kiemelt térségi és megyei övezetre vonatkozó elõ-
írások mellett a következõ elõírások alkalmazandók:”

(2) A Btv. 29. §-ának b) pontja helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

[29. § A térségi jelentõségû komplex tájrehabilitációt
igénylõ terület övezete (R-1) tekintetében az OTrT által
meghatározott térségi komplex tájrehabilitációt igénylõ
terület kiemelt térségi és megyei övezetre vonatkozó elõ-
írások mellett a következõ elõírások alkalmazandók:]

„b) a bányászattal érintett területen az újrahasznosítás
célját, módozatait és szabályait a bányatelek területére ké-
szített, az ásványvagyon-védelem tekintetében illetékes
hatóság által jóváhagyott tájrendezési elõterv, vagy tájren-
dezési terv alapján a településrendezési eszközökben kell
meghatározni.”

24. § (1) A Btv. 30. §-át megelõzõen az „Ökológiai re-
habilitációt igénylõ terület övezete” alcímmel egészül ki.

(2) A Btv. 30. §-a felvezetõ szövegének és a) pontjának
helyébe a következõ rendelkezés lép:

„30. § Az ökológiai rehabilitációt igénylõ terület öveze-
tén (R-2):

a) beépítésre szánt terület nem jelölhetõ ki;”

(3) A Btv. 30. §-a d) pontjának helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

[30. § Az ökológiai rehabilitációt igénylõ terület öveze-
tén (R-2):]

„d) a bányászattal érintett területen a természetközeli ál-
lapot visszaállítását, módozatait és szabályait az ásványva-
gyon-védelem tekintetében illetékes hatóság által jóváha-
gyott tájrendezési elõterv vagy tájrendezési terv alapján
a településrendezési eszközökben kell meghatározni.”

25. § (1) A Btv. 31. §-át megelõzõen „Felszíni szennye-
zõdésre érzékeny területek övezete” alcím helyébe a „Fel-
színi szennyezésre fokozottan érzékeny terület övezete”
alcím lép.

(2) A Btv. 31. §-a felvezetõ szövegének és a) pontjának
helyébe a következõ rendelkezés lép:

„31. § A felszíni szennyezésre fokozottan érzékeny te-
rület övezete (SZ-1) tekintetében az OTrT által meghatá-
rozott kiemelten érzékeny felszín alatti vízminõség-védel-
mi terület országos övezetre vonatkozó övezeti elõírások
és a felszín alatti vizek védelmérõl szóló kormányrendelet
elõírásai mellett a következõ elõírások alkalmazandók:

a) korlátozott vegyszer- és mûtrágya-használatú, kör-
nyezetkímélõ vagy extenzív mezõgazdasági termelés foly-
tatható;”

26. § (1) A Btv. 32. §-át megelõzõen a „Földtani ve-
szélyforrás terület övezete” alcímmel egészül ki.

(2) A Btv. 32. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„32. § (1) A földtani veszélyforrás terület övezete (P-1)

területét – a földtani veszélyforrások tekintetében illetékes
államigazgatási szervek állásfoglalása alapján – a telepü-
lésrendezési tervekben kell tényleges kiterjedésének meg-
felelõen lehatárolni, és e törvény elõírásait a településren-
dezési tervekben lehatárolt területen kell érvényesíteni.

(2) A földtani veszélyforrás terület övezet (P-1) tekinte-
tében az OTrT által meghatározott földtani veszélyforrás
területe kiemelt térségi és megyei övezetre vonatkozó elõ-
írások mellett a következõ elõírások alkalmazandók:

a) az övezetbe besorolt területeken a beépítés feltételeit
a településrendezési tervekben és a helyi építési szabály-
zatban kell meghatározni;

b) a felszíni vizek és belvizek szakszerû elvezetésére
szolgáló mûtárgyakat a településrendezési tervekben és a
helyi építési szabályzatban tervezni kell.”

27. § (1) A Btv. 33. §-át megelõzõen a „Vízeróziónak
kitett terület övezete” alcímmel egészül ki.

(2) A Btv. 33. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„33. § A vízeróziónak kitett terület övezet (P-2) tekinte-

tében az OTrT által meghatározott vízeróziónak kitett
terület kiemelt térségi és megyei övezetre vonatkozó elõ-
írások mellett a következõ elõírások alkalmazandók:

a) a földhasznosítás (mûvelési ág) tudatos megválasz-
tásával, meliorációs talajvédelmi beavatkozások meg-
valósításával, talajvédõ agrotechnikai eljárások alkalma-
zásával, a leginkább veszélyeztetett területek erdõsítésé-
vel – kivéve a szõlõ termõhelyi kataszteri területeket – kell
az erózió mértékét csökkenteni;

b) a már kialakult vízmosások rendezésével (megköté-
sével, bedöntésével) kapcsolatos feladatokat a település-
rendezési tervekben és a helyi építési szabályzatban kell
meghatározni.”

28. § A Btv. 34. §-a és 34. §-ának alcíme helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés és alcím lép:

„Felszíni vízminõség-védelmi terület övezete

34. § A felszíni vízminõség-védelmi terület övezetén
(F-1):

a) beépítésre szánt terület nem jelölhetõ ki;
b) épületek építése, bõvítése – a településrendezési ter-

vekben a természetvédelmi szempontokkal összhangban
szabályozott területeken elhelyezett, a régészeti lelõhe-
lyek leletmentését és bemutatását lehetõvé tevõ építmé-
nyek, a horgászturizmust szolgáló esõbeálló jellegû épít-
mények és az illetékes természetvédelmi és vízügyi ható-

1884 KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ 11. szám



ság egyetértésével elhelyezett, legkevesebb 5 ha egybe-
függõ gyepterületen, a legeltetést biztosító állatállomány
szállásául szolgáló, hagyományos istállóépületek kivételé-
vel – nem engedélyezhetõ;

c) üzemanyagtöltõ állomás, hulladéklerakó, hulladék-
tároló telep, hulladékátrakó állomás, valamint szennyvíz-
ürítõ nem létesíthetõ;

d) a vízfolyások menti 20-20 méteres sávban megtele-
pedett fásszárú növényzet védelmét a vízfolyások karban-
tartási munkáihoz szükséges feltételek biztosítása mellett
kell megoldani.”

29. § (1) A Btv. 35. §-át megelõzõen a „Tómeder öve-
zete” alcímmel egészül ki.

(2) A Btv. 35. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„35. § A tómeder övezetén (D-1):
a) a Balaton tómedre az érvényes partvonal-szabályo-

zási tervben meghatározottakon túlmenõen nem csökkent-
hetõ;

b) a Balaton jogi partvonalát – a partvonal-szabályozá-
si tervtõl eltérõen – megváltoztatni és az élõvilágra, a víz-
minõségre káros befolyással bíró tevékenységet végezni
nem lehet;

c) a parti móló, hullámtörõ, kikötõi építmény és a für-
dõházak eredeti formában történõ újjáépítése kivételével
a tómederbe állandó építmény, sziget nem építhetõ;

d) a tómederhez kapcsolódó élõhelyek védelme érde-
kében a tómederbe a nád gyökérzónáit kevésbé sértõ,
ideiglenes jellegû, csak az üdülési, illetve horgászidény-
ben használatos mûtárgy (pl. horgász- és napozóstég)
helyezhetõ el;

e) az I–III. osztályú nádasban, illetve attól legalább
2 m-re, a környezeti kárelhárítás vagy az élet- és balesetvé-
delmi indokból szükséges beavatkozás, valamint az enge-
dély nélkül létrehozott feltöltés és vízi állás visszabontásá-
nak eseteitõl eltekintve, tilos minden olyan mechanikai
beavatkozás (kotrás, feltöltés, építés, vízi állás-, csónak-
út-, horgászhely-létesítés), amely a nádas állományát,
annak minõségét károsítja, illetõleg a nádas pusztulását
eredményezheti;

f) a IV–V. osztályú nádasban – védett természeti terület
kivételével – az e) pont szerinti tevékenység – a vízi állás
létesítés kivételével – a hatóság engedélyével végezhetõ,
vízi állás a jegyzõ engedélyével létesíthetõ;

g) a védett természeti területen található nádasban osz-
tályba sorolástól függetlenül, természetvédelmi kezelés
kivételével – amelynek módját a természetvédelmi keze-
lési terv határozza meg – tilos a kotrás, valamint minden
olyan tevékenység, amely a nádas állományát veszélyez-
teti, vagy károsítja;

h) a tómeder nádasában, a kihirdetett vízpart-rehabili-
tációs tanulmánytervek – elsõ felülvizsgálatukat követõen
a partvonal-szabályozási és vízpart-rehabilitációs tervek –
által kijelölt kikötésre alkalmas partszakaszokon enge-
déllyel rendelkezõ kikötõk esetén legfeljebb 5 méter széles
bejáró, valamint a meglévõ közhasználatú strandok elõtt,

fövenyes strandszakasz kialakítása érdekében, a
IV–V. osztályú nádasban, legfeljebb 30 méter széles bejá-
ró a hatóság engedélyével fenntartható;

i) az az üzemeltetési engedélyköteles vízi jármû, amely
nem rendelkezik üzemeltetési engedéllyel és kiépített ki-
kötõben kikötõhellyel, a tómeder területén nem tárolható;

j) a nyilvántartásba vételre nem kötelezett vízi jármû a
tómeder területén csak kiépített kikötõben tárolható.”

30. § (1) A Btv. 36. §-át megelõzõen a „Térségi hulla-
déklerakó hely kijelöléséhez vizsgálat alá vonható terület
övezete” alcímmel egészül ki.

(2) A Btv. 36. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„36. § A térségi hulladéklerakó hely kijelöléséhez vizs-

gálat alá vonható terület övezete (H-1) tekintetében az
OTrT által meghatározott térségi hulladéklerakó hely kije-
löléséhez vizsgálat alá vonható terület kiemelt térségi és
megyei övezet meghatározásánál figyelembe kell venni,
hogy az OTrT-ben elõírt területeken kívül

a) a térségi szerkezeti tervben a térségi területfelhasz-
nálási kategóriák közül vízgazdálkodási térségként lehatá-
rolt területen és annak 200 m-es körzetében,

b) történeti települési területen,
c) ökológiai rehabilitációt igénylõ területen,
d) felszíni szennyezésre fokozottan érzékeny területen,
e) felszíni vízminõség-védelmi területen,
f) tómeder területén,
g) turisztikai fejlesztési területen,
h) szõlõ termõhelyi kataszteri területen

térségi hulladéklerakó hely nem jelölhetõ ki.”

31. § A Btv. 37. §-a és 37. §-ának alcíme helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés és alcím lép:

„Települési terület övezete

37. § A települési terület övezetén (U-1):
a) a településszerkezeti terveknek a történeti, építé-

szeti, településszerkezeti, környezeti és természeti adott-
ságokkal, valamint a felszíni vízrendezéssel, közmûve-
sítéssel, környezetalakítással, tájrendezéssel foglalkozó
szakági munkarészeit, illetve a vízpart-rehabilitációs sza-
bályozási követelményekkel érintett területekre készült
tanulmányterveket a helyi építési szabályzatban kötele-
zõen figyelembe kell venni;

b) új beépítésre szánt terület határa utcahatárosan nem
alakítható ki;

c) az új beépítés szabályozásakor a meglévõ beépítési
magassághoz kell igazodni;

d) a meglévõ építmények felújításának, helyreállításá-
nak, átalakításának és korszerûsítésének lehetõségét e tör-
vény szabályozási elõírásainak figyelembevételével a
helyi építési szabályzatban kell meghatározni;

e) a közmû és elektronikus hírközlési nyomvonalas há-
lózatok és járulékos mûtárgyaik kiépítésénél, illetve a
meglévõ hálózatok korszerûsítésénél a tájkép védelme és
az esztétikai követelmények érvényesítése céljából a mû-
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szaki lehetõségek és a védett értékek védelmi szempontjai-
nak mérlegelésével terepszint alatti elhelyezést kell biz-
tosítani.”

32. § (1) A Btv. 38. §-át megelõzõen a „Gazdasági terü-
let övezete” alcímmel egészül ki.

(2) A Btv. 38. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„38. § A gazdasági terület övezetén (U-2):
a) a településszerkezeti tervben új jelentõs mértékû

zavaró hatású ipari terület nem jelölhetõ ki;
b) a település központi belterületéhez kapcsolódó gaz-

dasági területen az új kereskedelmi, szolgáltató terület leg-
feljebb 50%-os, valamint az egyéb ipari terület legfeljebb
40%-os beépítettségû lehet, és az új telephelyek területé-
nek legalább 30%-át fás növényzettel fedetten, a telek-
határ mentén takarást biztosítva kell kialakítani;

c) a település központi belterületétõl elkülönülõ gazda-
sági területen az új kereskedelmi, szolgáltató terület, vala-
mint az egyéb ipari terület beépítettsége legfeljebb 30%-os
lehet, és az új telephelyek területének legalább 50%-át fás
növényzettel fedetten kell kialakítani.”

33. § A Btv. 39. §-a és 39. §-ának „Térségi szerkezeti
tervben meghatározott infrastruktúra hálózat övezete”
alcíme helyébe a következõ rendelkezés és alcím lép:

„Általános mezõgazdasági terület övezete

39. § (1) Az általános mezõgazdasági terület övezetén
(M-1):

a) szántómûvelési ágban lévõ területen 20 ha alatti te-
lekméret esetén épület nem létesíthetõ;

b) szántómûvelési ágban lévõ területen 20 ha és azt
meghaladó telekméret esetén a terület rendeltetésszerû
használatát szolgáló, a lakófunkciót is kielégítõ épület
építhetõ, és a beépített alapterület a telek a 0,3%-át, és az
1000 m2-t nem haladhatja meg;

c) gyepmûvelési ágban lévõ területen 5 ha alatti telek-
méret esetén épület nem létesíthetõ;

d) gyepmûvelési ágban lévõ területen 5 ha és azt megha-
ladó telekméret esetén hagyományos, almos állattartó, a la-
kófunkciót is kielégítõ épület építhetõ, és a beépített alapte-
rület a telek 1%-át és az 1000 m2-t nem haladhatja meg;

e) szõlõmûvelési ágban lévõ területen – a g) pontban
foglaltak kivételével – 2 ha alatti telekméret esetén épület
nem létesíthetõ;

f) a szõlõmûvelési ágban lévõ területen – a g) pontban
foglaltak kivételével – 2 ha és azt meghaladó telekméret
esetén a szõlõtermelést, borászatot és a borturizmust szolgá-
ló, a lakófunkciót is kielégítõ épület építhetõ, és a beépített
alapterület a telek 2%-át, és a 800 m2-t nem haladhatja meg;

g) a Balaton jogi partvonalával nem érintkezõ, szõlõ-
mûveléssel hasznosított 2 ha alatti területû telkekkel ren-
delkezõ tulajdonos – ha az egy borvidéken lévõ telkeinek
összterülete 5 ha-nál nagyobb – a szõlõje mûvelésével, fel-
dolgozásával, illetve ehhez kapcsolódó (nem szállodai

célú) borturizmussal összefüggõ építési tevékenysége en-
gedélyezhetõ csak az egyik, a nemzeti park területének ter-
mészeti és kezelt övezetén kívül lévõ telkén. A beépíthetõ
terület nagysága a beszámított telkek összterületének
1%-át, egyúttal a beépített telkek beépítettsége a 25%-ot
nem haladhatja meg. Az 5 ha-nál nagyobb összterület
megállapításánál a kertgazdasági terület övezetén lévõ tel-
kek is beszámíthatóak, de építési jogot e telkekre csak a
kertgazdasági terület övezeti elõírásai szerint lehet szerez-
ni. Az építési jog megszerzéséhez beszámított, de beépí-
tésre nem került telkekre telekalakítási és építési tilalmat
kell az építésügyi hatóság megkeresésére feljegyezni;

h) gyümölcsmûvelési ágban lévõ területen 3 ha alatti
telekméret esetén épület nem létesíthetõ;

i) gyümölcsmûvelési ágban lévõ területen 3 ha és azt
meghaladó telekméret esetén a termelést, feldolgozást
szolgáló, a lakófunkciót is kielégítõ épület építhetõ, és
a beépített alapterület a telek 1%-át, és az egyes épületek
alapterülete az 1000 m2-t nem haladhatja meg;

j) épületet létesíteni csak a legalább 80%-ban mûvelt
telken lehet, ahol a beépítés feltételeként az a mûvelési ág
fogadható el, amely a telek mûvelt területének 60%-án
meghatározó, azon a vegyes mûvelésû telken, ahol egyik
mûvelési ág sem éri el a 60%-ot, a legszigorúbb beépítési
szabályokkal rendelkezõ mûvelési ágra vonatkozó elõírás
szerint lehet építeni;

k) állattartó telepet, a családi szükségletet meghaladó
állattartást szolgáló épületet – a lovasturizmus céljait
szolgáló épület kivételével – tómedertõl legkevesebb
1000 méter, egyéb felszíni vizektõl legkevesebb 200 méter
távolságra lehet elhelyezni.

A lovasturizmus céljait szolgáló építmények és mûtár-
gyak elhelyezésérõl a településrendezési tervekben és
a helyi építési szabályzatban kell rendelkezni;

l) lakókocsi, lakókonténer nem helyezhetõ el;
m) a környezetvédelmi és tájképvédelmi szempontból

nélkülözhetetlen mezõvédõ, útvédõ fásításokat a telepü-
lésrendezési tervekben és a helyi építési szabályzatban
meghatározott módon kell telepíteni;

n) a vízfolyások menti 20-20 méteres sávban megtele-
pedett fásszárú növényzet védelmét a vízfolyások karban-
tartási munkáihoz szükséges feltételek biztosítása mellett
kell megoldani.

(2) Új gazdasági telephely, birtokközpont legalább 2 ha
területû telken alakítható ki – parti és partközeli települé-
sen az adott településhez tartozó, a sem partinak, sem part-
közelinek nem minõsülõ településen pedig a birtokköz-
pont építési helyéül szolgáló település és a szomszédos
települések közigazgatási területéhez tartozó – legalább
50 ha összterületû, több telekbõl álló birtok esetén. A mag-
terület, ökológiai folyosó és térségi jelentõségû tájképvé-
delmi terület övezetben szabályozott területeken a birtok-
központ nem alakítható ki. A beépített terület nagysága
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a birtok összterületének 1%-át és a beépített telek területé-
nek 25%-át nem haladhatja meg.

(3) A majorok és gazdasági telephelyek gazdasági célú
hasznosítását a településrendezési eszközökben kell sza-
bályozni gazdasági területként, ahol környezetet nem za-
varó gazdasági tevékenység folytatható.

(4) Az övezetben az országos településrendezési és épí-
tési követelményekrõl szóló kormányrendeletben különle-
ges beépítésre szánt terület települési területfelhasználási
egységként meghatározott területek közül a nagy bevásár-
lóközpontok és nagy kiterjedésû kereskedelmi célú terüle-
tek kialakítása nem engedélyezhetõ.”

34. § (1) A Btv. 40. §-át megelõzõen a „Kertgazdasági
terület övezete” alcímmel egészül ki.

(2) A Btv. 40. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„40. § A kertgazdasági terület övezetén (M-2):
a) beépítésre szánt terület nem jelölhetõ ki;
b) a beépíthetõ telek legkisebb nagysága 2000 m2 , ki-

véve, ha e törvény hatálybalépése elõtt jóváhagyott a helyi
építési szabályzat más mértéket állapított meg;

c) 1500 m2-nél kisebb telekre az e törvény hatálybalé-
pése elõtt jóváhagyott helyi építési szabályzat alapján sem
lehet épületet építeni;

d) mûvelt telekre 3%-os beépítettséggel – a 39. §
(1) bekezdés g) pontjában foglaltak kivételével – a mûve-
léssel összefüggõ gazdasági épületet lehet építeni;

e) az építménymagasság a 4 métert, az építmény leg-
magasabb pontja a 6 métert nem haladhatja meg;

f) lakókocsi, lakókonténer nem helyezhetõ el;
g) az egyes településeken az övezet területének legfel-

jebb 10%-án a település szabályozási tervében és helyi
építési szabályzatában kijelölt, a település belterületéhez
közvetlenül kapcsolódó területeken, legkevesebb 3000 m2

nagyságú mûvelt telken, legfeljebb 3%-os beépítettséggel
lakóépület is elhelyezhetõ;

h) mûveltnek az a telek minõsül, amelynek legalább
80%-án intenzív kertészeti kultúra található;

i) szakrális építmény (kápolna, kereszt, kõkép stb.)
a telek méretétõl függetlenül elhelyezhetõ.”

35. § (1) A Btv. 41. §-át megelõzõen a „Kiváló ter-
mõhelyi adottságú szántóterület övezete” alcímmel egé-
szül ki.

(2) A Btv. 41. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„41. § A kiváló termõhelyi adottságú szántóterület öve-

zet (M-3) tekintetében az OTrT-ben meghatározott kiváló
termõhelyi adottságú szántóterület országos övezetre
vonatkozó övezeti elõírások mellett a következõ elõírások
alkalmazandók:

a) csak a fenntartható minõségi termelést szolgáló – a
talaj fizikai, kémiai, biológiai védelmét biztosító – agro-
technikai módszerek alkalmazhatók;

b) csak a termõhelyi adottságokat megõrzõ területhasz-
nálat folytatható.”

36. § A Btv. 42. §-a és 42. §-ának alcíme helyébe a
következõ rendelkezés és alcím lép:

„Erdõterület övezete

42. § Az erdõterület övezetén (E-1):
a) a szõlõ mûvelési ágban történõ hasznosítás – a szõlõ

termõhelyi kataszteri területbe is besorolt területeken – az
erdészeti hatóság által engedélyezhetõ;

b) a védett erdõben csak a természetvédelmi kezelési
tervben meghatározott területeken természetvédelmi be-
mutatási, kezelési, illetve erdészeti célból szabad épít-
ményt elhelyezni;

c) a nem védelmi célú erdõben épületet 10 ha-nál na-
gyobb földrészleten legfeljebb 0,3% beépítettséggel lehet
építeni;

d) fokozottan védett természeti területeken lévõ erdõk
kivételével az erdõk szabad látogathatóságát – tulajdoni
állapottól függetlenül – biztosítani kell;

e) a védõerdõk kivételével kerítést létesíteni csak ter-
mészetvédelmi, vadgazdálkodási, illetve erdõgazdálko-
dási célból szabad;

f) új vadaskert létesítése nem engedélyezhetõ;
g) terepmotorozás, terepautózás nem engedélyezhetõ.”

37. § (1) A Btv. 43. §-át megelõzõen az „Erdõtelepítésre
alkalmas terület övezete” alcímmel egészül ki.

(2) A Btv. 43. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„43. § Az erdõtelepítésre alkalmas terület övezet (E-2)

tekintetében az OTrT által meghatározott erdõtelepítésre
alkalmas terület kiemelt térségi és megyei övezetre vonat-
kozó elõírásai mellett a következõ elõírások alkalma-
zandók:

a) beépítésre szánt terület nem jelölhetõ ki;
b) az erdõtelepítés megvalósulásáig az övezetben csak

az erdõtelepítés lehetõségét megõrzõ területhasználat
folytatható;

c) erdõtelepítést az élõhelynek megfelelõ, természete-
sen kialakult õshonos fafajokból álló erdõfoltok megõrzé-
sével kell végezni.”

38. § (1) A Btv. 44. §-át megelõzõen a „Kiváló termõ-
helyi adottságú erdõterület övezete” alcímmel egészül ki.

(2) A Btv. 44. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„44. § A kiváló termõhelyi adottságú erdõterület övezet

(E-3) tekintetében az OTrT által meghatározott kiváló ter-
mõhelyi adottságú erdõterület országos övezetre vonat-
kozó övezeti elõírások mellett a következõ elõírások érvé-
nyesek:

a) az övezetbe tartozó területeket az illetékes erdészeti
hatóság állásfoglalása alapján a tényleges kiterjedésnek
megfelelõen a településrendezési tervekben kell lehatá-
rolni;

11. szám KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ 1887



b) az a) pontban lehatárolt területek a településrende-
zési eszközökben csak erdõterület települési területfel-
használási egységbe sorolhatóak.”

39. § A Btv. 45. §-a és 45. §-ának alcíme helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés és alcím lép:

„Turisztikai fejlesztési terület övezete

45. § A turisztikai fejlesztési terület övezetén (Ü-1):
a) az 5 ha-nál nagyobb telkek építhetõk be, legfeljebb

10%-os beépíthetõséggel;
b) az épületeket a rendeltetés és a helyi építészeti és táji

adottságához igazodva kell megtervezni, és az építési
engedély iránti kérelemhez a külön jogszabályban meg-
határozott látványtervet kell mellékelni;

c) a telek területének legalább 50%-át növényzettel
fedetten kell kialakítani;

d) a közmû és elektronikus hírközlési nyomvonalas háló-
zatok és járulékos építményeik kiépítésénél, illetve a meglé-
võ hálózatok korszerûsítésénél a tájkép védelme és az esztéti-
kai követelmények érvényesítése céljából a mûszaki lehetõ-
ségek és a védett értékek védelmi szempontjainak mérlegelé-
sével a terepszint alatti elhelyezést kell biztosítani.”

40. § (1) A Btv. 46. §-át megelõzõen a „Szõlõ termõ-
helyi kataszteri terület övezete” alcímmel egészül ki.

(2) A Btv. 46. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„46. § A szõlõ termõhelyi kataszteri terület övezetén

(C-1):
a) beépítésre szánt terület nem jelölhetõ ki;
b) az erdõtelepítésre alkalmas területek övezetébe is

besorolt földrészletek erdõterületként történõ kijelölésérõl
a településrendezési eszközökben kell dönteni;

c) építeni csak a legalább 80%-ban szõlõmûveléssel
hasznosított telken, kizárólag a szõlõmûvelést, szõlõfel-
dolgozást, bortárolást vagy a borturizmust szolgáló épüle-
tet, illetve ahol az M-1 és az M-2 övezethez tartozó szabá-
lyozási elõírások lehetõvé teszik, lakófunkciót is kielégítõ
épületet lehet;

d) szakrális építmény (kápolna, kereszt, kõkép stb.),
amely a szõlõhegyek tájképéhez hagyományosan hozzá-
tartozó tájképformáló elem – szõlõmûveléssel nem hasz-
nosított területen is – a telek méretétõl függetlenül elhe-
lyezhetõ;

e) a szõlõmûvelés tényét a terület pontosan meghatáro-
zott százalékában az illetékes hegybíró, ahol a hegyközség
nem mûködik, a település jegyzõje nyilatkozatával kell
igazolni.”

41. § (1) A Btv. 46. §-át követõen „A kiemelt fontosságú
meglévõ honvédelmi terület övezete” alcímmel egészül ki.

(2) A Btv. a következõ 46/A. §-sal egészül ki:
„46/A. § A kiemelt fontosságú meglévõ honvédelmi

terület övezet (K-1) tekintetében az OTrT-ben meghatáro-
zott kiemelt fontosságú meglévõ honvédelmi terület orszá-

gos övezetre vonatkozó övezeti elõírások mellett a követ-
kezõ elõírások alkalmazandók:

a) az övezetbe tartozó ingatlanok listáját a 2/6. számú
melléklet tartalmazza;

b) a 2/6. számú mellékletben szereplõ ingatlanokat a te-
lepülésrendezési tervekben a tényleges kiterjedésüknek
megfelelõen le kell határolni;

c) a lehatárolt területekre az OTrT kiemelt fontosságú
meglévõ honvédelmi területek országos övezetre vonat-
kozó szabályozási elõírásai érvényesek.”

42. § (1) A Btv. 58. § (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy
a) a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozási köve-

telményeket,
b) a balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozási köve-

telményekkel érintett területeken lévõ állami tulajdonú in-
gatlanok vagyonkezelésére, hasznosítására, valamint érté-
kesítésére vonatkozó követelményeket, és

c) az 59. § (11) bekezdése szerinti – a Balatoni Kistele-
pülések Szennyvízkezelési Programjában biztosítandó –
támogatás odaítélésének feltételeit, igénylésének és folyó-
sításának rendjét
rendeletben szabályozza.”

(2) A Btv. 58. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Felhatalmazást kap az agrárpolitikáért felelõs

miniszter, hogy a kulturális örökség védelméért, a környe-
zet- és természetvédelemért, valamint a turisztikáért fele-
lõs miniszterrel egyetértésben a szõlõ termõhelyi katasz-
teri területbe tartozó, kiemelkedõ értékû tájelemet kép-
viselõ – történeti, termelési és turisztikai szempontból –
egyedi értékû dûlõket lehatárolja, és e területek kivételes
értékeinek megõrzésére vonatkozó követelményeket ren-
deletben szabályozza.”

43. § (1) A Btv. 59. § (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(1) A Balaton kiemelt üdülõkörzet parti településein
a településrendezési terveket és a helyi építési szabályza-
tokat a vízpart-rehabilitációs szabályozási követelmé-
nyeknek megfelelõen, a vízpart-rehabilitációval érintett
területekre készülõ vízpart-rehabilitációs tanulmányter-
vekkel, elsõ felülvizsgálatukat követõen partvonal-szabá-
lyozási és vízpart-rehabilitációs tervekkel összhangban
kell felülvizsgálni és módosítani.”

(2) A Btv. 59. §-a a következõ (7)–(11) bekezdésekkel
egészül ki:

„(7) A vízpart-rehabilitációs tanulmánytervek elsõ fe-
lülvizsgálatának megtörténtéig a 2003. december 3-án az
ingatlan-nyilvántartásban, vagy a hatályos településrende-
zési tervben kemping és strand települési területfelhaszná-
lási egységbe sorolt kempingek és a strandok területének
átsorolására és beépíthetõségére, valamint a strandok terü-
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letének tekintetében elõírt telekfelosztásra és telekhatár-
rendezésre vonatkozó vízpart-rehabilitációs tanulmány-
tervben foglalt elõírások és szabályozási elemek helyett
e törvény megfelelõ rendelkezéseit kell alkalmazni a tele-
pülésrendezési tervezés során.

(8) A Balaton Kiemelt Üdülõkörzet Területrendezési
Tervét legalább 10 évente felül kell vizsgálni.

(9) A kiemelt üdülõkörzethez újonnan csatlakozó tele-
pülések érvényes településrendezési terveit és helyi építési
szabályzatait a csatlakozást követõ 4 éven belül kell felül-
vizsgálni és módosítani.

(10) A kiemelt üdülõkörzethez újonnan csatlakozó, te-
lepülésrendezési tervvel nem rendelkezõ települések tele-
pülésrendezési terveit és helyi építési szabályzatait a csat-
lakozást követõ 4 éven belül kell elkészíteni.

(11) A Kormány kidolgozza a Balatoni Kistelepülések
Szennyvízkezelési Programját, amely biztosítja a kiemelt
üdülõkörzet partinak és partközelinek nem minõsülõ,
szennyvízelvezetési agglomerációkba nem tartozó telepü-
lései szennyvízkezelésének 2012. december 31-ig történõ
megvalósítását.”

44. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követõ második hó-
nap elsõ napján lép hatályba, ezzel egyidejûleg:

a) a Btv.
aa) 1. számú melléklete helyébe e törvény 1. számú

melléklete,
ab) 2. számú melléklete helyébe e törvény 2. számú

melléklete,
ac) 3. számú melléklete helyébe e törvény 3. számú

melléklete,
ad) 4. számú melléklete helyébe e törvény 4. számú

melléklete,
lép;

b) a Btv. 39. §-át megelõzõ „FUNKCIONÁLIS
ÖVEZETEK SZABÁLYOZÁSI ELÕÍRÁSAI” alcíme,
47–53. §-a, 54. §-ában a „ , rendelkezéseit alkalmazni
kell:” szövegrész, 54. § a)–c) pontja, 55. §-a, 56. § (2) be-
kezdése, valamint 59. § (1)–(3) bekezdése hatályát veszti;

c) a Btv. 1. §-ában és a 2. § (1) bekezdésében a „kiemelt
üdülõkörzetének” szövegrész helyébe a „kiemelt üdülõ-
körzet” szöveg lép;

d) a területfejlesztésrõl és a területrendezésrõl szóló
1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés q) pontja hatá-
lyát veszti.

(2) 2013. január 1-jén a Btv. 9. § (5) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:

„(5) A kiemelt üdülõkörzet partinak és partközelinek
nem minõsülõ, szennyvízelvezetési-agglomerációkba tar-
tozó településeinek beépítésre szánt területein, illetve bel-
területein új épület építésére építésügyi hatósági engedélyt
adni, illetve az engedélyek érvényét meghosszabbítani
csak megépült és üzembe helyezett szennyvízcsatorna-
hálózatra történõ rákötés és a megfelelõ kapacitású tisztí-
tómû megléte, vagy az illetékes környezetvédelmi és víz-

ügyi hatóság által engedélyezett egyedi szennyvízkezelõ
berendezés létesítése esetén lehet.”

(3) 2009. december 31-ig a balatoni vízpart-rehabilitá-
ciós szabályozási követelményekkel érintett területeken
lévõ állami tulajdonú ingatlan nem idegeníthetõ el.

(4) E törvény hatálybalépését követõ napon az 1–43. §
hatályát veszti.

(5) E törvény 2013. január 2-án hatályát veszti.

Sólyom László s. k., Dr. Szili Katalin s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke

1. számú melléklet
a 2008. évi LVII. törvényhez

„1/1. számú melléklet
a 2000. évi CXII. törvényhez

A Balaton kiemelt üdülõkörzethez tartozó
települések

1. Alsóörs
2. Alsópáhok
3. Andocs
4. Aszófõ
5. Ábrahámhegy
6. Ádánd*
7. Badacsonytomaj
8. Badacsonytördemic
9. Balatonakali

10. Balatonalmádi
11. Balatonberény
12. Balatonboglár
13. Balatoncsicsó
14. Balatonederics
15. Balatonendréd
16. Balatonfenyves
17. Balatonfõkajár
18. Balatonföldvár
19. Balatonfüred
20. Balatonfûzfõ
21. Balatongyörök
22. Balatonhenye
23. Balatonkenese
24. Balatonkeresztúr
25. Balatonlelle
26. Balatonmagyaród
27. Balatonmáriafürdõ
28. Balatonõszöd
29. Balatonrendes
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30. Balatonszabadi
31. Balatonszárszó
32. Balatonszemes
33. Balatonszentgyörgy
34. Balatonszepezd
35. Balatonszõlõs
36. Balatonudvari
37. Balatonújlak
38. Balatonvilágos
39. Bábonymegyer
40. Bálványos
41. Barnag
42. Bókaháza*
43. Buzsák
44. Csajág
45. Csapi*
46. Cserszegtomaj
47. Csopak
48. Dióskál*
49. Csömend
50. Dörgicse
51. Egeraracsa*
52. Esztergályhorváti*
53. Felsõörs
54. Felsõpáhok
55. Fonyód
56. Fõnyed
57. Galambok
58. Gamás
59. Garabonc
60. Gétye*
61. Gyenesdiás
62. Gyugy
63. Gyulakeszi
64. Hács
65. Hegyesd
66. Hegymagas
67. Hévíz
68. Hidegkút
69. Hollád
70. Kapolcs
71. Kapoly
72. Káptalantóti
73. Karád
74. Karmacs
75. Kékkút
76. Kereki
77. Keszthely
78. Kéthely
79. Kisapáti
80. Kisberény

81. Kõröshegy
82. Kötcse
83. Kõvágóörs
84. Köveskál
85. Küngös
86. Látrány
87. Lengyeltóti
88. Lesencefalu
89. Lesenceistvánd
90. Lesencetomaj
91. Litér
92. Lovas
93. Lulla
94. Marcali
95. Mencshely
96. Mindszentkálla
97. Monostorapáti
98. Monoszló
99. Nagyberény*

100. Nagycsepely
101. Nagyrada
102. Nagyvázsony
103. Nemesbük
104. Nemesgulács
105. Nemesvita
106. Nikla
107. Nyim*
108. Óbudavár
109. Ordacsehi
110. Öcs
111. Öreglak
112. Örvényes
113. Paloznak
114. Pécsely
115. Pula
116. Pusztaszemes
117. Raposka
118. Révfülöp
119. Rezi
120. Ságvár
121. Salföld
122. Sármellék
123. Sávoly
124. Sérsekszõlõs
125. Siófok
126. Siójut
127. Som*
128. Somogybabod
129. Somogymeggyes
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130. Somogysámson
131. Somogyszentpál
132. Somogytúr
133. Somogyvár
134. Szántód
135. Szegerdõ
136. Szentantalfa
137. Szentbékkálla
138. Szentgyörgyvár
139. Szentjakabfa
140. Szentkirályszabadja
141. Szigliget
142. Szólád
143. Szõlõsgyörök
144. Tab
145. Tagyon
146. Taliándörögd
147. Tapolca
148. Táska
149. Teleki
150. Tihany
151. Tikos
152. Torvaj
153. Tótvázsony
154. Uzsa
155. Vállus
156. Várvölgy
157. Vászoly
158. Veszprémfajsz
159. Vigántpetend
160. Vindornyafok
161. Vindornyalak
162. Vindornyaszõlõs
163. Visz
164. Vonyarcvashegy
165. Vöröstó
166. Vörs
167. Zala
168. Zalaapáti*
169. Zalacsány*
170. Zalakaros
171. Zalakomár*
172. Zalamerenye
173. Zalaszabar
174. Zalaszántó
175. Zalaszentmárton*
176. Zalaújlak*
177. Zalavár
178. Zamárdi
179. Zánka

* Balaton kiemelt üdülõkörzethez csatlakozó települések.”

„1/2. számú melléklet
a 2000. évi CXII. törvényhez

A Balaton kiemelt üdülõkörzetbe tartozó
parti és partközeli települések

1. Alsóörs
2. Alsópáhok*
3. Aszófõ
4. Ábrahámhegy
5. Badacsonytomaj
6. Badacsonytördemic
7. Balatonakali
8. Balatonalmádi
9. Balatonberény

10. Balatonboglár
11. Balatonederics
12. Balatonfenyves
13. Balatonfõkajár
14. Balatonföldvár
15. Balatonfüred
16. Balatonfûzfõ
17. Balatongyörök
18. Balatonkenese
19. Balatonkeresztúr
20. Balatonlelle
21. Balatonmáriafürdõ
22. Balatonõszöd
23. Balatonrendes
24. Balatonszabadi
25. Balatonszárszó
26. Balatonszemes
27. Balatonszentgyörgy
28. Balatonszepezd
29. Balatonudvari
30. Balatonvilágos
31. Cserszegtomaj*
32. Csopak
33. Felsõörs*
34. Felsõpáhok*
35. Fonyód
36. Gyenesdiás
37. Hévíz*
38. Keszthely
39. Kõröshegy*
40. Kõvágóörs
41. Lovas*
42. Örvényes
43. Paloznak
44. Révfülöp
45. Siófok
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46. Szántód
47. Szigliget
48. Tihany
49. Vonyarcvashegy
50. Zamárdi
51. Zánka

* Partközeli település.”

2. számú melléklet
a 2008. évi LVII. törvényhez

„2/1. számú melléklet
a 2000. évi CXII. törvényhez

A közúthálózat Balaton kiemelt üdülõkörzet
területét érintõ elemei

1. Gyorsforgalmi utak:

• M7: [OTrT szerint] – Balatonfõkajár – Balatonvilá-
gos – [OTrT szerint] – Balatonszabadi – Siófok – Zamár-
di – Balatonendréd – Kõröshegy – Balatonszárszó – Szó-
lád – Balatonõszöd – Balatonszemes – Balatonlelle – Ba-
latonboglár – Ordacsehi – Lengyeltóti – Fonyód – Buzsák
– Táska – Balatonfenyves – Balatonkeresztúr – Balatonúj-
lak – [OTrT szerint] – Tikos – Szegerdõ – Sávoly – [OTrT
szerint] – Zalakomár – Galambok – [OTrT szerint]

• M8: [OTrT szerint] – Szentkirályszabadja – Litér –
Balatonfûzfõ – [OTrT szerint] – Balatonkenese – Csajág –
Balatonfõkajár – [OTrT szerint]

• M75: [OTrT szerint] – Keszthely – [OTrT szerint] –
Zalaapáti – [OTrT szerint]

2. Fõutak:

2a. A fõúthálózat meglévõ elemei:

• 7. sz. fõút: [OTrT szerint] – Balatonvilágos – [OTrT
szerint] – Zamárdi – Szántód – Balatonföldvár – Balaton-
szárszó – Balatonõszöd – Balatonszemes – Balatonlel-
le – Balatonboglár – Fonyód – Balatonfenyves – Balaton-
keresztúr – Balatonszentgyörgy – Tikos – Szegerdõ – Sá-
voly – Zalakomár – Galambok – [OTrT szerint]

• 64. sz. fõút: [OTrT szerint]
• 65. sz. fõút: [OTrT szerint] – Som – Nyim – Ságvár –

[OTrT szerint]
• 67. sz. fõút: [OTrT szerint] – Gamás – Somogybabod

– Somogytúr – [OTrT szerint] – Balatonlelle – [OTrT sze-
rint]

• 68. sz. fõút: [OTrT szerint] – Marcali – Kéthely – Ba-
latonberény (7. sz. fõút)

• 71. sz. fõút: [OTrT szerint] – Balatonfõkajár – Bala-
tonkenese – Balatonfûzfõ – Balatonalmádi – Alsóörs – Pa-
loznak – Csopak – [OTrT szerint] – Tihany – Aszófõ – Ör-
vényes – Balatonudvari – Balatonakali – Zánka – Balaton-

szepezd – Révfülöp – Kõvágóörs – Balatonrendes – Ábra-
hámhegy – Badacsonytomaj – Nemesgulács – Badacsony-
tördemic – Szigliget – Balatonederics – Balatongyörök –
Vonyarcvashegy – Gyenesdiás – [OTrT szerint]

• 72. sz. fõút: [OTrT szerint] – Litér – [OTrT szerint]
• 73. sz. fõút: [OTrT szerint] – Paloznak – Felsõörs –

[OTrT szerint]
• 75. sz. fõút: [OTrT szerint] – Sármellék – Zalaapáti –

[OTrT szerint]
• 76. sz. fõút: [OTrT szerint] – Keszthely – Alsópáhok

– Hévíz – Felsõpáhok – Szentgyörgyvár – Zalacsány –
[OTrT szerint]

• 84. sz. fõút: [OTrT szerint] – Nemesvita – Lesence-
tomaj – Lesenceistvánd – Uzsa – [OTrT szerint]

2b. Új fõúti kapcsolatok:

• 77. sz. fõút: [OTrT szerint] – Tótvázsony – Barnag –
Nagyvázsony – Pula – Vigántpetend – Kapolcs – Monos-
torapáti – Hegyesd – [OTrT szerint] – Lesencetomaj – Le-
sencefalu – Várvölgy – Vállus – Cserszegtomaj – [OTrT
szerint]

• [OTrT szerint] – [Zalahaláp] – Tapolca
• OTrT szerint: Keszthely (76. sz. fõút) – Sármellék –

Szentgyörgyvár (76. sz . fõút)
• [OTrT szerint] – Somogysámson – [OTrT szerint] –

Csömend – Nikla – [OTrT szerint] – Öreglak – [OTrT sze-
rint]

• OTrT szerint: [Veszprém térsége (72. sz. fõút)] – Litér
(M8)

2c. Fõutak tervezett településelkerülõ szakaszai:

• 65. sz. fõút: [OTrT szerint]
• 67. sz. fõút: [OTrT szerint]
• 68. sz. fõút: [OTrT szerint]
• 71. sz. fõút: [OTrT szerint]
• 75. sz. fõút: [OTrT szerint]
• 76. sz. fõút: [OTrT szerint]

2d. Fõutak kiemelt jelentõségû mellékútként jelölt elke-
rülõ szakaszai:

• 71. sz. fõút: Badacsonytomaj, Badacsonytördemic
• 77. sz. fõút: Nagyvázsony, Pula, Kapolcs, Monostor-

apáti, Tapolca

3. Kiemelt jelentõségû mellékutak:

Meglévõ és megmaradó kiemelt jelentõségû mellék-
utak:

• Galambok (7. sz. fõút) – [Zalabér]
• Galambok – Zalakomár – [Somogyzsitfa (Szõcsény-

puszta)] – Marcali
• Balatonszentgyörgy (76. sz. fõút) – [Somogyzsitfa

(Szõcsénypuszta)]
• Fonyód (7. sz. fõút)/Balatonboglár (7. sz. fõút) – Len-

gyeltóti – [Kaposvár]
• Szántód – [Kaposvár]
• [Lepsény] – Balatonfõkajár – Küngös – [Berhida]
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• Balatonalmádi (71. sz. fõút) – [Veszprém]
• Pula – Öcs – [Ajka]
• [Sümeg] – Zalaszántó – Rezi – Cserszegtomaj –

Keszthely
• Hévíz – Zalakomár
• M7 és 7. sz. fõút összekötései: Balatonszárszónál,

Balatonõszödnél, Ordacsehinél, Balatonfenyvesnél

Újonnan kialakítandó kiemelt jelentõségû mellékutak:
• Zalakaros – Zalaújlak – [Nagybakónak – Újudvar]
• Csömend – [Somogyfajsz – Juta]
• Lengyeltóti – Somogymeggyes – Tab – 65. sz. fõút
• Tótvázsony (77. sz. fõút) – Hidegkút – Balatonszõ-

lõs – Aszófõ (71. sz. fõút)
• Nagyvázsony (77. sz. fõút) – Zánka (71. sz. fõút)
• Tapolca (Diszel) (77. sz. fõút) – Badacsonytomaj

(71. sz. fõút)
• Zalaszántó – Várvölgy

4. Kiépítendõ egyéb mellékutak:

• [Kerecseny] – Zalamerenye
• Szegerdõ – Vörs
• Tikos – Szegerdõ
• Csömend – Somogyszentpál
• Somogyszentpál – Táska
• Fonyód – Buzsák
• Ordacsehi – Szõlõsgyörök
• Hács – Kisberény
• Karád – Kötcse
• Teleki – Nagycsepely
• Balatonõszöd (M7) – Szólád
• Bálványos – Pusztaszemes
• Sérsekszõlõs – Zala
• Tab – Torvaj
• Bábonymegyer – Nyim
• Balatonendréd – Lulla
• Balatonendréd – Ságvár
• Balatonszabadi – [Enying]
• Csajág – Balatonkenese
• [Papkeszi] – Küngös – [Jenõ]
• Balatonkenese – [Papkeszi]
• Balatonfûzfõ – [Papkeszi]
• Felsõörs (Köveskútpuszta) – Szentkirályszabadja –

[Veszprém]
• Barnag – Nagyvázsony (77. sz. fõút)
• Dörgicse – Tagyon
• Vigántpetend – Monoszló
• Monoszló – Balatoncsicsó
• Balatonhenye – Monoszló
• Öcs – Taliándörögd
• Taliándörögd – [Szõc]
• Hegyesd – Mindszentkálla

• Kõvágóörs
• Kékkút – Mindszentkálla
• Várvölgy – Uzsa
• Rezi – Várvölgy
• Vindornyaszõlõs – Vindornyalak
• Vindornyafok – 7327. j. mellékút
• Vindornyaszõlõs – [Sénye]
• Nemesbük – [Zalaköveskút]
• Karmacs – Hévíz
• Bókaháza – Gétye – [Szentpéterúr]
• Dióskál – [Orosztony]”

„2/2. számú melléklet
a 2000. évi CXII. törvényhez

A vasúthálózat Balaton kiemelt üdülõkörzet
területét érintõ elemei

Országos törzshálózati vasútvonalak:

I. Tervezett nagysebességû vasútvonalak OTrT szerint:
• (Horvátország) – Gyékényes térsége – Budapest

(Ferihegy) – Záhony térsége – (Ukrajna)

II. A transz-európai vasúti áruszállítási hálózat része-
ként mûködõ országos törzshálózati vasútvonal OTrT
szerint:

• Budapest – Székesfehérvár – Nagykanizsa – Murake-
resztúr – (Horvátország)

III. Egyéb országos törzshálózati vasútvonalak OTrT
szerint:

• Tapolca – Ukk
• Szabadbattyán – Tapolca
• Balatonszentgyörgy – Tapolca
• Kaposvár – Fonyód

Országos vasúti mellékvonalak:

• Lepsény – Veszprém
• Kaposvár – Siófok
• Balatonmáriafürdõ elágazás – Somogyszob
• Balatonfenyves Gazdasági Vasút – Csiszta-Gyógy-

fürdõ
• Balatonfenyves – Táska
• Balatonfenyves Gazdasági Vasút – Somogyszentpál
• Balatonszentgyörgy elágazás – Sármellék

A vasúthálózat új elemei:

• Hajmáskér – Balatonfûzfõ összekötõ vonal [OTrT
szerint]

• Bak – Balatonszentgyörgy összekötõ vonal
• Csajág térségében deltavágány építése
• Táska – Nikla – Somogyfajsz – Felsõkak – Meszteg-

nyõ között keskenynyomtávú vasútvonal építése”
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„2/3. számú melléklet
a 2000. évi CXII. törvényhez

Országos és térségi jelentõségû vízi utak
és közforgalmú kikötõk Balaton kiemelt üdülõkörzet

területét érintõ elemei

Vízi utak:

• Balaton – IV. osztályú vízi út
• Sió-csatorna 0–23 fkm között – IV. osztályú vízi út

23–121 fkm között – idõszakosan használható IV. osztá-
lyú vízi út

Térségi jelentõségû közforgalmú kikötõk (hajóállomá-
sok, kompkikötõk):

• Alsóörs
• Badacsonytomaj
• Balatonakali
• Balatonalmádi
• Balatonboglár
• Balatonföldvár
• Balatonfüred
• Balatonfûzfõ
• Balatongyörök
• Balatonkenese
• Balatonlelle
• Balatonmáriafürdõ
• Balatonszemes
• Balatonudvari
• Balatonvilágos
• Csopak
• Fonyód
• Keszthely
• Révfülöp
• Siófok
• Szántód
• Szigliget
• Tihany
• Zamárdi
• Zánka”

„2/4. számú melléklet
a 2000. évi CXII. törvényhez

A Balaton kiemelt üdülõkörzet területén található
repülõterek besorolása

Országos jelentõségû polgári repülõtér:

• Sármellék

Kereskedelmi (nemzetközi) repülõtérré fejleszthetõ
repülõterek:

• Siófok-Kiliti
• Veszprém-Szentkirályszabadja”

„2/5. számú melléklet
a 2000. évi CXII. törvényhez

A Balaton kiemelt üdülõkörzet területét érintõ
országos és térségi jelentõségû kerékpáros

nyomvonalak

Országos kerékpáros törzshálózat elemei:

• 7. Délnyugat-magyarországi kerékpárút: OTrT sze-
rint

• 8. Északnyugat-dunántúli kerékpárút: OTrT szerint
• 8/B. Balatonfüred-Tihany: OTrT szerint
• 72. Külsõ-somogyi kerékpárút: OTrT szerint
• 73. Belsõ-somogyi kerékpárút: OTrT szerint
• 81. Balaton – Rába kerékpárút: OTrT szerint
• T1. Balatoni kerékpárút: OTrT szerint

Térségi jelentõségû kerékpárutak:

• Galambok – [Kaszó]
• Galambok – Öreglak
• Balatonkeresztúr – Marcali – [Böhönye]
• Nikla – Buzsák – Somogybabod – Karád – Andocs
• Somogyvár – [Nagykónyi]
• Balatonlelle – Somogybabod
• Karád – Kereki
• Somogymeggyes – Andocs – [Kaposvár]
• Kereki – Ságvár
• Lulla – Zamárdi
• Lulla – Tab
• Siófok – Som – [Nagykónyi – Dombóvár]
• Siófok – Balatonszabadi – [Dunaföldvár]
• Balatonvilágos
• Balatonkenese
• Balatonfûzfõ – [Berhida – Várpalota – Bodajk –

Csákvár]
• Balatonalmádi – Szentkirályszabadja – [Veszprém]
• Tihany (komp) – Balatonfüred – Balatonszõlõs –

Vászoly – Nagyvázsony – [Úrkút – Ajka]
• Vöröstó – Monoszló – Badacsonytomaj
• Zánka – Monoszló – Kapolcs – Taliándörögd – [Ajka

– Ganna]
• Szigliget – Tapolca
• Vindornyaszõlõs – Zalaszántó – Lesencetomaj –

Tapolca
• Vállus – Balatongyörök
• Zalaszántó – Keszthely
• [Zalabér] – Vindornyaszõlõs – Zalacsány – Zala-

apáti – Esztergályhorváti – Zalaszabar
• Sármellék – Zalaapáti – [Bak – Zalaegerszeg]”
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„2/6. számú melléklet
a 2000. évi CXII. törvényhez

Kiemelt fontosságú meglévõ honvédelmi területek

Sorszám Település neve Hrsz.

1. Lesencetomaj 0106/2

2. Lesencetomaj 042/3

3. Lesencetomaj 042/5

4. Lesencetomaj 030

5. Lesencetomaj 0106/1

6. Lesencetomaj 049/4

7. Lesencetomaj 039/1

8. Lesencetomaj 039/2

9. Lesencetomaj 045

10. Lesencetomaj 049/1

11. Lesencetomaj 049/2

12. Lesencetomaj 049/5

13. Lesencetomaj 049/6

14. Lesencetomaj 049/7

15. Lesencetomaj 054/2

16. Lesencetomaj 059

17. Lesencetomaj 060

18. Lesencetomaj 061

19. Lesencetomaj 062

20. Lesencetomaj 063

21. Lesencetomaj 064

22. Lesencetomaj 065

23. Lesencetomaj 066

24. Lesencetomaj 067

25. Lesencetomaj 068

26. Lesencetomaj 069

27. Lesencetomaj 070

28. Lesencetomaj 071

29. Lesencetomaj 072

30. Lesencetomaj 073

31. Lesencetomaj 074

32. Lesencetomaj 075

33. Lesencetomaj 076

34. Lesencetomaj 077

Sorszám Település neve Hrsz.

35. Lesencetomaj 078

36. Lesencetomaj 079

37. Lesencetomaj 080

38. Lesencetomaj 081

39. Lesencetomaj 082

40. Lesencetomaj 083

41. Lesencetomaj 084

42. Lesencetomaj 085

43. Lesencetomaj 086

44. Lesencetomaj 087

45. Lesencetomaj 024/2

46. Pula 036/1

47. Pula 036/3

48. Pula 036/4

49. Pula 037/1

50. Pula 037/2

51. Pula 037/3

52. Pula 030/1

53. Pula 035/2

54. Pula 035/3

55. Lesenceistvánd 032/2

56. Lesenceistvánd 031/2

57. Lesenceistvánd 015/1

58. Lesenceistvánd 017

59. Lesenceistvánd 027/1

60. Lesenceistvánd 022

61. Lesenceistvánd 024/2

62. Lesenceistvánd 026/1

63. Lesenceistvánd 026/2

64. Lesenceistvánd 026/5

65. Lesenceistvánd 027/2

66. Lesenceistvánd 030

67. Lesenceistvánd 033

68. Lesenceistvánd 06

69. Lesenceistvánd 07

70. Lesenceistvánd 029

71. Lesenceistvánd 09

72. Lesenceistvánd 019
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Sorszám Település neve Hrsz.

73. Lesenceistvánd 018/2

74. Lesenceistvánd 024/1

75. Tapolca 0408/3

76. Tapolca 0159/1

77. Tapolca 0135

78. Tapolca 0136

79. Tapolca 0137

80. Tapolca 0139

81. Tapolca 0140

82. Tapolca 0141

83. Tapolca 0143

84. Tapolca 0144

85. Tapolca 0146

86. Tapolca 0163/2

87. Tapolca 0152/1

88. Tapolca 0129

89. Tapolca 0130/1

90. Tapolca 0131

91. Tapolca 0132

92. Tapolca 0133

93. Tapolca 0165

94. Tapolca 0189

95. Tapolca 0147

96. Tapolca 0148

97. Tapolca 0149

98. Tapolca 0150

99. Tapolca 0151

100. Tapolca 0166/2

101. Tapolca 0167

102. Tapolca 0185

103. Tapolca 0186

104. Tapolca 0187

105. Tapolca 0190

106. Tapolca 0191

107. Tapolca 0193

108. Tapolca 0194

109. Tapolca 0195

110. Tapolca 0199

Sorszám Település neve Hrsz.

111. Tapolca 0202

112. Tapolca 0204

113. Tapolca 0205

114. Tapolca 0207

115. Tapolca 0600

116. Tapolca 0116

117. Tapolca 0120

118. Tapolca 0408/2

119. Tótvázsony 0132

120. Tótvázsony 0133

121. Tótvázsony 0134/1

122. Tótvázsony 0134/2

123. Tótvázsony 0135/1

124. Tótvázsony 0135/2

125. Tótvázsony 0135/3

126. Tótvázsony 0136/1

127. Tótvázsony 0136/3

128. Tótvázsony 0137/1

129. Tótvázsony 0137/2

130. Tótvázsony 0137/3

131. Tótvázsony 0138

132. Tótvázsony 0139/10

133. Tótvázsony 0139/3

134. Tótvázsony 0139/4

135. Tótvázsony 0139/7

136. Tótvázsony 0139/8

137. Tótvázsony 0139/9

138. Tótvázsony 0143/1

139. Tótvázsony 0146/1

140. Tótvázsony 0156

141. Tótvázsony 0157/1

142. Tótvázsony 0157/2

143. Tótvázsony 0157/3

144. Tótvázsony 0158

145. Tótvázsony 0159/1

146. Tótvázsony 0159/10

147. Tótvázsony 0159/11

148. Tótvázsony 0159/12
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Sorszám Település neve Hrsz.

149. Tótvázsony 0159/13

150. Tótvázsony 0159/3

151. Tótvázsony 0159/4

152. Tótvázsony 0159/5

153. Tótvázsony 0159/6

154. Tótvázsony 0159/7

155. Tótvázsony 0159/8

156. Tótvázsony 0159/9

157. Tótvázsony 0160

158. Tótvázsony 0161/2

159. Tótvázsony 0162

160. Tótvázsony 0164

161. Tótvázsony 0165

162. Tótvázsony 0166

163. Tótvázsony 0170

164. Tótvázsony 0171

165. Tótvázsony 0172

166. Tótvázsony 0175/4

Sorszám Település neve Hrsz.

167. Tótvázsony 0278/4

168. Tótvázsony 0120

169. Tótvázsony 0122

170. Tótvázsony 0127/2

171. Tótvázsony 0127/3

172. Tótvázsony 0127/4

173. Tótvázsony 0128

174. Tótvázsony 0129

175. Tótvázsony 0130

176. Tótvázsony 0131

177. Tótvázsony 0114

178. Tótvázsony 0126

179. Tótvázsony 0169

180. Hévíz 1525

181. Hévíz 1526

182. Hévíz 1083

183. Balatonfüred 360/2

”
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„2/7. számú melléklet a 2000. évi CXII. törvényhez

A kiemelt térségi övezetek egymáshoz való viszonya és kapcsolata

OTrT-ben elõírt

Balaton-törvény által egyedileg
meghatározott övezetek

Országos Kiemelt térségi

övezetek

övezet megnevezése övezet jele övezet megnevezése övezet jele övezet megnevezése övezet jele

Magterület Ö-1

Ökológiai folyosó Ö-2

Pufferterület Ö-3

Térségi jelentõségû tájkép-
védelmi terület

T-1

Történeti települési terület T-2

Világörökség és világörök-
ség-várományos terület

T-3

Szélerõmû elhelyezéséhez
vizsgálat alá vonható terület

L-1



OTrT-ben elõírt

Balaton-törvény által egyedileg
meghatározott övezetek

Országos Kiemelt térségi

övezetek

övezet megnevezése övezet jele övezet megnevezése övezet jele övezet megnevezése övezet jele

Ásványi nyersanyag-gaz-
dálkodási terület

A-1

Térségi jelentõségû
komplex tájrehabilitációt
igénylõ terület

R-1

Ökológiai rehabilitációt
igénylõ terület

R-2

Felszíni szennyezésre foko-
zottan érzékeny terület

SZ-1

Földtani veszélyforrás
terület

P-1

Vízeróziónak kitett terület P-2

Felszíni vízminõség-védel-
mi terület

F-1

Tómeder D-1

Térségi hulladéklerakó hely
kijelöléséhez vizsgálat alá
vonható terület

H-1

Települési terület U-1

Gazdasági terület U-2

Általános mezõgazdasági
terület

M-1

Kertgazdasági terület M-2

Kiváló termõhelyi adottsá-
gú szántóterület

M-3

Erdõterület E-1

Erdõtelepítésre alkalmas
terület

E-2

Kiváló termõhelyi adott-
ságú erdõterület

E-3

Turisztikai fejlesztési terü-
let

Ü-1

Szõlõ termõhelyi kataszteri
terület

C-1

Kiemelt fontosságú meg-
lévõ honvédelmi terület

K-1

”
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3. számú melléklet a 2008. évi LVII. törvényhez
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4. szá mú mel lék let a 2008. évi LVII. tör vény hez
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2008. évi LXI.
tör vény

a közalkalmazottak jogállásáról  szóló
1992. évi XXXIII. tör vény módosításáról*

* A tör vény szö veg e a Ma gyar Köz löny 2008. évi 155. szá má ban je len t
meg.

Kor mány ren de le tek

A Kormány
248/2008. (X. 14.) Korm.

ren de le te
 az M7-es au tó pá lya, Sá voly köz ség észa ki

köz igaz ga tá si ha tá ra, a Ma rót völ gyi-csa tor na
és Szõ ke dencs köz ség déli köz igaz ga tá si ha tá ra ál tal
le ha tá rolt te rü le ten meg va ló su ló nagy be ru há zás sal

össze füg gõ köz igaz ga tá si ha tó sá gi ügyek kiemelt
jelentõségû üggyé nyilvánításáról

A Kormány a nem zet gaz da sá gi szem pont ból ki emelt
 jelentõségû be ru há zá sok meg va ló sí tá sá nak gyor sí tá sá ról
és egy sze rû sí té sé rõl szóló 2006. évi LIII. tör vény 12. §
(5) be kez dé sé ben és a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és
szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról szóló 2004. évi CXL.
tör vény 174/A. § a) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap -
ján, az Al kot mány 35. § (1) be kez dé sé nek b) pont já ban
meg állapított fel adat kör ében el jár va a kö vet ke zõ ket ren -
de li el:

1. §

(1) A Kormány ki emelt je len tõ sé gû üggyé nyil vá nít ja az 
1. szá mú mel lék let ben fel so rolt köz igaz ga tá si ha tó sá gi

ügye ket, ame lyek az M7-es au tó pá lya, Sá voly köz ség
észa ki köz igaz ga tá si ha tá ra, a Ma rót völ gyi-csa tor na és
Szõ ke dencs köz ség déli köz igaz ga tá si ha tá ra ál tal le ha tá -
rolt te rü le ten meg va ló su ló nagy be ru há zás sal füg ge nek
össze.

(2) A Kormány az (1) be kez dés sze rin ti köz igaz ga tá si
ha tó sá gi ügyek ben el já ró ha tó ság ként az 1. szá mú mel lék -
let ben meg ha tá ro zott ha tó sá go kat je lö li ki. 

(3) Azok ban az ese tek ben, ami kor az 1. szá mú mel lék -
let ben meg ha tá ro zott ügy faj tá ra vo nat ko zó jog sza bály az
adott ügy ben szak ha tó ság köz re mû kö dé sét ren de li el, a
Kormány az (1) be kez dés sze rin ti köz igaz ga tá si ha tó sá gi
ügyek ben el já ró szak ha tó ság ként a 2. szá mú mel lék let ben
meg ha tá ro zott ha tó sá go kat je lö li ki. 

2. §

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

(2) E ren de let ren del ke zé se it a ha tály ba lé pé se után
 indult ügyek ben kell al kal maz ni. 

(3) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a Kecs ke -
mét köz igaz ga tá si te rü le tén meg va ló su ló nagy be ru há zás -
sal össze füg gõ köz igaz ga tá si ha tó sá gi ügyek ki emelt je -
len tõ sé gû üggyé nyil vá ní tá sá ról szóló 192/2008. (VII. 30.) 
Korm. ren de let 1. szá mú mel lék le te 5. pont já ban „A be ru -
há zás meg va ló sí tá sá val kap cso la tos ha tó sá gi en ge dé lyek”
osz lo pá ban az „ener gia ügyi ha tó sá gi en ge dé lyek” szö veg -
rész he lyé be a „vil la mos ener gia-ipa ri épí tés ügyi ha tó sá gi
en ge dé lyek” szö veg lép.   

(4) E ren de let 2. § (3) be kez dé se a ha tály ba lé pé sét kö -
vetõ na pon ha tá lyát vesz ti.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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1. szá mú mel lék let a 248/2008. (X. 14.) Korm. ren de let hez

A ki emelt je len tõ sé gû be ru há zás meg va ló sí tá sá hoz szük sé ges ha tó sá gi en ge dé lyek és el já rá sok 
le foly ta tá sá ra ha tás kör rel ren del ke zõ ha tó sá gok

Lé te sít mény Lé te sít mény azo no sí tó ja
A be ru há zás 

meg va ló sí tá sá val
 kap cso la tos en ge dé lyek

El sõ fo kon el já ró 
ha tó ság

Má sod fo kon el já ró 
ha tó ság

1. Ki emelt
nagy be ru há zás ként
mo tor ver seny-pá lya és
ah hoz kap cso ló dó egyéb 
sport, szál lás hely,
szol gál ta tó és lo gisz ti kai  
ki szol gá ló bá zis és
lé te sít mé nyei.

Az M7-es au tó pá lya,
Sá voly köz ség észa ki
köz igaz ga tá si ha tá ra, a
Ma rót völ gyi-csa tor na
és Szõ ke dencs köz ség
déli köz igaz ga tá si
ha tá ra ál tal le ha tá rolt
te rü let.

épí tés ügyi ha tó sá gi
en ge dé lyek

Mar ca li Vá ros jegy zõ je Dél-du nán tú li
Re gi o ná lis
Köz igaz ga tá si Hi va tal 



Lé te sít mény Lé te sít mény azo no sí tó ja
A be ru há zás 

meg va ló sí tá sá val
 kap cso la tos en ge dé lyek

El sõ fo kon el já ró 
ha tó ság

Má sod fo kon el já ró 
ha tó ság

2. kör nye zet vé del mi
ha tó sá gi
en ge dé lye zé sek

Nyu gat-du nán tú li
Kör nye zet vé del mi,
Ter mé szet vé del mi 
és Víz ügyi
Fel ügye lõ ség

Or szá gos
Kör nye zet vé del mi,
Ter mé szet vé del mi 
és Víz ügyi
Fõ fel ügye lõ ség

3. út ügyi ha tó sá gi
en ge dé lyek

Nem ze ti Köz le ke dé si
Ha tó ság Dél-du nán tú li
Re gi o ná lis Igaz ga tó sá ga

Nem ze ti Köz le ke dé si
Ha tó ság Köz pon ti
Hi va ta la

4. víz jo gi en ge dé lyek Nyu gat-du nán tú li
Kör nye zet vé del mi,
Ter mé szet vé del mi 
és Víz ügyi
Fel ügye lõ ség

Or szá gos
Kör nye zet vé del mi,
Ter mé szet vé del mi 
és Víz ügyi
Fõ fel ügye lõ ség

5. vil la mos ener gia-
ipa ri épí tés ügyi ha tó sá gi 
en ge dé lyek 

Ma gyar Ke res ke del mi
En ge dé lye zé si Hi va tal
Pé csi Mé rés ügyi 
és Mû sza ki Biz ton sá gi
Ha tó ság 

Ma gyar Ke res ke del mi
En ge dé lye zé si Hi va tal
köz pon ti szer ve

6. föld vé del mi ha tó sá gi
el já rá sok

Mar ca li Kör ze ti
Föld hi va tal

So mogy Me gyei
Föld hi va tal

7. in gat lan-
nyil ván tar tá si ha tó sá gi
el já rá sok 

Mar ca li Kör ze ti
Föld hi va tal

So mogy Me gyei
Föld hi va tal

8. föld mé ré si ha tó sá gi
el já rá sok 

Mar ca li Kör ze ti
Föld hi va tal

So mogy Me gyei
Föld hi va tal

9. er dõ vé del mi ha tó sá gi
en ge dé lyek

So mogy Me gyei
Me zõ gaz da sá gi
Szak igaz ga tá si Hi va tal
Er dé sze ti Igaz ga tó sá ga

Me zõ gaz da sá gi
Szak igaz ga tá si Hi va tal
Köz pont

10. hír köz lé si ha tó sá gi
en ge dé lyek

Nem ze ti Hír köz lé si
Ha tó ság Hi va ta la 

Nem ze ti Hír köz lé si
Ha tó ság el nö ke

11. bá nya ha tó sá gi
en ge dé lyek

Ma gyar Bá nyá sza ti
és Föld ta ni Hi va tal
Pé csi Bá nya -
ka pi tány ság

Ma gyar Bá nyá sza ti
és Föld ta ni Hi va tal

12. ta laj vé del mi ha tó sá gi
en ge dé lyek

So mogy 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

Me zõ gaz da sá gi
Szak igaz ga tá si Hi va tal
Köz pont

13. kul tu rá lis örök ség-
vé del mi ha tó sá gi
en ge dé lyek

Kul tu rá lis
Örök ség vé del mi Hi va tal 
Dél-du nán tú li Iro da 

Kul tu rá lis
Örök ség vé del mi Hi va tal 
köz pon ti szer ve 

14. vas úti ha tó sá gi
en ge dé lyek 

Nem ze ti Köz le ke dé si
Ha tó ság Ki emelt Ügyek 
Igaz ga tó sá ga 

Nem ze ti Köz le ke dé si
Ha tó ság Köz pon ti
Hi va ta la
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2. szá mú mel lék let a 248/2008. (X. 14.) Korm. ren de let hez

A ki emelt je len tõ sé gû be ru há zás meg va ló sí tá sá hoz szük sé ges ha tó sá gi en ge dé lye zé si el já rá sok ban
köz re mû kö dõ szak ha tó sá gok

Szak ha tó sá gi köz re mû kö dés tárgy kö re El sõ fo kú szak ha tó ság Má sod fo kú szak ha tó ság

1. épí tés ügy Dél-du nán tú li Re gi o ná lis Köz igaz ga tá si
Hi va tal

épí tés ügyért fe le lõs mi nisz ter

2. kör nye zet vé de lem, ter mé szet vé de lem és
víz ügy

Nyu gat-du nán tú li Kör nye zet vé del mi,
Ter mé szet vé del mi és Víz ügyi
Fel ügye lõ ség

Or szá gos Kör nye zet vé del mi,
Ter mé szet vé del mi és Víz ügyi
Fõ fel ügye lõ ség

3. köz le ke dés

a) köz út Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság
Dél-du nán tú li Re gi o ná lis Igaz ga tó sá ga

Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság Köz pon ti
Hi va ta la

b) vas út Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság Ki emelt
Ügyek Igaz ga tó sá ga

c) ka to nai lé gi köz le ke dés Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság
Lé gi köz le ke dé si Igaz ga tó ság

d) víz i köz le ke dés Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság Ki emelt
Ügyek Igaz ga tó sá ga

4. föld tan Ma gyar Bá nyá sza ti és Föld ta ni Hi va tal
Pé csi Bá nya ka pi tány ság

Ma gyar Bá nyá sza ti és Föld ta ni Hi va tal

5. bá nyá szat Ma gyar Bá nyá sza ti és Föld ta ni Hi va tal
Pé csi Bá nya ka pi tány ság

Ma gyar Bá nyá sza ti és Föld ta ni Hi va tal

6. ren dé szet (rend õr ség)

a) gyors for gal mi utak ese tén Or szá gos Rend õr-fõ ka pi tány ság ren dé sze tért fe le lõs mi nisz ter

b) az egyéb or szá gos köz utak, a he lyi
köz utak és a köz for ga lom elõl el nem
zárt ma gán utak ese tén

Mar ca li Rend õr ka pi tány ság So mogy Me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság

7. tûz vé de lem So mogy Me gyei Ka taszt ró fa vé del mi
Igaz ga tó ság

Or szá gos Ka taszt ró fa vé del mi
Fõ igaz ga tó ság

8. hon vé de lem Hon vé del mi Mi nisz té rium Hon véd
Ve zér kar

hon véd ele mért fe le lõs mi nisz ter

9. ka taszt ró fa vé de lem Or szá gos Ka taszt ró fa vé del mi
Fõ igaz ga tó ság

ka taszt ró fa vé de le mért fe le lõs mi nisz ter

10. föld mû ve lés ügy 

a) ter mõ föld vé de lem Mar ca li Kör ze ti Föld hi va tal So mogy Me gyei Föld hi va tal

b) ta laj vé de lem So mogy 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

Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal
Köz pont

c) er dõ vé de lem So mogy Me gyei Me zõ gaz da sá gi
Szak igaz ga tá si Hi va tal Er dé sze ti
Igaz ga tó sá ga

Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal
Köz pont

11. kul tu rá lis örök ség vé de lem Kul tu rá lis Örök ség vé del mi Hi va tal
Dél-du nán tú li Iro da

Kul tu rá lis Örök ség vé del mi Hi va tal
köz pon ti szer ve

12. egész ség ügy Ál la mi Nép egész ség ügyi 
és Tisz ti or vo si Szol gá lat Dél-du nán tú li
Re gi o ná lis In té ze te

Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal

13. hír köz lés Nem ze ti Hír köz lé si Ha tó ság Hi va ta la Nem ze ti Hír köz lé si Ha tó ság el nö ke

14. mû sza ki biz ton ság Ma gyar Ke res ke del mi En ge dé lye zé si
Hi va tal 
Pé csi Mé rés ügyi és Mû sza ki Biz ton sá gi
Ha tó ság

Ma gyar Ke res ke del mi En ge dé lye zé si
Hi va tal köz pon ti szer ve

15. élel mi szer-egész ség ügy So mogy Me gyei Me zõ gaz da sá gi
Szak igaz ga tá si Hi va tal
Élel mi szer-biz ton sá gi 
és Ál lat egész ség ügyi Igaz ga tó sá ga

Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal
Köz pont
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A Kormány
260/2008. (XI. 3.) Korm.

ren de le te

az ál la mi ve ze tõk és a köz tiszt vi se lõk ju tal ma zá sá nak
egyes át me ne ti sza bá lya i ról

A Kormány a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról szóló 1992.
évi XXIII. tör vény 34. § (13) be kez dé sé ben és 49/O. §
(6) be kez dé sé ben, va la mint a köz pon ti ál lam igaz ga tá si
szer vek rõl, va la mint a Kormány tag jai és az ál lam tit ká rok
jog ál lá sá ról szóló 2006. évi LVII. tör vény 76. § (1) be kez -
dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren -
de li el:

1. §

A köz tiszt vi se lõi tel je sít mény ér té ke lés és ju tal ma zás
sza bá lya i ról szóló 301/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let
(a to váb bi ak ban: R.) a kö vet ke zõ új 19/A. §-sal egé szül ki:

„19/A. § A 2008. év ben e ren de let sza bá lya it az zal az el -
té rés sel kell al kal maz ni, hogy

a) a „ki vé te les tel je sít mény” és a „ma gas szin tû tel je sít -
mény” ka te gó ri á ba nem le het so rol ni köz tiszt vi se lõt,

b) ha az 1. szá mú mel lék let III. 4. pont já ban 76 és
100 pont kö zöt ti ér ték adó dik, a köz tiszt vi se lõt a „ki vé te -
les vagy ma gas szin tû tel je sít mény” ka te gó ri á ba kell be so -
rol ni,

c) a „ki vé te les vagy ma gas szin tû tel je sít mény” ka te gó -
ri á ba az el osz lá si szint hez tar to zó köz tiszt vi se lõk leg fel -
jebb 50%-a so rol ha tó be,

d) a „ki vé te les vagy ma gas szin tû tel je sít mény” ka te gó -
ri á ba so rolt köz tiszt vi se lõ ese té ben a kom plex tel je sít -
mény ér té ke lés alap ján járó ju ta lom össze ge leg alább a
 jutalomalap 4%-a, leg fel jebb a ju ta lom alap 12%-a, az zal,
hogy az el osz lá si szint hez tar to zó, „ki vé te les vagy ma gas
szin tû tel je sít mény” ka te gó ri á ba so rolt köz tiszt vi se lõk
együt tes, a kom plex tel je sít mény ér té ke lés alap ján járó
 jutalma leg fel jebb a ju ta lom ala pok össze gé nek 8%-a le het,

e) a „jó tel je sít mény” ka te gó ri á ba so rolt köz tiszt vi se lõ
ese té ben a kom plex tel je sít mény ér té ke lés alap ján járó
 jutalom össze ge a ju ta lom alap 4%-a,

f) a „meg fe le lõ tel je sít mény” és a „fej lesz tés szük sé ges” 
ka te gó ri á ba so rolt köz tiszt vi se lõ szá má ra a kom plex tel je -
sít mény ér té ke lés alap ján ju ta lom nem fi zet he tõ,

g) a ju ta lom alap egy sé ge sen a köz tiszt vi se lõ éves il let -
mé nyé nek az év azon idõ sza ká ra jutó rész e, ami kor a köz -
tiszt vi se lõ a sta tisz ti kai ál lo má nyi lét szám ban sze re pel.”

2. §

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

(2) Az au to nóm ál lam igaz ga tá si szer vek, az R.
19. §-ában és a köz tiszt vi se lõi tel je sít mény ér té ke lés és ju -
tal ma zás sza bá lya i ról szóló 301/2006. (XII. 23.) Korm.
ren de let mó do sí tá sá ról szóló 31/2008. (II. 21.) Korm. ren -
de let 13. §-ában meg ha tá ro zott köz pon ti ál lam igaz ga tá si
szer vek ki vé te lé vel a köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek nél, 
azok te rü le ti és he lyi szer ve i nél, va la mint a köz igaz ga tá si
hi va ta lok nál fog lal koz ta tott olyan köz tiszt vi se lõk szá -
mára, akik re az R. ren del ke zé se it a 2008. év ben nem kell
al kal maz ni, e ren de let ha tály ba lé pé sét kö ve tõ en leg fel jebb 
más fél havi ju ta lom fi zet he tõ ki az zal, hogy az adott szerv
köz tiszt vi se lõi szá má ra e ren de let ha tály ba lé pé sét köve -
tõen át la go san egy ha vi ju ta lom nál több nem fi zet he tõ ki.

(3) Az ál lam i ve ze tõk szá má ra e ren de let ha tály ba lé pé -
sét kö ve tõ en ju ta lom vagy cél jut ta tás nem fi zet he tõ ki.

(4) Az R. 16/A. §-a alap ján rész ju ta lom az R.-ben meg -
ha tá ro zott idõ pont he lyett ki zá ró lag e ren de let ki hir de té sét 
kö ve tõ ti zen ötö dik na pig fi zet he tõ ki.

(5) E ren de let ha tály ba lé pé se nem érin ti a hatályba -
lépése elõtt az R. 16/B. § (2) be kez dé se alap ján ki fi ze tett
ju tal ma kat.

(6) Az R. 19/A. §-át al kal maz ni kell az e ren de let ki hir -
de té se kor fo lya mat ban levõ tel je sít mény ér té ke lé sek re is.

(7) Az R. 19/A. §-a 2009. ja nu ár 1-jén ha tá lyát vesz ti.

(8) Ez a ren de let 2009. ja nu ár 2-án ha tá lyát vesz ti.

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

A Kormány
264/2008. (XI. 6.) Korm.

ren de le te
a hõtermelõ berendezések és légkondicionáló

rendszerek energetikai felülvizsgálatáról*

* A kor mány ren de let szö veg e a Ma gyar Köz löny 2008. évi 157. szá má -
ban ta lál ha tó.
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Mi nisz te ri ren de le tek

Az egész ség ügyi mi nisz ter, va la mint 
a kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

41/2008.  (X. 30.)  EüM–KvVM
együt tes ren de le te 

az egyes ve szé lyes anya gok kal,
il let ve ve szé lyes ké szít mé nyek kel kap cso la tos egyes

te vé keny sé gek kor lá to zá sá ról szó ló
41/2000. (XII. 20.) EüM–KöM együt tes ren de let

mó do sí tá sá ról

A ké mi ai biz ton ság ról szóló 2000. évi XXV. tör vény
34. § (4) be kez dés f) pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás alap -
ján, 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, va la mint 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 kör ben el jár -
va a kö vet ke zõ ket ren del jük el:

1. §

(1) Az egyes ve szé lyes anya gok kal, illetve ve szé lyes
ké szít mé nyek kel kap cso la tos egyes te vé keny sé gek kor lá -
to zá sá ról szóló 41/2000. (XII. 20.) EüM–KöM együt tes
ren de let (a to váb bi ak ban: R.) 4. § (5) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(5) Az 1. szá mú mel lék let 19/A.1. pont já nak b) al pont -
já ban fog lalt kor lá to zás nem al kal ma zan dó 

a) a 2007. ok tó ber 3-án 50 év nél ré geb bi mé rõ esz kö zök -
re idõ be li kor lá to zás nél kül, és

b) 2009. ok tó ber 3-ig a ba ro mé te rek re.”

(2) Az R. 4. § (6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(6) Ez a ren de let a ké mi ai biz ton ság ról szóló 2000. évi
XXV. tör vénnyel együtt az egyes ve szé lyes anya gok és ké -
szít mé nyek for ga lom ba ho za ta lá nak és fel hasz ná lá sá nak
kor lá to zá sa i ra vo nat ko zó tag ál la mi tör vé nyi, ren de le ti és
köz igaz ga tá si ren del ke zé sek kö ze lí té sé rõl szóló, 1976. jú -
li us 27-i 76/769/EGK ta ná csi irány elv nek – az irány elv
I. szá mú mel lék le té nek 29. pont ja ki vé te lé vel –, va la mint
az ezt mó do sí tó 79/663/EGK, 82/806/EGK, 82/828/EGK,
83/264/EGK, 83/478/EGK, 85/467/EGK, 85/610/EGK,
89/677/EGK, 89/678/EGK, 91/157/EGK, 91/173/EGK,
91/338/EGK, 91/339/EGK, 91/659/EGK, 94/27/EK,
94/48/EK, 94/60/EK, 96/55/EK, 97/10/EK, 97/16/EK,
97/56/EK, 97/64/EK, 1999/43/EK, 1999/51/EK,
1999/77/EK, 2001/41/EK, 2001/90/EK, 2001/91/EK,
2002/45/EK, 2002/61/EK, 2002/62/EK, 2003/2/EK,

2003/3/EK, 2003/11/EK, 2003/34/EK, 2003/36/EK,
2003/53/EK, 2004/21/EK, 2004/96/EK, 2004/98/EK,
2005/59/EK, 2005/69/EK, 2005/84/EK, 2005/90/EK,
2006/122/EK, 2006/139/EK, 2007/51/EK irány el vek nek
való meg fe le lést szol gál ja.”

2. §

Az R. 1. szá mú mel lék le te e ren de let mel lék le te sze rint
mó do sul.

3. § 

(1) Ez a ren de let 2009. áp ri lis 3-án lép ha tály ba. 

(2) Ez a ren de let 2009. áp ri lis 4-én ha tá lyát vesz ti.

(3) Ez a ren de let a 76/769/EGK ta ná csi irány elv nek a
bi zo nyos hi gany tar tal mú mé rõ esz kö zök for ga lom ba ho za -
ta lát érin tõ kor lá to zá sok te kin te té ben tör té nõ mó do sí tá sá -
ról szóló, 2007. szep tem ber 25-i 2007/51/EK euró pai par -
la men ti és ta ná csi irány elv nek való meg fe le lést szol gál ja.

Dr. Szé kely Ta más s. k., Sza bó Im re s. k.,
egész ség ügyi mi nisz ter kör nye zet vé del mi és víz ügyi

mi nisz ter 

Mel lék let 
a 41/2008.  (X. 30.)  EüM–KvVM 

együt tes  ren de let hez

Az egyes ve szé lyes anya gok kal, illetve ve szé lyes
 készítményekkel kap cso la tos egyes te vé keny sé gek kor -
látozásáról szóló 41/2000. (XII. 20.) EüM–KöM együt tes
ren de let 1. szá mú mel lék le te sze rin ti táb lá zat a 19.
Higany vegyületek sort kö ve tõ en a kö vet ke zõ 19/A. sor ral
egé szül ki:

[Ve gyi anyag, anyag cso port,
 illetve ké szít mény meg ne ve zé se

Kor lá to zás te rü le te, mód ja]

„19/A. Hi gany
(CAS-szám: 7439-97-6)

19/A.1. Nem hoz ha tó
 for ga lom ba:  
a) láz mé rõ ben; 
b) la kos sá gi ér té ke sí tés re szánt 

egyéb mé rõ esz köz ben
(pél dá ul nyo más mé rõ ben,
ba ro mé ter ben,
vér nyo más mé rõ ben,
láz mé rõ tõl el té rõ
hõ mé rõ ben).”
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A föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
145/2008. (XI. 7.) FVM

ren de le te
az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
az öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás
mezõgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek

fejlesztéséhez nyújtandó támogatások részletes
feltételeirõl  szóló 34/2008. (III. 27.) FVM rendelet

módosításáról

A me zõ gaz da sá gi, ag rár-vi dék fej lesz té si, va la mint ha -
lá sza ti tá mo ga tá sok hoz és egyéb in téz ke dé sek hez kap cso -
ló dó el já rás egyes kér dé se i rõl  szóló 2007. évi XVII. tör -
vény 81.  § (3) be kez dés a) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás
alap ján, a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm.
ren de let 1.  § a) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben
el jár va, a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

Az Euró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap ból az 
ön tö zés, a me li o rá ció és a te rü le ti víz gaz dál ko dás me zõ -
gaz da sá gi üze mi és kö zös sé gi lé te sít mé nye i nek fej lesz té -
sé hez nyúj tan dó tá mo ga tá sok rész le tes fel té te le i rõl  szóló
34/2008. (III. 27.) FVM ren de let (a továb biak ban: R.) 4.  §
(9) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(9) Ha az ügy fél víz gaz dál ko dá si tár su lat, ak kor az
 állami tu laj do nú föld te rü le tek ese té ben a Vhr. 27.  § (1) be -
kez dés b) pont já tól el té rõ en, az elsõ ki fi ze té si ké re lem hez
kell mel lé kel ni a be ru há zás meg valósításának he lyé re vo -
nat ko zó, tel jes bi zo nyí tó ere jû ok ira tot.”

2.  §

Az R. 10.  §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé szül ki:
„(5) Ha az ügy fél a 4.  § (9) be kez dé sé ben fog lalt tel jes

bi zo nyí tó ere jû ok ira tot nem nyújt ja be az elsõ ki fi ze té si
ké re lem mel, ak kor az ügy fél tá mo ga tás hoz  való joga meg -
szû nik.”

3.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ har ma dik na pon lép
ha tály ba, az zal, hogy ren del ke zé se it 2008. jú ni us 15. nap ja 
után be nyúj tott tá mo ga tá si ké rel mek ese té ben is al kal maz -
ni kell.

Gráf Jó zsef s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter

A kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter, 
az egész ség ügyi mi nisz ter, va la mint

a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
25/2008. (X. 17.) KvVM–EüM–FVM

 együt tes ren de le te
a lég szennye zett sé gi ha tár ér té kek rõl, a hely hez 

kö tött lég szennye zõ pont for rá sok ki bo csá tá si
ha tár ér té ke i rõl szó ló 

14/2001. (V. 9.) KöM–EüM–FVM együt tes rendelet
módosításáról

A kör nye zet vé del mé nek ál ta lá nos sza bá lya i ról szóló
1995. évi LIII. tör vény 89. § (3) 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, 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, a föld mû ve lés ügyi és  vidékfejlesztési mi nisz ter 
fel adat- és ha tás kö ré rõl szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. ren -
de let 1. § a) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö rünk ben el jár -
va a kö vet ke zõ ket ren del jük el:

1 § 

A lég szennye zett sé gi ha tár ér té kek rõl, a hely hez kö tött lég -
szennye zõ pont for rá sok ki bo csá tá si ha tár ér té ke i rõl szóló
14/2001. (V. 9.) KöM–EüM–FVM együt tes ren de let (a to -
váb bi ak ban: R.) 3. szá mú mel lék le te he lyé be a mel lék let lép.

2. §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha -
tály ba, és ha tá lyát vesz ti a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon. 

(2) Az R. 8. § má so dik mon da ta ha tá lyát vesz ti.

(3) Az R. 9. § c) pont já ban a „6. cik ke” szö veg rész he lyé be a 
„6. cik ke, 8. cik ké nek (3) be kez dé se, I–III. mel lék le te” szö veg, 
az R. 9. § e) pont já ban a „va la mint 14. cik ke” szö veg rész he -
lyé be a „14. cik ke, va la mint II. mel lék le te” szö veg lép.

(4) Ez a ren de let a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tus nak való
meg fe le lést szol gál ja:

a) a Ta nács 1999/30/EK irány elve (1999. áp ri lis 22.)
a kör nye ze ti le ve gõ ben lévõ kén-di oxid ra, nitrogén-
 dioxidra és nit ro gén-oxi dok ra, va la mint por ra és ólom ra
vo nat ko zó ha tár ér té kek rõl 3. cikk (2) be kez dés, 4. cikk
(2) be kez dés, 8. cikk (3) be kez dés, I–III. mel lék let; 

b) az Euró pai Par la ment és a Ta nács 2002/3/EK irány -
elve (2002. feb ru ár 12.) a kör nye ze ti le ve gõ ózontartal -
máról 6. cikk (1) be kez dés a) pont, II. mel lék let.

Sza bó Im re s. k., Dr. Szé kely Ta más s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter egész ség ügyi mi nisz ter

Gráf Jó zsef s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
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Mel lék let a 25/2008. (X. 17.) KvVM–EüM–FVM együttes ren de let hez

 [3. szá mú mel lék let a 14/2001. (V. 9.) KöM–EüM–FVM együt tes ren de let hez]

„Tá jé koz ta tá si és ri asz tá si kü szöb ér té kek 

A le ve gõ tér fo ga tot 293 K hõ mér sék let re és 101,3 kPa nyo más ra át kell szá mí ta ni.

[CAS szám: Che mi cal Abst racts Ser vi ce azo no sí tó szá ma]

Lég szennye zõ anyag 
[CAS szám]

 Tá jé koz ta tá si kü szöb ér ték 
[µg/m3]

 Ri asz tá si kü szöb ér ték 
[µg/m3]

 Kén-di oxid [7446-09-5]  400 µg/m3 há rom 
egy mást kö ve tõ órá ban

 500 µg/m3 
há rom egy mást 
kö ve tõ órá ban

vagy 

72 órán túl 
meg ha la dott 400 µg/m3 

 Nit ro gén-di oxid [10102-44-0]  350 µg/m3 há rom 
egy mást kö ve tõ órá ban

 400 µg/m3 
há rom egy mást 
kö ve tõ órá ban

vagy 

72 órán túl 
meg ha la dott 350 µg/m3

 Szén-mon oxid [630-08-0]  20 000 µg/m3 há rom 
egy mást kö ve tõ órá ban

 30 000 µg/m3 
há rom egy mást 
kö ve tõ órá ban

vagy 

72 órán túl meg ha la dott 
20 000 µg/m3

 Szál ló por (PM10) 75 µg/m3 két egy mást 
kö ve tõ na pon 

100 µg/m3 két 
egy mást kö ve tõ 

na pon és a me te o ro ló gi ai
elõ re jel zé sek sze rint 
a kö vet ke zõ na pon 
ja vu lás nem vár ha tó

 Ózon [10028-15-6]  180 µg/m3 há rom 
egy mást kö ve tõ órá ban

 240 µg/m3 
há rom egy mást kö ve tõ 

órá ban

vagy 

72 órán túl meg ha la dott 
180 µg/m3
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A la kos sá gi tá jé koz ta tás nak a kö vet ke zõk sze rint leg -
alább az aláb bi ak ra kell ki ter jed nie:

a) Tá jé koz ta tás az ész lelt túl lé pés rõl:

– a túl lé pés he lye, az érin tett te rü let,

– a túl lé pés mér té ke (a tá jé koz ta tá si vagy a ri asz tá si
 küszöbértékekhez vi szo nyít va),

– a túl lé pés kez de te és vár ha tó idõ tar ta ma,

– a leg ma ga sabb 1 órás, 8 órás és 24 órás át lag kon cent -
rá ció
meg adá sá val.

b) Elõ re jel zés a kö vet ke zõ idõ szak ra (nap szak ra/nap ra):

– a vár ha tó túl lé pés sel érin tett te rü let,

– a vár ha tó (tá jé koz ta tá si vagy ri asz tá si) fo ko zat,

– a vár ha tó vál to zá sok a szennye zett sé gi szint ben (ja vu -
lás, sta bi li zá ló dás vagy rom lás) tör té nõ
meg adá sá val.

c) Tá jé koz ta tás az érin tett la kos ság ré szé re a le het sé ges
egész ség ügyi ha tá sok ról és a ja va solt te en dõk rõl:

– a ve szé lyez te tett né pes ség cso por tok (pl. óvo dás ko rú -
ak, is ko lai ta nu lók, idõ sek, be te gek),

– a vár ha tó tü ne tek,

– az érin tett né pes ség cso por tok szá má ra ja va solt elõ -
vigyázatossági in téz ke dé sek,

– a to váb bi in for má ci ók el éré si mód já nak
meg adá sá val.

d) Tá jé koz ta tás a szennye zett ség, illetve az ex po zí ció
csök ken té se ér de ké ben te en dõ meg elõ zõ be avat ko zás ról a
szennye zett ség le het sé ges oka i nak be mu ta tá sá val és a ki -
bo csá tá sok csök ken té sé re vo nat ko zó aján lá sok kal.”

A kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
26/2008. (X. 22.) KvVM

ren de le te
a He ve si Fü ves Pusz ták Táj vé del mi Kör zet

bõ ví té sé rõl 

A ter mé sze t vé del mé rõl szóló 1996. évi LIII. tör vény
85. § b) pont já ban – a 24. § (1) be kez dés a) pont já ban
 foglaltak sza bá lyo zá sá ra – 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
hatás körérõl szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let
1. § b) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va
– az er dõk re vo nat ko zó an a föld mû ve lés ügyi és
vidékfejlesz tési mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl szóló
162/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1. § g) pont já ban
meg ha tá ro zott fel adat kör ében el já ró föld mû ve lés ügyi és

vi dék fej lesz té si mi nisz ter rel egyet ér tés ben – a követ -
kezõket ren de lem el:

1. §

Vé det té nyil vá ní tom és a He ve si Fü ves Pusz ták Táj vé -
del mi Kör zet lé te sí té sé rõl szóló 9/1993. (III. 9.) KTM ren -
de let tel (a to váb bi ak ban: R.) vé det té nyil vá ní tott He ve si
Fü ves Pusz ták Táj vé del mi Kör zet hez csa to lom az 1. mel -
lék let ben fel so rolt in gat lan-nyil ván tar tá si hely raj zi szá mú, 
össze sen 2427,4 hek tár ki ter je dé sû te rü le tet.

2. §

A vé det té nyil vá ní tás cél ja a He ves-Bor so di Sík ság ere -
de ti ál la po tát rep re zen tá ló pusz tai nö vény tár su lá sok és a
hoz zá juk kap cso ló dó ál lat kö zös sé gek élet fel té te le i nek, el -
sõ sor ban a tú zok és a rit ka ra ga do zó ma da rak élõ he lyé nek
vé del me, a te rü let vál to za tos, mo za i kos élõhelyegyüttesé -
nek meg óvá sa. A vé det té nyil vá ní tás cél ja to váb bá a He -
ves-Bor so di Sík ság ra jel lem zõ táj ké pi ér té kek meg õr zé se,
va la mint a te rü let ter mé szet vé del mi célú be mu ta tá sa.

3. §

A He ve si Fü ves Pusz ták Táj vé del mi Kör zet bõ ví té si te -
rü le té nek ter mé szet vé del mi ke ze lé sét az R.-ben meg ha tá -
ro zott ter mé szet vé del mi ke ze lé si terv nek meg fe le lõ en kell 
vé gez ni.

4. §

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

(2) Az R. 1. szá mú mel lék le te he lyé be a 2.  mel lék let lép.

(3) Ha tá lyát vesz ti az R. 2. szá mú mel lék let 3.2.2. Lá to -
ga tás címû al pont já nak má so dik fran cia be kez dé se.

(4) Az R. 2. szá mú mel lék le te a kö vet ke zõ 3.2.3. al pont -
tal egé szül ki:

„3.2.3. Te rü let és föld hasz ná lat

– A már meg lé võ lé te sít mé nyek fenn tar tá sá val és fej -
lesz té sé vel össze füg gõ te vé keny sé gek az 1. pont ban meg -
ha tá ro zott cél ki tû zé sek kel össz hang ban to vább folytat -
hatók.”

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

11. szám KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ 1923



1. mel lék let
a 26/2008. (X. 22.) KvVM ren de let hez

A He ve si Fü ves Pusz ták Táj vé del mi Kör zet bõ ví té si
te rü le té nek in gat lan-nyil ván tar tá si hely raj zi szá mai

Átány
0158, 0159, 0160/1, 0160/2, 0160/3, 0161/13, 0161/15,

0161/23, 0161/24, 0161/25, 0161/26, 0161/27, 0161/28,
0161/29, 0161/30, 0161/31, 0161/32, 0161/33, 0161/34,
0169, 0184, 0185/1, 0185/2, 0185/3, 0185/4, 0185/5,
0185/6, 0185/7, 0185/8, 0185/9, 0185/10, 0185/11,
0185/12, 0192, 0193/2, 0197/2, 0197/3, 0197/4, 0197/5,
0197/6, 0197/7, 0197/8, 0197/9, 0198/1, 0199/2, 0199/7,
0202, 0203/1, 0203/2, 0203/3, 0203/4, 0211/5, 0211/6,
0254, 0255, 0256, 0257, 0258, 0259, 0262, 0263/2,
0263/3, 0263/4, 0263/5, 0264/1, 0264/3, 0264/4, 0264/5,
0264/6, 0264/7, 0265, 0266/1, 0266/2, 0266/3, 0266/4,
0266/5, 0266/6, 0266/7, 0267, 0268/1, 0268/2, 0268/3,
0268/4, 0269, 0270, 0271/1, 0271/2, 0271/3, 0271/4,
0271/5, 0271/6, 0271/7, 0271/8, 0271/10, 0271/11,
0274/1, 0274/3, 0275, 0276, 0280/2, 0280/3, 0280/4,
0280/5, 0282/1, 0282/2, 0310, 0316, 0317/3, 0317/4,
0318, 0319/3, 0325, 0328/2

Be se nyõ te lek
063/1, 063/2, 063/3, 063/4, 063/5, 063/6, 063/7, 063/8,

063/9, 063/10, 065/1, 065/2, 065/3, 065/4, 065/5, 065/6,
065/7

Dor mánd
046, 063/2, 063/3

Er dõ te lek
0198/3, 0203, 0204/1, 0204/2, 0205, 0206/114,

0206/115, 0208, 0209, 0211/1, 0211/2, 0211/3, 0211/4,
0211/5, 0212, 0223, 0229/1, 0229/2, 0229/3, 0229/4,
0231, 0233

Komp olt
093/1, 093/2, 094/1, 095, 096, 097/1, 0102/2, 0132/1

Köm lõ
0155/33, 0155/34, 0155/35, 0155/36, 0159, 0162, 0164, 

0170, 0175/17, 0175/18, 0175/21, 0175/24, 0175/25,
0175/26, 0175/28

Nagy út
073, 091/1, 091/2, 092, 0100/1, 0115/19, 0143/1,

0143/12, 0158/13, 0159, 0160/2, 0160/3, 0160/5, 0160/6,
0161, 0163/2, 0174/3, 0176/2, 0182/8, 0188, 0189, 0190

Po rosz ló
02/2, 0114/39, 0114/40, 0140, 0144/8, 0144/9, 0154/2,

0167/1, 0167/3, 0167/4, 0167/5, 0167/6, 0167/7, 0167/8,

0167/9, 0167/10, 0167/11, 0167/12, 0167/13, 0167/14,
0167/15, 0167/16, 0167/18, 0167/19, 0167/20, 0167/21,
0167/22, 0167/23, 0167/24, 0167/25, 0167/26, 0167/27,
0167/28, 0167/29, 0197/1, 0197/4, 0197/14, 0197/15,
0197/19, 0197/20, 0197/27, 0198, 0199, 0200, 0201,
0203, 0205/1, 0205/3, 0205/4, 0205/5, 0205/6, 0205/7,
0205/11, 0205/12, 0205/13, 0206, 0207/1, 0207/2, 0207/3, 
0207/4, 0207/5, 0219/8, 0256, 0259/2, 0259/3, 0259/5,
0259/6, 0261, 0262/4, 0262/5, 0262/6, 0267/1, 0267/2,
0268, 0273/2, 0273/3, 0273/4, 0273/5, 0273/6, 0273/7,
0273/8, 0273/9, 0273/10, 0273/11, 0273/12, 0273/13,
0273/14, 0273/15, 0274/1, 0274/2, 0278/1, 0278/2, 0282,
0291/2, 0291/3, 0291/5, 0291/6, 0292/1, 0292/2, 0292/3,
0292/4, 0292/5, 0294, 0300, 0301/15, 0301/16, 0301/17,
0301/18, 0301/19, 0301/20, 0301/21, 0301/22, 0301/23,
0301/24, 0301/25, 0301/26, 0301/27, 0301/28, 0301/30,
0301/31, 0301/32, 0301/33, 0301/34, 0301/35, 0301/38,
0301/39, 0301/40, 0301/41, 0301/42, 0337, 0377/12,
0377/13, 0378/4, 0382/2

Tar na zsa dány
072/2, 075, 091/2, 093, 094, 0105

Az alá hú zás sal je lölt hely raj zi szá mú in gat la nok az
 európai kö zös sé gi je len tõ sé gû ter mé szet vé del mi ren del te -
té sû te rü le tek kel érin tett föld rész le tek rõl szóló 45/2006.
(XII. 8.) KvVM ren de let alap ján Na tu ra 2000 te rü let nek
mi nõ sül nek.

2. mel lék let 
a 26/2008. (X. 22.) KvVM ren de let hez

[1. szá mú mel lék let 
a 9/1993. (III. 9.) KTM ren de let hez]

A He ve si Fü ves Pusz ták Táj vé del mi Kör zet
te rü le té nek in gat lan-nyil ván tar tá si hely raj zi szá mai

Átány
059/2, 059/4, 059/5, 059/6, 059/7, 060, 062, 063/2,

063/3, 063/4, 063/5, 063/6, 064, 067/2, 067/7, 068, 073/1,
073/2, 074, 075/1, 075/2, 075/3, 076, 077, 080, 081/1,
081/2, 081/3, 081/4, 081/5, 081/6, 081/7, 081/8, 081/9,
081/10, 081/12, 081/13, 081/14, 081/15, 082, 083, 084,
085/1, 085/2, 086, 090/1, 090/2, 090/3, 090/4, 095, 096,
097, 0115, 0116/1, 0116/2, 0116/3, 0116/4, 0116/5,
0116/7, 0116/8, 0116/9, 0116/10, 0116/11, 0116/12, 0120, 
0121/3, 0121/5, 0121/6, 0121/7, 0121/8, 0121/9, 0122,
0123/3, 0123/4, 0123/5, 0123/6, 0124, 0129/1, 0129/2,
0129/3, 0129/4, 0129/5, 0129/6, 0129/7, 0129/8, 0129/9,
0129/10, 0129/11, 0129/12, 0130, 0131/1, 0131/3, 0131/4, 
0131/5, 0131/6, 0131/7, 0131/8, 0131/9, 0131/10,
0131/11, 0131/13, 0131/14, 0131/15, 0131/16, 0131/17,
0132, 0139, 0143, 0145, 0146/1, 0146/2, 0146/3, 0147/1,
0147/2, 0147/3, 0148
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Bo co nád
02/6, 02/7, 03, 08/2, 08/4, 08/5, 08/6, 08/7, 08/9, 08/10,

08/11, 08/12, 08/13, 010/2, 011, 012/1, 012/2, 012/3, 028,
029/4, 029/5, 029/6, 029/7, 029/8, 029/9, 029/10, 030,
031/2, 031/3, 031/4, 031/5, 031/6, 031/7, 031/8, 031/9,
031/10, 031/11, 033, 034/2, 034/5, 034/12, 034/13,
034/14, 034/16, 034/17, 034/18, 034/20, 034/21, 034/22,
034/23, 034/24

Dor mánd
063/4, 064, 065, 066, 073, 074/1, 078, 079/2, 081, 082,

083, 084, 085, 086, 087, 088, 090, 091, 093/1, 093/2,
093/3, 093/4, 093/5, 094, 095, 096, 0100, 0101, 0102,
0103/2, 0103/3, 0103/4, 0103/6, 0103/7, 0103/8, 0103/9,
0103/10, 0103/11, 0103/12, 0103/13, 0103/15, 0103/16,
0103/17, 0103/18, 0103/19, 0104/1, 0104/2, 0104/3,
0104/4, 0104/5, 0105, 0107/3, 0107/4, 0107/5, 0108/11,
0108/12, 0108/13, 0108/14, 0108/15, 0108/16, 0108/17,
0108/18, 0108/19, 0110, 0111, 0113, 0114/3, 0114/4,
0114/5, 0114/6, 0114/7, 0114/8, 0114/9, 0114/10,
0114/11, 0114/12, 0114/13, 0114/14, 0114/15, 0122,
0127/1, 0127/2, 0127/3, 0127/4, 0127/5, 0127/6, 0127/7,
0127/8, 0127/9, 0127/10, 0127/11, 0127/12, 0127/13,
0127/14, 0127/15, 0127/16, 0127/17, 0127/18, 0127/19,
0127/20, 0127/21, 0127/22, 0127/23, 0127/24, 0127/25,
0127/26, 0127/27, 0127/28, 0127/29, 0127/30, 0127/31,
0127/32, 0127/33, 0127/34, 0127/35, 0127/36, 0127/37,
0127/38, 0127/39, 0127/40, 0127/41, 0127/42, 0127/43,
0127/44, 0127/45, 0127/46, 0127/47, 0127/48, 0127/49,
0127/50, 0127/51, 0127/52, 0127/53, 0127/54, 0127/55,
0127/56, 0127/57, 0127/58, 0127/59, 0127/60, 0127/61,
0127/62, 0127/63, 0127/64, 0127/65, 0127/66, 0127/67,
0127/68, 0127/69, 0127/70, 0127/71, 0127/72, 0127/73,
0127/74, 0127/75, 0127/76, 0127/77, 0127/78, 0127/79,
0127/80, 0127/81, 0127/82, 0127/83, 0127/84, 0127/85,
0127/86, 0127/87, 0127/88, 0127/89, 0127/90, 0127/91,
0127/92, 0127/93, 0127/94, 0127/95, 0127/96, 0127/97,
0127/98, 0127/99, 0127/100, 0127/101, 0130, 0131/1,
0131/2, 0131/3, 0131/4, 0131/6, 0131/7, 0131/8, 0131/9,
0131/10, 0131/11, 0131/12, 0131/13, 0131/15, 0131/16,
0131/17, 0131/18, 0131/19, 0131/20, 0131/21, 0131/22,
0131/23, 0131/24, 0131/25, 0131/26, 0131/29, 0131/30,
0131/31, 0131/32, 0131/33, 0131/34, 0131/35, 0131/36,
0131/37, 0131/38, 0131/39, 0131/40, 0131/41, 0131/42,
0131/43, 0131/44, 0131/45, 0131/46, 0131/47, 0131/48,
0131/49, 0131/50, 0131/51, 0131/52, 0131/53, 0131/54,
0131/55, 0131/56, 0131/57, 0131/58, 0131/59, 0131/60,
0131/61, 0131/62, 0131/63, 0138, 0145, 0148, 0149/12,
0149/14, 0149/15, 0149/16, 0149/17, 0149/18, 0149/19,
0149/20, 0149/21, 0149/22, 0149/23, 0149/24, 0149/25,
0149/26

Er dõ te lek
030/17, 030/21, 032, 049/16, 053/4, 0102/1, 0102/2,

0102/4, 0102/5, 0102/6, 0102/7, 0102/8, 0102/9, 0102/10,
0102/11, 0102/12, 0121, 0126, 0128, 0130, 0137, 0138,

0139, 0140/1, 0140/2, 0141, 0142/1, 0142/2, 0142/3,
0142/4, 0142/5, 0142/6, 0142/7, 0142/8, 0142/9, 0142/10,
0142/11, 0142/12, 0142/13, 0142/14, 0142/15, 0142/16,
0142/17, 0142/18, 0142/19, 0142/20, 0142/21, 0142/22,
0142/23, 0142/24, 0142/25, 0142/26, 0142/27, 0142/28,
0142/29, 0142/30, 0142/31, 0142/32, 0142/33, 0142/34,
0142/35, 0142/36, 0142/37, 0142/38, 0142/39, 0142/40,
0142/41, 0142/42, 0142/43, 0142/44, 0142/45, 0142/46,
0142/47, 0142/48, 0142/49, 0142/50, 0142/51, 0142/52,
0142/53, 0142/54, 0142/55, 0142/56, 0142/57, 0142/58,
0142/59, 0142/60, 0142/61, 0143, 0144/1, 0144/2, 0144/3, 
0144/4, 0144/5, 0144/6, 0144/7, 0144/8, 0144/9, 0144/10,
0144/11, 0144/12, 0144/13, 0144/14, 0144/15, 0144/16,
0144/17, 0144/18, 0144/19, 0144/20, 0144/21, 0144/22,
0144/23, 0144/24, 0144/25, 0144/26, 0144/27, 0144/28,
0144/29, 0144/30, 0144/31, 0144/32, 0144/33, 0144/34,
0144/35, 0144/36, 0144/37, 0144/38, 0144/39, 0144/40,
0144/41, 0144/42, 0144/43, 0144/44, 0144/45, 0144/46,
0144/47, 0144/48, 0144/49, 0144/50, 0144/51, 0144/52,
0144/53, 0144/54, 0144/55, 0144/56, 0144/57, 0144/58,
0144/59, 0144/60, 0145, 0146/1, 0146/2, 0146/3, 0149,
0150, 0151, 0152/1, 0152/3, 0152/4, 0152/5, 0152/6,
0153, 0154/1, 0154/2, 0154/3, 0155, 0156, 0157, 0159,
0160/1, 0160/2, 0160/3, 0162, 0177, 0179/1, 0179/3,
0179/4, 0179/5, 0179/6, 0180, 0193, 0194/1, 0194/2,
0194/3, 0195, 0196, 0198/2, 0200/1

Erk
053, 054/3, 054/11, 055, 056/1, 056/2, 056/3, 056/4,

056/5, 056/6, 056/7, 058/2, 064, 065/3, 065/4, 065/5,
065/6, 065/7, 066, 067, 068, 069, 070/2, 070/3, 070/4,
070/5, 070/6, 070/7, 070/8, 070/9, 070/10, 070/11, 070/12, 
070/13, 070/14, 070/15, 070/16, 070/17, 070/18, 071,
072/1, 072/2, 073, 074/1, 074/2, 075, 076/5, 076/6, 076/8,
076/9, 076/11, 076/13, 076/15, 076/16, 076/17, 076/18,
076/19, 076/20, 076/21, 076/22, 076/23, 076/24, 076/25,
076/26, 076/27, 076/28, 076/29, 076/30, 076/31, 076/32,
076/33, 076/34, 076/35, 076/36, 076/37, 076/38, 076/39,
076/40, 076/41, 076/42, 076/43, 076/44, 076/45, 076/46,
076/47, 076/48, 076/49, 076/50, 076/51, 076/52, 076/53,
077, 078/3, 078/4, 078/5, 078/6, 078/7, 078/8, 078/9,
078/10, 078/11, 078/12, 081, 082, 083

Fü ze sa bony
0203/35, 0205

He ves
0957/5, 0984/46, 0984/47, 0984/48, 0984/55, 0984/56,

0985/1, 0986/3, 0986/7, 0986/8, 0986/9, 0986/10,
0986/11, 0986/12, 0986/13, 0986/14, 0986/15, 0986/16,
0986/17, 0986/18, 0986/19, 0987/1, 0988/4, 0988/5,
0988/6, 0988/7, 0988/8, 0988/9, 0988/10, 0988/12,
0988/13, 0988/14, 0990, 01039/2, 01043, 01052/2,
01052/3, 01052/4, 01052/5, 01052/6, 01054/4, 01055/2,
01055/3, 01055/4, 01055/5, 01055/6, 01055/7, 01055/8,
01055/9, 01055/10, 01055/11, 01056/2, 01056/3,
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01056/4, 01056/5, 01056/6, 01056/14, 01056/15,
01056/16, 01056/17, 01056/18, 01056/19, 01056/20,
01056/21, 01056/22, 01056/23, 01059, 01060/3, 01060/4,
01074/16, 01074/17, 01074/18, 01074/19, 01074/20,
01074/21, 01074/22, 01074/23, 01076/29, 01076/30,
01076/31, 01076/32, 01076/33, 01081/3, 01081/4,
01081/6, 01081/7, 01082, 01088, 01089/1, 01089/2,
01090, 01091/7, 01093

He ves ve ze kény
013, 022/1, 022/2, 024/5, 024/6, 024/7, 024/8, 024/9,

024/10, 024/11, 024/12, 024/13, 024/14, 024/15, 024/16,
024/17, 025, 026/2, 026/4, 026/5, 026/6, 026/7, 026/9,
026/10, 026/11, 026/12, 026/13, 026/14, 026/15, 026/17,
026/18, 026/19, 026/21, 026/22, 026/23, 026/24, 026/25,
026/26, 026/27, 026/28, 027, 031/2, 031/4, 032/1, 032/3,
033/2, 033/4, 033/5, 033/6, 033/7, 033/9, 033/10, 033/11,
033/12, 033/13, 033/14, 033/15, 033/16, 033/17, 033/18,
033/19, 033/20, 033/21, 033/22, 033/23, 033/24, 033/25,
033/27, 033/28, 033/30, 033/31, 033/32, 033/33, 033/35,
033/36, 033/37, 033/38, 033/39, 033/40, 033/41, 033/42,
033/43, 033/44, 033/45, 033/46, 033/47, 033/48, 033/49,
033/50, 033/51, 033/52, 033/53, 033/54, 033/55, 033/56,
033/57, 033/58, 033/59, 033/60, 033/61, 033/62, 035/1,
035/2, 035/5, 036/3, 036/4, 036/5, 038, 044/5, 044/6, 049,
050, 080/1, 080/2, 080/3, 082, 083, 085/7, 089, 090, 091,
092, 093, 0102, 0103, 0104, 0105, 0106, 0107, 0108/1,
0108/2, 0112, 0113

Já szi vány
028/2, 028/3, 028/6, 028/7, 028/13, 028/14, 028/15,

030, 031/1, 031/2, 041/3, 041/6, 041/9, 041/10, 041/12,
041/13, 041/14, 041/15, 043/5, 043/6, 044/1, 044/2, 044/3, 
044/4, 044/5, 045/4, 045/6, 047, 051/1, 051/2, 051/3,
051/4, 053/1, 053/3, 053/4

Kál
098/8, 098/9, 098/10, 098/11, 098/18, 098/24, 098/25,

099

Ke re csend
056, 057/1, 057/2, 057/4, 057/10, 057/11, 057/12,

057/13, 057/19, 057/20, 057/21, 057/22, 057/23, 057/24,
057/25, 057/26, 057/27, 057/28, 057/29, 057/30, 057/31,
057/32, 057/33, 057/34, 057/35, 057/36

Kis kö re
0343, 0344, 0345, 0346/2, 0354/2, 0389, 0390, 0391,

0392/1, 0392/2, 0392/3, 0392/4, 0392/5, 0392/6, 0392/7,
0392/8, 0392/10, 0392/11, 0392/12, 0392/13, 0406, 0407,
0409, 0410

Köm lõ
061, 062/1, 062/2, 062/4, 062/5, 063, 071, 0211/13,

0211/14, 0211/15, 0211/16, 0211/17, 0211/18, 0211/19,
0211/20, 0211/21, 0211/22, 0211/23, 0211/24, 0211/25,

0211/26, 0211/27, 0237, 0238, 0239/1, 0239/2, 0239/3,
0239/4, 0239/5, 0239/6, 0240, 0241/1, 0241/2, 0242,
0243/1, 0243/2, 0243/3, 0244

Pély
0223, 0229/1, 0229/2, 0229/3, 0230, 0231, 0232/1,

0232/2, 0233, 0234/1, 0234/2, 0235, 0236, 0237/1,
0237/3, 0237/4, 0237/5, 0237/6, 0237/7, 0237/8, 0237/9,
0237/10, 0237/11, 0237/12, 0237/13, 0240, 0251, 0254,
0255, 0256, 0257/1, 0257/2, 0257/3, 0259, 0262/5,
0262/7, 0263/2, 0264/2, 0265/1, 0265/2, 0265/3, 0266/1,
0266/2, 0267/8, 0267/9, 0267/10, 0268/1, 0268/2, 0268/4,
0268/5, 0268/6, 0274, 0275, 0276/7, 0276/8, 0277/3,
0277/4, 0277/5, 0277/6, 0278/4, 0278/6, 0278/7, 0278/8,
0278/9, 0278/11, 0278/13, 0278/14, 0278/15, 0278/16,
0278/17, 0278/18, 0278/19, 0278/20, 0278/21, 0278/22,
0278/23, 0278/24, 0278/25, 0279, 0280/2, 0281, 0283/1,
0283/2, 0284, 0285/1, 0285/2, 0285/3, 0285/4, 0286,
0287/1, 0287/2, 0287/3, 0287/4, 0287/5, 0287/6, 0287/7,
0287/8, 0288, 0289/1, 0289/2, 0290/3, 0290/4, 0291/1,
0291/2, 0296/2, 0297/1, 0297/2, 0298/3, 0298/4, 0300,
0301/2, 0301/3, 0301/4, 0301/5, 0301/6, 0301/7, 0302,
0303/1, 0303/3, 0305/1, 0305/2, 0305/3, 0312

Po rosz ló
07, 09/1, 09/2, 09/3, 09/4, 09/5, 09/6, 09/7, 09/8, 09/9,

09/10, 09/11, 09/12, 09/13, 09/14, 09/15, 09/16, 09/17,
09/18, 09/19, 09/20, 09/21, 09/22, 09/23, 09/24, 09/25,
09/26, 016/1, 016/2, 024/1, 024/4, 024/5, 024/6, 024/7,
025, 027/1, 027/2, 028, 029, 031, 032/1, 032/2, 032/3,
032/4, 032/5, 032/6, 034/1, 034/2, 037/4, 037/5, 037/6,
037/7, 037/9, 037/10, 037/11, 037/12, 037/13, 037/14,
037/15, 037/16, 038/3, 038/4, 038/5, 040, 041, 042, 043/1,
043/2, 043/3, 043/4, 043/5, 044/1, 044/2, 045/1, 045/2,
045/3, 045/4, 045/5, 045/6, 050, 053/2, 054/1, 054/3,
054/4, 054/5, 054/6, 054/7, 055/1, 055/2, 055/3, 055/4,
055/5, 058, 061/1, 061/2, 061/4, 061/5, 062, 070/1, 070/2,
070/3, 070/4, 070/5, 070/6, 01072/1, 01072/2, 01073/1,
01073/2, 01074, 01076/1, 01076/2, 01076/3, 01076/4,
01076/5, 01076/6, 01076/7, 01076/8, 01076/9, 01076/10,
01076/11, 01076/12, 01076/13, 01076/14, 01076/15,
01076/16, 01076/17, 01076/18, 01076/19, 01076/20,
01076/21, 01076/22, 01076/23, 01076/24, 01076/25,
01076/26, 01076/27, 01076/28, 01076/29, 01076/30,
01076/31, 01076/32, 01076/33, 01076/34, 01076/35,
01076/36, 01076/37, 01076/38, 01076/39, 01076/40,
01076/41, 01076/42, 01076/43, 01076/44, 01076/45,
01076/46, 01076/47, 01076/48, 01076/49, 01076/50,
01076/51, 01076/52, 01076/53, 01076/54, 01076/55,
01076/56, 01076/57, 01076/58, 01076/59, 01076/60,
01076/61, 01076/62, 01076/63, 01076/64, 01076/65,
01076/66, 01076/68, 01076/69, 01076/70, 01076/71,
01076/72, 01079, 01080/2, 01080/3, 01080/4, 01080/5,
01080/6, 01080/7, 01080/8, 01080/9, 01080/10,
01080/11, 01080/12, 01080/13, 01080/14, 01080/15,

1926 KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ 11. szám



01080/16, 01080/17, 01080/18, 01080/19, 01080/20,
01080/21, 01080/22, 01080/23, 01080/24, 01080/25,
01080/26, 01080/27, 01080/28, 01080/29, 01080/30,
01080/31, 01080/32, 01080/33, 01080/34, 01080/35,
01080/36, 01080/37, 01080/38, 01080/39, 01080/40,
01080/41, 01080/42, 01080/43, 01080/44, 01080/45,
01080/46, 01080/47, 01080/48, 01080/49, 01080/50,
01080/51, 01080/52, 01080/53, 01080/54, 01080/55,
01080/56, 01080/57, 01080/59, 01080/60, 01080/61,
01080/62, 01080/63, 01080/64, 01080/65, 01080/66,
01080/67, 01080/68, 01080/69, 01080/70, 01080/71,
01080/72, 01080/73, 01080/74, 01080/75, 01080/76,
01080/77, 01080/78, 01080/79, 01080/80, 01080/81,
01080/82, 01080/83, 01080/84, 01080/85, 01080/88,
01080/89, 01080/90, 01080/91, 01080/92, 01080/93,
01080/95, 01080/96, 01080/97, 01080/98, 01080/99,
01080/100, 01080/101, 01080/102, 01080/103,
01080/104, 01080/105, 01080/106, 01080/107,
01080/108, 01080/109, 01080/110, 01080/111,
01080/112, 01080/113, 01080/114, 01080/115, 01081,
01082/3, 01082/4, 01082/5, 01082/6, 01082/7, 01082/8,
01082/9, 01082/10, 01082/11, 01082/12, 01082/13,
01082/14, 01082/15, 01082/16, 01082/17, 01082/18,
01082/19, 01082/20, 01082/21, 01082/22, 01082/23,
01082/24, 01082/25, 01082/26, 01082/27, 01082/28,
01082/29, 01082/30, 01082/31, 01082/32, 01082/33,
01082/34, 01082/35, 01082/36, 01082/37, 01082/38,
01082/39, 01082/40, 01082/41, 01082/42, 01082/43,
01082/44, 01082/45, 01082/46, 01082/47, 01082/48,
01082/49, 01082/50, 01082/51, 01082/52, 01082/53,
01082/54, 01082/55, 01082/56, 01082/57, 01082/58,
01082/59, 01082/60, 01082/61, 01082/62, 01082/63,
01082/64, 01082/65, 01082/66, 01082/67, 01082/68,
01082/69, 01082/70, 01082/71, 01082/72, 01082/73,
01082/74, 01082/75, 01082/76, 01082/77, 01082/78,
01082/79, 01082/80

Sa rud

0313, 0314, 0315, 0317/1, 0317/2, 0321, 0323/1,
0323/2, 0326/1, 0326/2, 0326/3, 0326/4, 0326/5, 0326/6,
0326/7, 0326/8, 0326/9, 0326/10, 0326/11, 0326/12,
0326/13, 0326/14, 0326/15, 0326/16, 0326/17, 0326/18,
0326/19, 0326/20, 0326/21, 0327/1, 0327/2, 0329, 0351,
0352/2, 0352/3, 0352/4, 0353, 0354, 0355/1, 0355/2,
0355/3, 0355/4, 0355/5, 0355/6, 0355/7, 0355/8, 0355/9,
0355/10, 0355/11, 0355/12, 0355/13, 0355/14, 0355/15,
0355/16, 0355/17, 0355/18, 0355/19, 0355/20, 0355/21,
0355/22, 0355/23, 0362, 0363, 0364/1, 0364/2, 0364/3,
0364/4, 0364/5, 0364/6, 0364/7, 0364/8, 0364/9, 0364/10,
0364/11, 0364/12, 0364/13, 0364/14, 0364/15, 0368,
0369/1, 0369/2, 0376, 0378, 0379/1, 0383/1, 0383/2,
0385, 0388, 0395, 0396, 0403/3, 0403/4, 0403/5, 0403/6,
0409, 0410, 0411/1, 0411/2, 0412, 0413, 0414/1, 0414/2,
0414/3, 0414/4, 0415, 0416/1, 0416/2, 0416/3, 0417,

0423/1, 0423/2, 0425/2, 0426, 0429, 0430/1, 0430/2,
0430/3, 0430/4, 0432, 0433/1, 0433/2, 0433/3, 0433/4,
0435, 0440, 0441/2, 0442, 0443/1, 0443/3, 0443/4,
0443/5, 0443/6, 0443/7, 0443/8, 0443/9, 0443/10,
0443/11, 0443/12, 0443/13, 0444, 0445/1, 0445/2, 0445/3, 
0445/4, 0445/5, 0445/6, 0448/1, 0448/2, 0448/4, 0448/5,
0448/6, 0448/7, 0448/8, 0448/9, 0448/10, 0448/11,
0448/12, 0449, 0450, 0452, 0453, 0454/1, 0454/2, 0454/3,
0454/4, 0454/6, 0454/7, 0454/9, 0454/10, 0454/11,
0454/12, 0454/13, 0454/14, 0454/15, 0454/16, 0454/17,
0454/18, 0454/19, 0454/20, 0454/21, 0454/22, 0454/23,
0454/24, 0455/2, 0456, 0457/1, 0457/2, 0457/3, 0457/4,
0457/5, 0457/6, 0457/7, 0457/8, 0457/9, 0465, 0466/1,
0466/2, 0466/5, 0466/7, 0467/2, 0467/3, 0467/4, 0467/5,
0467/6, 0467/7, 0468, 0469, 0470, 0471, 0472/1, 0472/2,
0472/3, 0472/4, 0473, 0474, 0475, 0476/2, 0476/4,
0476/6, 0476/7, 0476/8, 0476/9, 0476/10, 0476/12,
0476/13, 0476/14, 0476/15, 0476/16, 0476/17, 0477, 0483

Tar na mé ra

038/32, 038/33, 038/34, 038/35, 038/36, 038/38,
038/39, 038/40, 038/41, 039, 040/15, 040/16, 041/1,
041/2, 042/3, 042/4, 042/10, 042/11, 042/12, 042/13,
042/14, 042/15, 042/16, 042/17, 043, 044/3, 044/4, 044/5,
044/6, 044/7, 044/8, 044/9, 044/10, 044/11, 044/12,
044/13, 044/14, 044/15, 045, 046, 047/4, 047/5, 047/6,
047/7, 047/8, 047/9, 047/10, 047/11, 047/12, 047/13,
047/14, 047/15, 047/16, 047/17, 047/18, 047/19, 047/20,
047/21, 047/22, 047/23, 047/24, 050, 051, 052/1, 052/2,
052/3, 052/4, 052/5, 052/6, 052/7, 052/8, 052/9, 052/10,
052/11, 052/12, 052/13, 052/14, 052/15, 052/16, 052/17,
052/18, 052/19, 052/20, 053, 058/7, 062, 063/7, 063/8,
063/9, 063/10, 063/11, 063/12, 063/13, 063/14, 063/15,
063/16, 063/17, 063/18, 063/19, 063/20, 064, 066, 067,
068/1, 068/2, 068/3, 068/4, 068/5, 068/6, 068/7, 068/8,
069/8, 069/24, 069/26, 069/27, 069/28, 069/29, 069/30,
072/11, 072/12, 072/13, 072/14, 072/15, 072/18, 072/30,
072/35, 072/53, 072/54, 072/55, 072/56, 072/57, 072/58,
072/59, 072/60, 072/61, 072/62, 072/63, 072/64, 072/65,
072/66, 072/67, 072/68, 072/69, 072/70, 072/71, 072/72,
072/73, 072/74, 072/75, 072/76, 072/77, 072/78, 072/79,
072/80, 072/81, 072/82, 072/83, 072/84, 072/85, 072/86,
072/87, 072/88, 072/89, 072/90, 072/91, 072/92, 072/93,
072/94, 073/2, 074/4, 076, 077/5, 077/7, 077/8, 077/9,
077/10, 077/11, 077/12, 078, 079/3, 079/4, 079/5, 079/6,
079/7, 079/8, 079/9, 079/10, 080, 081/32, 081/36, 081/39,
081/40, 081/43, 081/47, 081/48, 081/51, 081/56, 081/59,
081/60, 081/62, 081/65, 081/66, 081/67, 081/68, 081/69,
081/70, 081/71, 081/72, 081/73, 081/77, 081/78, 082/1,
082/2, 083/1, 083/2, 083/3, 083/4, 083/5, 083/6, 083/7,
083/8, 083/9, 083/10, 083/11, 083/12, 083/13, 083/14,
084, 085/3, 085/4, 086/2, 087/3, 087/4, 087/5, 087/6,
087/7, 087/18, 087/19, 087/20, 087/21, 087/22, 087/23,
087/24, 087/25, 087/26, 087/27, 087/28, 087/29, 087/30,
087/31, 087/32, 088
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Tar na szent mik lós
02/11, 02/12, 02/13, 02/14, 02/15, 02/16, 02/17, 02/18,

02/19, 04, 019/2, 019/3, 019/5, 019/6, 019/7, 019/8, 019/9,
019/13, 019/14, 021/2, 021/3, 021/4, 027, 028/1, 028/2,
028/3, 028/4, 028/5, 028/6, 028/7, 028/8, 028/9, 028/10,
028/11, 028/12, 035/1, 035/2, 035/5, 036/1, 037/8, 037/10,
037/11, 046/1, 046/2, 046/3, 056/2, 056/3, 056/5, 056/6,
056/7, 056/8, 057/1, 057/3, 057/4, 057/5, 057/6, 058/1, 059,
062/1, 063/1, 063/2, 064/1, 064/2, 064/3, 066, 068, 085/1,
088/1, 090, 092/1, 092/2, 094/2, 094/3, 094/4, 095, 096/2,
097, 098/1, 098/2, 0102/3, 0102/4, 0102/5, 0103/1, 0103/2,
0104/2, 0104/3, 0104/4, 0104/5, 0104/6, 0105/2, 0105/3,
0105/5, 0106, 0144/4, 0144/5, 0147, 0148, 0149/1, 0149/2,
0151/1, 0154, 0157/1, 0161/1, 0161/2, 0164, 0165, 0166,
0167, 0168, 0184/1, 0184/2, 0186/2, 0186/4, 0188/2, 0188/3, 
0189, 0190, 0193/1, 0193/2, 0195/1, 0200

Ti sza ná na
067, 068, 070, 071, 072, 073, 088/1, 088/3, 088/4, 0108, 

0135, 0138, 0139/1, 0139/2, 0140, 0141/2, 0141/4,
0141/6, 0141/7, 0141/8, 0141/9, 0141/10, 0141/11,
0141/12, 0141/13, 0141/14, 0141/15, 0142, 0143, 0144/1,
0145/1, 0145/3, 0145/4, 0145/5, 0146, 0147, 0148/1,
0150, 0153, 0154/1, 0154/2, 0154/3, 0154/5, 0154/6,
0155/1, 0169, 0170, 0171/1, 0171/2, 0171/3

Új lõ rinc fal va
015, 016/2, 016/3, 016/4, 017, 018, 019, 044, 045,

046/1, 046/2, 046/3, 046/5, 046/6, 046/7, 046/8, 046/9,
046/10, 046/11, 046/12, 051

Az alá hú zás sal je lölt hely raj zi szá mú in gat la nok az
 európai kö zös sé gi je len tõ sé gû ter mé szet vé del mi ren del te -
té sû te rü le tek kel érin tett föld rész le tek rõl szóló 45/2006.
(XII. 8.) KvVM ren de let alap ján Na tu ra 2000 te rü let nek
mi nõ sül nek.

Az Or szág gyû lés ha tá ro za ta

Az Or szág gyû lés
116/2008. (XI. 6.) OGY

ha tá ro za ta
a második Nemzeti Környezetvédelmi Program

2005–2006. évi végrehajtásáról  szóló jelentés
elfogadásáról*

A Ma gyar Köz tár sa ság Or szág gyû lé se:

1. tu do má sul ve szi a má so dik Nem ze ti Környezet -
védelmi Prog ram 2005–2006. évi vég re haj tá sá ról  szóló
 jelentést;

* A ha tá ro za tot az Or szág gyû lés a 2008. no vem ber 3-i ülés nap ján fo gad ta el.

2. fel ké ri a Kor mányt, hogy:

a) a kör nye zet vé de lem ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló
1995. évi LIII. tör vény 40.  §-a ér tel mé ben újít sa meg a
132/2003. (XII. 11.) OGY ha tá ro zat tal jó vá ha gyott
2003–2008 kö zöt ti idõ szak ra  szóló Nem ze ti Kör nye zet vé -
del mi Prog ra mot (NKP II.).

A meg újí tott 2009–2014 kö zöt ti idõ szak ra  szóló prog -
ra mot (NKP III.) 2008. de cem ber 31-ig nyújt sa be az Or -
szág gyû lés hez;

b) a meg újí tás so rán – a prog ram ered mé nyes sé gé nek
ja ví tá sa ér de ké ben –, az Euró pai Unió kör nye zet vé del mi
ter ve zés re vo nat ko zó irány el ve i nek figye lembe véte lével
kor sze rû sít se a prog ram ké szí té sé nek mód szer ta nát. A
vég re haj tás fi gye lem mel kí sér he tõ sé ge ér de ké ben ké szít se 
el az ellen õr zés rend sze rét, a vég re haj tás ról  szóló két éven -
kén ti or szág gyû lé si je len té sek tar tal mi kö ve tel mé nye it.

3. Ez a ha tá ro zat köz zé té te lé nek nap ján lép ha tály ba.

Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
az Or szág gyû lés el nö ke

Gu lyás Jó zsef s. k., Tö rök Zsolt s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

Kor mány ha tá ro zat

A Kormány
2148/2008. (X. 31.) Korm.

ha tá ro za ta

a magyarországi megújuló energiaforrások
felhasználásának növelésére vonatkozó 

2008–2020 közötti stratégiáról

A Kormány

1. meg tár gyal ta és tu do má sul vet te a ma gyar or szá gi meg -
úju ló ener gia for rá sok fel hasz ná lá sá nak nö ve lé sé re vo nat ko -
zó 2008–2020 kö zöt ti stra té gi á ról  szóló elõ ter jesz tést, és
egyet ért a kö vet ke zõ össze vont nem ze ti cél elõ irány za tok kal,
ame lyek össz hang ban van nak az Euró pai Unió Ta ná csa meg -
úju ló for rá sok ból elõ ál lí tott energia támogatásáról  szóló
irány elv ja vas la tá ban [2008/0016/COD] Ma gyar or szág felé
ter ve zett elvá rásokkal:

– a meg úju ló ener gia for rá sok fel hasz ná lá sa 2020-ban
összes sé gé ben érje el a 186,3 PJ-t,

– a vil la mos ener gia-ter me lé sen be lül a meg úju ló ener -
gia for rá sok fel hasz ná lá sa 2020-ban ér je el a 9470 GWh-t
(79,6 PJ),
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– a hõ ter me lé sen be lül a meg úju ló ener gia for rá sok fel -
hasz ná lá sa 2020-ban érje el a 87,1 PJ-t,

– az üzem anyag-fo gyasz tá son be lül a meg úju ló ener -
gia hor do zó bá zi sú üzem anya go kat is tar tal ma zó bio üzem -
anya gok ener gia ér té ke 2020-ban érje el a 19,6 PJ-t;

Fe le lõs: köz le ke dé si, hír köz lé si és ener gia 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

Ha tár idõ: 2020. de cem ber 31.
rész le tes üte me zés ben a stra té gia mel lék le té -
ben fog lal tak sze rint

2. fel hív ja a köz le ke dé si, hír köz lé si és ener gia ügyi mi -
nisz tert, hogy a meg úju ló ener gia for rá sok fel hasz ná lá sá -
nak ösz tön zé sét cél zó kü lön bö zõ esz kö zök op ti má lis ki -
hasz ná lá sa cél já ból a pénz ügy mi nisz ter rel, a föld mû ve lés -
ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter rel, a kör nye zet vé del mi
és víz ügyi mi nisz ter rel, a nem ze ti fej lesz té si és gaz da sá gi
mi nisz ter rel, az ön kor mány za ti mi nisz ter rel, va la mint a
Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter rel egyet ér tés -
ben hoz za lét re az in téz ke dé si ter ve ket tar tal ma zó Meg -
újuló Ener gia hor do zó Prog ra mot (Nem ze ti Cse lek vé si
Ter vet). A Meg úju ló Ener gia hor do zó Prog ram (Nem ze ti
Cse lek vé si Terv) ki dol go zá sá val Ma gyar or szág meg fe lel
az Euró pai Unió Ta ná csa meg úju ló for rá sok ból elõ ál lí tott
ener gia tá mo ga tá sá ról  szóló irány elv ja vas la tá nak
[2008/0016/COD] 4. cik ké ben fog lalt, ter ve zett tag ál la mi
kö te le zett ség nek;

Fe le lõs: köz le ke dé si, hír köz lé si és ener gia ügyi mi nisz ter
pénz ügy 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
ön kor mány za ti mi nisz ter
nem ze ti fej lesz té si és gaz da sá gi mi nisz ter
Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter

Ha tár idõ: 2008. de cem ber 31.

3. fel hív ja a köz le ke dé si, hír köz lé si és ener gia ügyi mi -
nisz tert, hogy két éven te a stra té gi á ra ala po zot tan ki dol go -
zott Meg úju ló Ener gia hor do zó Prog ram (Nem ze ti Cse lek -
vé si Terv) sze rin ti in téz ke dé si ter vek alap ján a Kor mány -
nak be nyúj tan dó je len tés ben ér té kel je a stra té gi á ban ki tû -
zött cél elõ irány za tok meg valósítása te rén el ért ered mé -
nye ket, és a je len tést elekt ro ni kus for má ban te gye köz zé és 
hajt sa vég re a Meg úju ló Ener gia hor do zó Prog ra mon
(Nem ze ti Cse lek vé si Ter ven) a szük sé ges vál toz ta tá so kat;

Fe le lõs: köz le ke dé si, hír köz lé si és ener gia ügyi mi nisz ter
Ha tár idõ: el sõ al ka lom mal 2009. de cem ber 31.

ezt köve tõen két éven te

4. fel hív ja a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi -
nisz ter, va la mint a köz le ke dé si, hír köz lé si és ener gia ügyi
mi nisz ter fi gyel mét arra, hogy a me zõ gaz da sá gi ter mé kek

ener ge ti kai fel hasz ná lá sa so rán fo lya ma to san és fo ko zot -
tan fi gyel je nek az élel me zé si, illetve a ta kar mány szük ség -
le tek meg fe le lõ ki elé gí té sé re és az élel me zé si, illetve ta -
kar má nyo zá si egyen súly fel bom lá sa ese tén azon nal te -
gyék meg a szük sé ges in téz ke dé se ket.

Fe le lõs: föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
köz le ke dé si, hír köz lé si és ener gia ügyi mi -
nisz ter

Ha tár idõ: fo lya ma tos

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

Uta sí tá sok

A kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
12/2008. (HÉ 41.) KvVM

uta sí tá sa
a Fej lesz té si Igaz ga tó ság mó do sí tó ala pí tó ok ira tá nak

mó do sí tá sa köz zé té te lé rõl szó ló
24/2006. (K. V. Ért. 13.) KvVM uta sí tás

mó do sí tá sá ról

Az ál lam ház tar tás ról szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény
89. §-ának (1) be kez dé sé ben fog lalt jog kö röm ben el jár va a 
Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té rium Fej lesz té si
Igaz ga tó ság szék he lyé nek és fel adat kör ének meg vál toz ta -
tá sa cél já ból – az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter rel
egyet ér tés ben – a kö vet ke zõ mó do sí tó ala pí tó ok ira tot
adom ki:

1. §

(1) A Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té rium Fej -
lesz té si Igaz ga tó ság 24/2006. (K. V. Ért. 13.) KvVM uta sí -
tás sal köz zé tett ala pí tó ok ira tá nak (a to váb bi ak ban: Ok -
irat) I. fe je zet 3. pont ja a kö vet ke zõk sze rint mó do sul:

3. Szék he lye: 1134 Bu da pest, Vá ci út 45.

(2) Az Ok irat I. fe je zet 6. pont ja a kö vet ke zõk sze rint
mó do sul:

6. Irá nyí tó ja: a kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

2. §

Az Ok irat III. fe je ze te a kö vet ke zõ képp mó do sul:
III. Ál la mi fel adat ként el lá tan dó alap te vé keny sé ge
1. A 2007. év tõl in du ló prog ra mo zá si idõ szak ban a

 Kohéziós Alap (KA), va la mint a Kör nye zet vé del mi és
 Infrastruktúra Ope ra tív Prog ram (KIOP) kör nye zet vé de -
lem pri o ri tá sa (ivó víz mi nõ ség ja ví tá sa, szenny víz ke ze lés,
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ál la ti hul la dék ke ze lé se, egész ség ügyi és épí té si-bon tá si
hul la dék ke ze lé se, kör nye ze ti kár men te sí tés, ter mé szet vé -
de lem és fenn tart ha tó ár víz vé de lem, zaj- és le ve gõ -
szennye zés mé ré se), to váb bá a Kör nye zet és Ener gia Ope -
ra tív Prog ram (KEOP) egész sé ges, tisz ta te le pü lé sek, vi ze -
ink jó ke ze lé se, ter mé sze ti ér té ke ink jó ke ze lé se, fenn tart -
ha tó ter me lé si és fo gyasz tá si szo ká sok ösz tön zé se, pro jek -
tek elõ ké szí té se pri o ri tá sai te kin te té ben el lát ja a Köz re mû -
kö dõ Szer ve zet (KSZ) fel ada ta it.

1.1. A Ko hé zi ós Alap Köz re mû kö dõ Szer ve zet ke re té -
ben meg ter ve zi a pro jek tek le bo nyo lí tá si fel ada tai rend -
sze rét, irá nyít ja annak elõ ké szí té sét, és gon dos ko dik azok
le bo nyo lí tá sá ról.

1.2. A Struk tu rá lis Ala pok Kör nye zet vé de lem és Inf ra -
struk tú ra Ope ra tív Prog ram kör nye zet vé del mi Köz re mû -
kö dõ Szer ve zet ke re té ben meg ter ve zi a pro jek tek le bo nyo -
lí tá si fel ada tai rend sze rét, irá nyít ja annak elõ ké szí té sét, és
gon dos ko dik azok le bo nyo lí tá sá ról.

1.3. A KEOP Köz re mû kö dõ Szer ve zet ke re té ben meg -
ter ve zi a pro jek tek le bo nyo lí tá si fel ada tai rend sze rét, irá -
nyít ja annak elõ ké szí té sét, és gon dos ko dik azok le bo nyo -
lí tá sá ról.

2. A PHARE és Át me ne ti Tá mo ga tá si Prog ra mok Szak -
mai Prog ram fe le lõs Szer ve ze te ke re té ben irá nyít ja a mi -
nisz té rium ha tás kö ré be tar to zó in téz mény fej lesz té si pro -
jek te ket.

3. A ma gyar or szá gi LIFE Iro da ke re té ben ke ze li a
 LIFE-projekteket.

Az in téz mény alap te vé keny sé gé nek TEÁOR szá ma:
84.11 Ál ta lá nos köz igaz ga tás

3. §

Az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl szóló 217/1998.
(XII. 30.) Korm. ren de let 10. §-a (4) be kez dé sé nek vég re -
haj tá sá ra a Fej lesz té si Igaz ga tó ság mó do sí tó ala pí tó ok ira -
tát a mó do sí tá sok kal egy sé ges szer ke zet ben az uta sí tás
mel lék le te ként köz zé te szem.

4. §

(1) Je len uta sí tás a ki ad má nyo zás nap ján * lép ha tály ba. 

(2) A Fej lesz té si Igaz ga tó ság ala pí tó ok ira tá nak mó do -
sí tá sa köz zé té te lé rõl szóló 24/2006. (K. V. Ért. 13.) KvVM 
uta sí tás mó do sí tá sá ról szóló 16/2007. (K. V. Ért. 8.)
KvVM uta sí tás ha tá lyát vesz ti.

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

* A ki ad má nyo zás nap ja: 2008. szep tem ber 29.

Mel lék let a 12/2008. (HÉ 41.) KvVM uta sí tás hoz

MÓ DO SÍ TÓ ALA PÍ TÓ OK IRAT EGY SÉ GES
SZER KE ZET BEN

A kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter ál tal
2003. szep tem ber 1-jé vel 22/2003. (K. Ért. 11.) KvVM
utasítá sával lét re ho zott Fej lesz té si Igaz ga tó sá got (a to váb -
bi ak ban: FI) az ál lam ház tar tás ról szóló 1992. évi
XXXVIII. tör vény 89. § (1) be kez dé sé nek fi gye lem be vé -
te lé vel az ál lam i fel ada tok ha té ko nyabb el lá tá sa cél já ból, a 
pénz ügy mi nisz ter rel egyet ér tés ben át szer ve zem és te vé -
keny sé gi kö ré nek mó do sí tá sá val a kö vet ke zõ mó do sí tó
ala pí tó ok ira tot adom ki:

I. Ál ta lá nos ada tok

1. El ne ve zé se: Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té -
rium Fej lesz té si Igaz ga tó ság

An go lul: Mo EW De ve lop ment Di rec to ra te

2. Rö vi dí tett ne ve: KvVM FI

3. Szék he lye: 1134 Bu da pest, Vá ci út 45.

4. Az ala pí tó: kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

5. Ala pí tá sá nak idõ pont ja: 2003. szep tem ber 1.

6. Irá nyí tó ja: kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

II. Jog ál lá sa, mû kö dé si te rü le te és gaz dál ko dá si rend je

1. A kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter irá nyí tá sa
alatt mû kö dõ ön ál ló jo gi sze mély, ön ál ló an gaz dál ko dó,
elõ irány za tai fe lett tel jes jog kör rel ren del ke zõ köz pon ti
költ ség ve té si szerv.

2. Mû kö dé se az or szág egész te rü le té re ki ter jed.

III. Ál la mi fel adat ként el lá tan dó alap te vé keny sé ge

1. A 2007. év tõl in du ló prog ra mo zá si idõ szak ban a
 Kohéziós Alap (KA), va la mint a Kör nye zet vé del mi és
 Infrastruktúra Ope ra tív Prog ram (KIOP) kör nye zet vé de -
lem pri o ri tá sa (ivó víz mi nõ ség ja ví tá sa, szenny víz ke ze lés,
ál la ti hul la dék ke ze lé se, egész ség ügyi és épí té si-bon tá si
hul la dék ke ze lé se, kör nye ze ti kár men te sí tés, ter mé szet vé -
de lem és fenn tart ha tó ár víz vé de lem, zaj- és le ve gõ -
szennye zés mé ré se), to váb bá a Kör nye zet és Ener gia Ope -
ra tív Prog ram (KEOP) egész sé ges, tisz ta te le pü lé sek, vi ze -
ink jó ke ze lé se, ter mé sze ti ér té ke ink jó ke ze lé se, fenn tart -
ha tó ter me lé si és fo gyasz tá si szo ká sok ösz tön zé se, pro jek -
tek elõ ké szí té se pri o ri tá sai te kin te té ben el lát ja a Köz re mû -
kö dõ Szer ve zet (KSZ) fel ada ta it.

1.4. A Ko hé zi ós Alap Köz re mû kö dõ Szer ve zet ke re té -
ben meg ter ve zi a pro jek tek le bo nyo lí tá si fel ada tai rend -
sze rét, irá nyít ja annak elõ ké szí té sét, és gon dos ko dik azok
le bo nyo lí tá sá ról.
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1.5. A Struk tu rá lis Ala pok Kör nye zet vé de lem és
 Infrastruktúra Ope ra tív Prog ram kör nye zet vé del mi Köz re -
mû kö dõ Szer ve zet ke re té ben meg ter ve zi a pro jek tek le bo -
nyo lí tá si fel ada tai rend sze rét, irá nyít ja annak elõ ké szí té -
sét, és gon dos ko dik azok le bo nyo lí tá sá ról.

1.6. A KEOP Köz re mû kö dõ Szer ve zet ke re té ben meg -
ter ve zi a pro jek tek le bo nyo lí tá si fel ada tai rend sze rét, irá -
nyít ja annak elõ ké szí té sét, és gon dos ko dik azok le bo nyo -
lí tá sá ról.

2. A PHARE és Át me ne ti Tá mo ga tá si Prog ra mok Szak -
mai Prog ram fe le lõs Szer ve ze te ke re té ben irá nyít ja a mi -
nisz té rium ha tás kö ré be tar to zó in téz mény fej lesz té si pro -
jek te ket.

3. A Ma gyar or szá gi LIFE Iro da ke re té ben ke ze li a
 LIFE-projekteket.

Az in téz mény alap te vé keny sé gé nek TE Á OR-szá ma:
84.11 Ál ta lá nos köz igaz ga tás

IV. Vál lal ko zá si te vé keny ség

Az in téz mény vál lal ko zá si te vé keny sé get nem foly -
tathat.

V. Ki ne ve zé si rend

1. A KvVM FI igaz ga tó ját a mi nisz ter ne ve zi ki, men ti
fel, az egyéb mun kál ta tói jo go kat a Kör nye zet vé del mi és
Víz ügyi Mi nisz té rium kör nye zet gaz da sá gi szak ál lam tit -
ká ra gya ko rol ja.

2. A KvVM FI dol go zó it az igaz ga tó ne ve zi ki, men ti fel 
és gya ko rol ja fe let tük az egyéb mun kál ta tói jo go kat, ki vé -
ve a gaz da sá gi he lyet tes igaz ga tó ki ne ve zé sét és fel men té -
sét. A gaz da sá gi he lyet te si igaz ga tót – az igaz ga tó ja vas la -
tá ra – a kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter ne ve zi ki,
illetve men ti fel.

3. A KvVM FI igaz ga tó já nak, va la mint al kal ma zot ta i -
nak jog vi szo nyá ra a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló
1992. évi XXXIII. tör vény, va la mint a köz al kal ma zot tak
jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör vény nek a kör nye -
zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter ága za ti irá nyí tá sa alá tar -
to zó szer vek nél tör té nõ vég re haj tá sá ról szóló 11/2005.
(V. 19.) KvVM ren de let ren del ke zé se it kell al kal maz ni.

VI. Kép vi se let

A KvVM FI kép vi se le té re az igaz ga tó, és a Szer ve ze ti
és mû kö dé si sza bály zat ban kép vi se le ti jog gal fel ru há zott
ve ze tõ jog ál lá sú mun ka társ jo go sult.

VII. Szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály zat jó vá ha gyá sa

A KvVM FI szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály za tát a mi -
nisz ter hagy ja jó vá.

A kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
13/2008. (HÉ 41.) KvVM

uta sí tá sa
a Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Miniszté riumban
fog lal koz ta tott mun ka vál la lók lét szá má ról szó ló

11/2006. (K. V. Ért. 4.) KvVM uta sí tás,
va la mint az azt mó do sí tó

14/2006. (K. V. Ért. 5.) KvVM uta sí tás
ha tá lyon kívül he lyezésérõl

1. §

A Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té ri um ban fog -
lal koz ta tott mun ka vál lalók lét szá má ról szóló 11/2006.
(K. V. Ért. 4.) KvVM uta sí tás, va la mint a Kör nye zet vé del -
mi és Víz ügyi Mi nisz té ri um ban fog lal koz ta tott mun ka vál -
lalók lét szá má ról ki adott 11/2006. (K. V. Ért. 4.) KvVM
uta sí tás mó do sí tá sá ról szóló 14/2006. (K. V. Ért. 5.)
KvVM uta sí tás je len uta sí tás ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû -
leg ha tá lyát vesz ti.

2. §

Ez az uta sí tás a ki ad má nyo zá sa* nap ján lép ha tály ba és
a ki ad má nyo zá sát kö ve tõ na pon ha tá lyát vesz ti.

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

* A ki ad má nyo zás nap ja: 2008. ok tó ber 3.

A fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok kal kap cso la tos
el já rá si rend rõl és ha tás kö rök rõl szó ló

2/2008. (MK 68.) MeHVM uta sí tás
egy sé ges szer ke zet be fog lal va

a 12/2008. (HÉ 45.) MeHVM uta sí tás sal**

** Az uta sí tás szö veg e a Hi va ta los Ér te sí tõ 2008. évi 45. szá má ban je len t 
meg.

Köz le mé nyek

A Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té rium
sze mély ügyi hí rei

A Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té rium mi nisz -
te re

Csók Csil lát a Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Minisz -
térium Költ ség ve té si Fõ osz tá lyán fõ osz tály ve ze tõ nek,
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dr. Rácz Gá bort a Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi
 Minisztérium Kom mu ni ká ci ós és Hu mán po li ti kai Fõ osz -
tály Saj tó osz tá lyán po li ti kai ta nács adó nak,

a Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té rium ál lam tit -
ká ra

Or szág Re ná tát a Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz -
té rium ál lam tit ká ri tit kár sá gán köz tiszt vi se lõ nek,

a Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té rium ka bi net -
fõ nö ke

dr. Csé ki Edi tet a Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz -
té rium Költ ség ve té si Fõ osz tály Va gyon gaz dál ko dá si és
va gyon ke ze lé si osz tá lyán köz tiszt vi se lõ nek,

a Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té rium El len õr -
zé si Fõ osz tály fõ osz tály ve ze tõ je

dr. Ga lyas At ti lát a Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi -
nisz té rium El len õr zé si Fõ osz tály Fe je ze ti el len õr zé si osz -
tá lyán köz tiszt vi se lõ nek,

a Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té rium Kör nye -
zet fej lesz té si Fõ osz tály fõ osz tály ve ze tõ je

Ja ni Il di kó El vi rát a Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi
 Minisztérium Kör nye zet fej lesz té si Fõ osz tály Fej lesz tés -
ko or di ná ci ós és kör nye zet tech no ló gi ai osz tá lyán
köztisztvi selõnek,

a Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té rium Ter mé -
szet meg õr zé si Fõ osz tály fõ osz tály ve ze tõ je

Ba ta Kin gát a Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Minisz té -
rium Ter mé szet meg õr zé si Fõ osz tály Öko ló gi ai osz tá lyán
köz tiszt vi se lõ nek,

Pe ti Er zsé be tet a Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz -
té rium Ter mé szet meg õr zé si Fõ osz tály Na tu ra 2000 osz tá -
lyán köz tiszt vi se lõ nek,

a Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té rium Víz gaz -
dál ko dá si Fõ osz tály fõ osz tály ve ze tõ je

dr. Ka pi tány Gab ri el lát a Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi 
Mi nisz té rium Víz gaz dál ko dá si Fõ osz tály Víz ügyi ko or di -
ná ci ós osz tá lyán köz tiszt vi se lõ nek

ki ne vez te.

A Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té rium mi nisz -
te re

Olt Bog lár kát a Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Minisz -
térium Kom mu ni ká ci ós és Hu mán po li ti kai Fõ osz tá lyán
fõ osz tály ve ze tõ nek,

a Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té rium ka bi net -
fõ nö ke

Né meth Im rét a Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Minisz -
térium Kom mu ni ká ci ós és Hu mán po li ti kai Fõ osz tály Tár -
sa dal mi kap cso la tok osz tá lyán osz tály ve ze tõ nek,

a Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té rium ko or di ná -
ci ós és jo gi szak ál lam tit ká ra

dr. Ro dics Ka ta lint a Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi
 Minisztérium Euró pai Kö zös sé gi Jo gi és Ko or di ná ci ós
 Fõosztály Bi o di ver zi tás osz tá lyán fõ osz tály ve ze tõ-he lyet -
tes nek,

meg bíz ta.

Köz szol gá la ti jog vi szo nya meg szûnt

át he lye zés sel
Fe i ler Jó zsef nek, a Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi

 Minisztérium Kör nye zet fej lesz té si Fõ osz tály Klí ma vé del -
mi és ener gia osz tá lya osz tály ve ze tõ jé nek,

Oláh Tün dé nek, a Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi
 Minisztérium Kom mu ni ká ci ós és Hu mán po li ti kai Fõ osz -
tály Tár sa dal mi kap cso la tok osz tá lya köztisztviselõ -
jének,

kö zös meg egye zés sel
Ká ro lyi Zsu zsan ná nak, a Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi

Mi nisz té rium Kom mu ni ká ci ós és Hu mán po li ti kai Fõ osz -
tály fõ osz tály ve ze tõ jé nek,

dr. Len nert Zsó fi á nak, a Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi
Mi nisz té rium mi nisz te ri tit kár sá ga fõ osz tály ve ze tõ-he -
lyet te sé nek,

ha tá ro zott idõ le jár ta miatt
dr. Hob lyák Jú li á nak, a Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi

Mi nisz té rium ál lam tit ká ri tit kár sá ga köz tiszt vi se lõ jé nek,
Geng Imo la Edith nek, a Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi

Mi nisz té rium Ter mé szet meg õr zé si Fõ osz tály Öko ló gi ai
osz tá lya köz tiszt vi se lõ jé nek.

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
Környezetbarát Termék Közhasznú Társasága

köz le mé nye
környezetbarát termék minõsítésrõl

A Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té rium Kör nye -
zet ba rát Ter mék Köz hasz nú Tár sa sá ga köz li, hogy a kör -
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nye zet vé del mi és víz ügyi minisz ter dön té se alap ján, 2008.
ok tó ber 21-én a:

POLY-GOLD BT.

„D2w adalékanyagot tartalmazó biológiai úton
lebomló polietilén bevásárló táskák,

tasakok, zacskók és zsákok”

ter mé kei el nyer ték a „kör nye zet ba rát cso ma go lás” véd -
jegy hasz ná la ti jo got:

Re giszt rá ci ós szám: Vsz. 14/2008.
A pá lyá zat ér té ke lé se a ter mé kek aláb bi elõ nyös kör -

nye ze ti tu laj don sá ga it emel te ki:
– bi o ló gi ai úton le bom la nak;
– a te le pü lé si szi lárd hul la dék le ra kók ter he lé sét csök -

ken tik;
– a le bom lás so rán nem ke let kez nek mér ge zõ anya gok.

Az ÖKO-FERR Hulladékkezelõ Koordináló Kht.
köz le mé nye

2009. január 1-jétõl érvényes licenszdíj tételrõl

Cég neve: ÖKO-FERR Hul la dék ke ze lést Ko or di ná ló
Kht.

GLN-azo no sí tó: 5990070964003
Ügy ve ze tõ: Má nyi Ist ván
Ügy fél szol gá lat: Vin cze Éva ko or di ná tor
Tel.: 06 (25) 500-577 Fax: 06 (25) 500-104 
E mail: ima nyi@oko-ferr.hu
Mo bil: 06 (30) 640-1664

Az ÖKO-FERR Kht. 2009. ja nu ár 1-jétõl ér vé nyes
 licenszdíj (hasz no sí tá si díj) té te lei, a jog sza bály sze rin ti
ter mék díj-fi ze té si kö te le zett ség át vál la lá sá val:

Anyag faj ták
Hasz no sí tá si díj té tel

tárgy év re Ft/kg

Üveg 2,90

Mû anyag 17,40

Pa pír és kar ton 8,10

Fém Alu mí ni um 4,90

Egyéb fém 2,90

Fa 6,70

Ter mé sze tes ala pú tex til 7,90

Tár sí tott
(kom po zit)

Ital cso ma go ló
 karton
Egyéb

20,90

A RECYCLOMED Gyógyszeripari Csomagolási
Hulladék Hasznosítását Koordináló

Nonprofit Közhasznú Kft.
közleménye

2009. január 1-jétõl érvényes licenszdíj tételrõl

RECYCLOMED Gyógy szer ipa ri Cso ma go lá si Hul la -
dék Hasz no sí tá sát Ko or di ná ló Non pro fit Köz hasz nú Kft.
(1134 Bu da pest, Le hel u. 11. be je gyez ve: Fõ vá ro si Bí ró -
ság, mint Cég bí ró ság nál Cg. 01-14-000510 szám alatt)
ezú ton köz zé te szi a 2009. ja nu ár 1-jé tõl ér vé nyes hasz no -
sí tá si dí ja it.

HASZNOSÍTÁSI DÍJAK TÁBLÁZATA
2009. január 1-jétõl

Anyag faj ták

2006-tól
TERMÉKDÍJ az

1995. évi LVI. tör -
vény alap ján

(Ft/kg)

RECYCLOMED
Kht. hasz no sí tá si

 díjai
(Ft/kg)

Mû anyag 36 18,10

Pa pír és kar ton 16 9,50

Fém (ki vé ve alu mí ni um) 13 3,80

Alu mí ni um 16 4,50

Fa 16 7,00

Üveg 6 4,80

Tár sí tott/Kom po zi tok 44 23,50

A hasz no sí tá si dí jak meg ál la pí tá sa a Ta nács adó Tes tü let 
tel jes ülé sén egy han gú dön tés alap ján tör tént.

Az ÖKO-KORD Or szá gos Non pro fit Kft.
köz le mé nye

2009. ja nu ár 1-jé tõl ér vé nyes hasz no sí tá si dí ja i ról

Anyag faj ta Ft/kg

Üveg 2,90

Mû anyag 16,50

Pa pír 7,80

Fém 2,90

Alu mí ni um 4,80

Tex til 7,60

Tár sí tott 19,90

Fa 6,50
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Öko-Kord Or szá gos Non pro fit Kft.
1222 Bu da pest, Gyár utca 17.
Te le fon: 06 (1) 424-0100
Fax: 06 (1) 424-0101
E-ma il: info@oko-kord.hu

Az EKO-PUNKT Non pro fit Kft.
köz le mé nye

2009. ja nu ár 1-jé tõl ér vé nyes hasz no sí tá si dí ja i ról

Hasz no sí tá si dí jak 2009

HUF/Kg EKO-PUNKT 

Üveg 2,8

Mû anyag 16

Pa pír és kar ton 8,2

Fém Alu mí ni um 4,8

Alu mí ni um do boz   4,8

Egyéb fém 2,8

Fa 6,6

Tex til 7,8

Tár sí tott Ita los kar ton 17

Egyéb 17

Egyéb 19

EKO-PUNKT Non pro fit Kft.
HU-2040 Bu da örs 
Gyár utca 2.
Le ve le zé si cím / Post fach: HU-2058 Bu da örs, Pf. 128.
Te le fon: 06 (23) 880-767
Fax: 06 (23) 880-769
Mo bil: 06 (20) 911-4107 

Az Országos Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõség

pá lyá za tot hir det
emisszió-kereskedelmi szakértõi munkakör

betöltésére*

* A pá lyá za ti fel hí vás a Hi va ta los Ér te sí tõ 2008. évi 41. szá má ban je len t
meg.

Az Országos Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõség

pályázatot hirdet
vízgazdálkodási (árvízvédelem) szakértõi munkakör

betöltésére*

* A pá lyá zat szö veg e a Hi va ta los Ér te sí tõ 2008. évi 45. szá má ban je len t
meg.

Az Országos Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõség

pályázatot hirdet
vízgazdálkodási (vízrendezés) szakértõi munkakör

betöltésére*

* A pá lyá zat szö veg e a Hi va ta los Ér te sí tõ 2008. évi 45. szá má ban je len t
meg.
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Tisz telt Elõ fi ze tõk!

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

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

Ma gyar Köz löny

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

II. Tör vé nyek

III. Kor mány ren de le tek

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

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

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

VII. Jog egy sé gi ha tá ro za tok

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

IX. Határozatok Tára

 Hi va ta los Ér te sí tõ

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

II. Sta tisz ti kai köz le mé nyek

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

IV. Ál lás fog la lá sok

V. Sze mély ügyi hí rek

VI. Ala pí tó ok ira tok

VII. Pá lyá za ti fel hí vá sok

VIII. Köz le mé nyek

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

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

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

2009. ja nu ár 1-jé tõl

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

– a Szo ciá lis Köz löny és a Mun ka ügyi Köz löny –  össze vo nást kö ve tõ en – ja nu ár tól  Szo ciá lis és Mun ka -
ügyi Köz löny né ven, egy lap ként  je le nik meg,

– az Ok ta tá si Köz löny és a Kul tu rá lis Köz löny elõ fi ze tõi a jö võ ben az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Köz lönyben
ta lál hat ják meg a szá muk ra fon tos in for má ci ó kat,

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

Bu da pest, 2008. ok tó ber 15.

Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó Kft.
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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
 folyamatosnak te kint jük. Csak ak kor kell vál to zást be je len te ni ük a 2009. év re vo nat ko zó elõ fi ze tés re, ha a példány -
számot, 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).  Értesítjük to váb bá  Önö ket, hogy 2009. ja nu ár 1-jé tõl – az Eitv. össze vo nás ra vo nat ko zó ren del ke zé se it fi gye lem be
vé ve – egyes  lapoknál is vál to zá sok ra kell szá mí ta ni. Kér jük, hogy az eset le ges mó do sí tást (cím- és pél dány szám vál to zás)
 szíveskedjenek le vél ben vagy fa xon meg kül de ni. Fel hív juk   szíves fi gyel mü ket, hogy a lap szállításról ki zárólag az
 elõfizetési díj be ér ke zé sét kö ve tõ en in téz ke dünk. Fon tos, hogy az elõ fi ze té si  díjakat 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 Köz löny Lap- és Könyv ki adó ügy fél szol gá la tán (1085 Bu da pest, So mo gyi
Béla u. 6.) le het sé ges. ( Levélcím: Ma gyar Köz löny Lap- és Könyvkiadó , 1394 Bu da pest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668).

A 2009. évi elõ fi ze té si dí jak
(Az árak az áfát tar tal maz zák.)

Ma gyar Köz löny 151 452 Ft/év

Az Alkot mány bíró ság Ha tá ro za tai 27 972 Ft/év

Bel ügyi Köz löny 39 564 Ft/év

Egész ség ügyi Köz löny 39 564 Ft/év

Föld mû ve lés ügyi

 és Vi dék fej lesz té si Ér te sí tõ 27 468 Ft/év

Szo ci á lis és Mun ka ügyi Köz löny 39 564 Ft/év

Ok ta tá si és Kul tu rá lis Köz löny 31 500 Ft/év

Pénz ügyi Köz löny 45 108 Ft/év

Ügyész sé gi Köz löny 9 324 Ft/év

L'u do vé no viny 7 308 Ft/év

Ne ue Ze i tung 7 056 Ft/év

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 2009. 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 2009. 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

Fa csi mi le Ma gyar Köz löny. A hi va ta los lap 2008-as év fo lya ma je le nik meg CD-n az ere de ti kül alak meg õr zé sé vel, de könnyen ke zel he tõ en. Ára: 18 480 Ft + áfa.

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 Köz löny Lap- és Könyv 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 Köz löny Lap- és Könyv ki adó a Fá ma ZRt. köz re mû kö dé sé vel. Te le fon: 235-4554,
266-9290/240, 241 mel lék.
Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv 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: te l.: 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.
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08.3528 – Nyom ja a Ma gyar  Köz löny Lap- és Könyv ki adó La jos mi zsei Nyom dá ja. Fe le lõs ve ze tõ: Bur ján Nor bert igaz ga tó.


