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Tisz telt Elõ fi ze tõ, Ol va só!

Az elekt ro ni kus in for má ció sza bad ság ról  szóló – mó do sí tott – 2005. évi XC. tör vény 13.  §-a sze rint a Kör nye zet -
vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té rium a hi va ta los lap ját a hon lap ján tör té nõ köz zé té tel lel ad ja ki. Eh hez kap cso lód va az
egyes hi va ta los la pok nyom ta tott vál to za tá nak ter jesz té sé hez szük sé ges elõ fi ze tõi szám meg ha tá ro zá sá ról  szóló
5/2008. (X. 14.) MeHVM ren de let 1.  §-a meg ha tá roz ta, hogy a hi va ta los la pok csak ak kor ter jeszt he tõk (pa pír  ala pú
for má tum ban), ha a tárgy évet meg elõ zõ év jú ni us 30-án a la p elõ fi ze tõ i nek szá ma az ez ret meg ha lad ja. A K. V. Ért.
– saj ná la tos mó don – ezt a jog sza bá lyi li mi tet nem éri el, így az Ér te sí tõ a 2009. év tõl már pa pír ala pú hoz zá fé rés sel
nem je len het meg. A jö võ ben ezért a kör nye zet vé del met és víz ügyet be mu ta tó és e té ma kört érin tõ hi va ta los tár ca lap
a Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té rium hon lap ján lesz elérhetõ.

Az elõ zõek ben ír tak tük ré ben bú csú zik az Ér te sí tõ szer kesz tõ sé ge az Elõ fi ze tõ tõl és Ol va só tól az zal, hogy meg kö -
szö ni az ed di gi hû sé get, ami vel a la p mel lett ki tar tot tak és egy ben ké ri, hogy a jö võ ben ke res sék fe l a Mi nisz té rium
hon lap ját, ahol vál to zat lan for má ban és a meg szo kott ala pos ság gal szer keszt ve to vább ra is ol vas ha tó az Ér te sí tõ.
Amennyi ben igény li, így te gye meg, hogy meg ren de li a la pot, mert min den év ben új ra ér té kel he tõ az Ér te sí tõ pa pír
ala pon tör té nõ megjelentetése.

Még egy szer meg kö szön ve az ed di gi ér dek lõ dést és ki tar tást min den Elõ fi ze tõ nek és Ol va só nak Kel le mes Ün ne -
pe ket és Bol dog Új évet kí ván

a Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge nevében

Dr. Dom bi Éva
fõ szer kesz tõ
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Tör vé nyek

2008. évi LXIX.
tör vény

a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes
termékek környezetvédelmi termékdíjáról  szóló

1995. évi LVI. tör vény módosításáról*

1.  § A kör nye zet vé del mi ter mék díj ról, to váb bá egyes
ter mé kek kör nye zet vé del mi ter mék díj ár ól  szóló 1995. évi
LVI. tör vény (a továb biak ban: Kt.) 2.  § (1) be kez dé sé nek
a) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[2.  § (1) A (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott ter mék díj kö -
te les ter mék után – ide ért ve más ter mék kel együtt vagy
annak ré sze ként, illetve össze te võ je ként for ga lom ba ho zott 
ter mé ket is – kör nye zet vé del mi ter mék dí jat (a továb biak -
ban: ter mék díj) fi zet]

„a) a bel föl di elõ ál lí tá sú ter mék díj kö te les ter mék ese té -
ben a ter mék díj kö te les ter mék elsõ bel föl di for ga lom ba
ho zó ja vagy sa ját célú fel hasz ná ló ja, bér gyár tás ese tén a
bér gyár ta tó, a (3) be kez dés a) és f) pont já ban meg ha tá ro -
zott ter mék ese té ben az elsõ bel föl di for ga lom ba hozó elsõ
ve võ je vagy sa ját célú fel hasz ná ló ja,”

2.  § A Kt. a kö vet ke zõ 2/A.  §-sal egé szül ki:

„A termékdíjfizetési kötelezettség átvállalása

2/A.  § (1) A ter mék díj fi ze té si kö te le zett ség szám la vagy 
szer zõ dés alap ján, kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott
mó don át vál lal ha tó.

(2) Szám la alap ján – a 2.  § (1) be kez dé sé nek d) pont já -
ban fog lalt kö te le zett ki vé te lé vel – a ter mék díj fi ze té si kö -
te le zett sé get

a) cso ma go lás ese tén a cso ma go lás össze te võ it a kö te -
le zett szá má ra gyár tó vagy for gal ma zó bel föl di vál lal ko zó, 
ha a hasz no sí tást ko or di ná ló szer ve ze ten ke resz tül men tes -
sé get él vez, va la mint

b) bel föl di elõ ál lí tá sú ter mék díj kö te les egyéb kõ olaj -
ter mék ese tén az elsõ bel föl di for ga lom ba hozó
vál lal hat ja át a kö te lez et tõl.

(3) Szer zõ dés alap ján a ter mék díj fi ze té si kötelezett -
séget

a) a 2.  § (1) be kez dé sé nek a)–c) pont ja sze rin ti kötele -
zettõl

aa) a ter mék díj kö te les ter mé ket ex por tá ló, illetve
 Közösségen be lül ér té ke sí tõ elsõ bel föl di vevõ, to váb bá a
bér gyár tó,

ab) az elsõ bel föl di vevõ, ha a kö te lez et tõl meg vá sá rolt
ter mék díj kö te les ter mék leg alább 60%-át ex por tál ja vagy
a Kö zös sé gen be lül ér té ke sí ti,

ac) a men tes ség gel ren del ke zõ hasz no sí tást ko or di ná ló
szer ve zet,

b) a bér gyár tó tól mint má sod la gos kö te lez et tõl a men -
tes ség gel ren del ke zõ hasz no sí tást ko or di ná ló szer ve zet,

c) ke res ke del mi cso ma go lás ese tén a 2.  § (1) be kez dé -
sé nek d) pont ja sze rin ti kö te lez et tõl – ha az a (3) be kez dés
a) pont já ban meg ha tá ro zot tak sze rint a kö te le zett sé get át -
vál lal ta – a 2.  § (1) be kez dé sé nek d) pont ja sze rin ti kö te le -
zett ve võ je [aa), ab) és c) pont a továb biak ban együtt: má -
sod la gos kö te le zett]

vál lal hat ja át.

(4) A (2)–(3) be kez dés alap ján ter mék díj fi ze té si kö te le -
zett sé get át vál la ló ra – a hasz no sí tást ko or di ná ló szer ve zet
ki vé te lé vel – a kö te le zett re vo nat ko zó sza bá lyok al kal ma -
zan dó ak.

(5) Ha a ter mék díj fi ze té si kö te le zett sé get át vál la ló az
át vál lalt kö te le zett sé get nem tel je sí ti, a nem tel je sí tett kö -
te le zett sé gért az ere de ti kö te le zett kö te les helyt áll ni.”

3.  § A Kt. 3.  §-ának (8) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(8) A (9) be kez dés re  való fi gye lem mel a kö te le zett a
ter mék díj net tó össze gét ha von ta ál la pít ja meg és az éves,
havi és ne gyed éves be val ló az Art. 1. szá mú mel lék le té nek 
A. 2–3. pont já ban meg ha tá ro zot tak alap ján a rá vo nat ko zó
gya ko ri ság gal, az Art. 1. szá mú mel lék le té nek B. 1. pont -
já ban, illetve B. 2. a) pont já ban meg ál la pí tott ese dé kes ség
idõ pont já ig a ter mék díj-fi ze té si kö te le zett ség rõl, va la mint
az eh hez kap cso ló dó hasz no sí tá si kö te le zett sé gé rõl
– amennyi ben e tör vény sze rint nincs he lye a ter mék díj hi -
va tal ból tör té nõ meg ál la pí tá sá nak – a vám ha tó ság hoz az
erre a cél ra kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott tar tal mi,
for mai kö ve tel mé nyek nek meg fele lõen a vám ha tó ság hon -
lap ján köz zé tett, elekt ro ni ku san tá mo ga tott for ma nyom -
tat vá nyon vagy elekt ro ni kus úton és for má ban be val lást
nyújt be. A kö te le zett az új ra hasz nál ha tó cso ma go lás ra vo -
nat ko zó kör nye zet vé del mi ter mék díj jal kap cso la tos be val -
lá si kö te le zett sé gét éven te tel je sí ti.”

4.  § (1) A Kt. 4.  §-ának (3) be kez dé se a kö vet ke zõ
d) pont tal egé szül ki:

[(3) Az im por tált ter mék díj kö te les ter mék utá ni ter mék -
díj-fi ze té si kö te le zett ség]

„d) áru to váb bí tás vám eljá ráskor, amennyi ben a to vább -
szál lí tás ér de ké ben át ra ko dás, ezen be lül ki cso ma go lás és
új ra cso ma go lás tör té nik, a vám elé ál lí tás kor”

[ke let ke zik.]

(2) A Kt. 4.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép, ezzel egy ide jû leg a Kt. 4.  §-a a kö vet ke zõ
(5)–(7) be kez dés sel egé szül ki:

„(4) A kö te le zett dön té se alap ján az adott tárgy év re vo -
nat ko zó ter mék díj-fi ze té si kö te le zett sé ge, amennyi ben er -
rõl a tárgy évet meg elõ zõ év de cem ber 20-ig be je len tést
tesz a vám ha tó ság ré szé re
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a) a Kö zös sé gen be lül be ho zott ter mék díj kö te les ter -
mék ese té ben a ter mék, illetve

b) a bel föl di elõ ál lí tá sú cso ma go lás ese té ben a cso ma -
go lás össze te võ je
kész let re tör té nõ fel vé te lé nek nap ján ke let ke zik. A köte -
lezett a ter mék díj-fi ze té si kö te le zett sé ge ke let ke zé sé nek
idõ pont ját a tárgy éven be lül nem vál toz tat hat ja meg.

(5) Amennyi ben a kö te le zett a ter mék díj-fi ze té si kö te le -
zett sé ge ke let ke zé sé nek idõ pont ját az (1) be kez dés ben
fog lal tak al kal ma zá sa he lyett a (4) be kez dés ben fog lal tak
alap ján ál la pít ja meg, kö te les a tárgy évet meg elõ zõ év de -
cem ber 31-én kész le ten levõ ter mék díj kö te les ter mé ke i rõl
lel tárt ké szí te ni (amely egy ben a tárgy év nyi tó kész le te), és 
a ter mék dí jat – a tárgy év ben ér vé nyes ter mék díj té tel mér -
té ké vel – tárgy év ja nu ár 20-ig meg fi zet ni.

(6) Amennyi ben a kö te le zett a ter mék díj-fi ze té si kö te le -
zett sé ge ke let ke zé sé nek idõ pont ját a (4) be kez dés ben fog lal -
tak al kal ma zá sát köve tõen az (1) be kez dés ben fog lal tak alap -
ján ál la pít ja meg, ak kor az év for du ló nap ján kész le ten levõ
ter mék díj kö te les ter mé ke i rõl lel tárt ké szít és ezen kész le ten
levõ ter mé ke ket el kü lö ní tet ten nyil ván tart ja. A kö te le zett nek
a kész le ten levõ ter mé kek után az egy szer már meg fi ze tett
ter mék dí jat is mé tel ten nem kell megfi zetnie.

(7) Amennyi ben az ál ta lá nos for gal mi adó ról  szóló tör -
vény ter mék im port ese tén az ál ta lá nos for gal mi adó vám -
eljá rás so rán tör té nõ ki ve té sét írja elõ, a ter mék dí jat a vám -
ha tó ság az ál ta lá nos for gal mi adó val együtt veti ki.”

5.  § A Kt. 5/C.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(6) A cso ma go lás ter mék dí ja ki vé te lé vel nem kell ter -
mék dí jat fi zet ni a vám rak tár ba, vám sza bad te rü let re, vám -
sza bad rak tár ba kül föld rõl tör té nõ be tá ro lás kor. A cso ma -
go lás ter mék dí ját nem kell meg fi zet ni, ha a ter mék nem
ke rült át cso ma go lás ra.”

6.  § A Kt. a kö vet ke zõ 5/E.  §-sal egé szül ki:
„5/E.  § (1) Kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott fel té te -

lek kel és mó don a 2.  § (1) be kez dé sé nek a)–c) pont já ban
meg ha tá ro zott kö te le zett le von hat ja a 2. szá mú mel lék let
2.1. pont já ban meg ha tá ro zott azon új ra hasz nál ha tó cso -
ma go lás után meg fi ze ten dõ „E1” ter mék díj té tel nek
100%-át, amely re vo nat ko zó an az új ra hasz nál ha tó cso ma -
go lás vissza vé te li rend szer ke re té ben tör té nõ vissza vé te lét
és új ra hasz ná la tát iga zol ja.

(2) Kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott fel té te lek kel és
mó don a 2.  § (1) be kez dé sé nek d) pont já ban meg ha tá ro -
zott kö te le zett le von hat ja a 2. szá mú mel lék let 2.1. pont já -
ban meg ha tá ro zott azon új ra hasz nál ha tó cso ma go lás után
meg fi ze ten dõ „E2” ter mék díj té tel nek 100%-át, amely re
vo nat ko zó an iga zol ja, hogy a vissza vett új ra hasz nál ha tó
cso ma go lás a 2.  § (1) be kez dé sé nek a)–c) pont já ban meg -
ha tá ro zott kö te le zett nek át adás ra ke rült.

(3) Kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott fel té te lek kel és
mó don a 2.  § (1) be kez dés a)–c) pont já ban meg ha tá ro zott

kö te le zett vagy a ter mék díj-fi ze té si kö te le zett ség át vál la -
lá sa ese tén a hasz no sí tást ko or di ná ló szer ve zet a 2. szá mú
mel lék let 2.4. b) pont já ban meg ha tá ro zott azon nem új ra -
hasz nál ha tó cso ma go lás után meg fi ze ten dõ „E1” ter mék -
díj té tel nek 85%-át le von hat ja, amely re vo nat ko zó an a nem 
új ra hasz nál ha tó cso ma go lás ból ke let ke zett hul la dék nak az 
anya gá ban tör té nõ hasz no sí tás ra tör té nõ át adás-át vé te lé -
nek té nyét vagy az anya gá ban tör té nõ hasz no sí tás té nyét
iga zol ja.

(4) Kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott fel té te lek kel és
mó don a 2.  § (1) be kez dés d) pont já ban meg ha tá ro zott
 kötelezett a 2. szá mú mel lék let 2.4. b) pont já ban meg ha tá -
ro zott azon nem új ra hasz nál ha tó cso ma go lás után meg -
fizetendõ „E2” ter mék díj té tel nek 85%-át le von hat ja,
amely re vo nat ko zó an iga zol ja, hogy a vissza vett nem új ra -
hasz nál ha tó cso ma go lás hul la dé ka a 2.  § (1) be kez dé sé nek 
a)–c) pont já ban meg ha tá ro zott kö te le zett nek, vagy a kö te -
le zett, illetve a hasz no sí tást ko or di ná ló szer ve zet ál tal
meg bí zott hul la dék ke ze lõ nek át adás ra ke rült.

(5) A le vo nás ra ke rü lõ ter mék díj össze gé nek gön gyö lí -
tett nagy sá ga nem ha lad hat ja meg a tárgy év re vo nat ko zó
be fi ze té sek gön gyö lí tett nagy sá gát.”

7.  § A Kt. 12.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„12.  § (1) A Cskt. alap ja a cso ma go lás tö me ge, ille tõ leg

a ke res ke del mi cso ma go lás ese té ben a cso ma go lás da rab -
szá ma.

(2) Össze tett vagy tár sí tott cso ma go lás ese tén a fi ze ten -
dõ ter mék díj meg ál la pí tá sá ra,

a) ha az fi zi kai mó don össze te võ i re szét vá laszt ha tó, az
egyes össze te võk re vo nat ko zó ter mék díj té telt,

b) ha az fi zi kai mó don össze te võ i re szét nem vá laszt ha -
tó és leg alább 90%-ban egy ne mû anyag ból áll, a cso ma go -
lás tel jes tö me gé re a fõ össze te võ re vo nat ko zó ter mék díj -
té telt,

c) ha az fi zi kai mó don össze te võ i re szét nem választ -
ható és nincs olyan össze te võ, amely a cso ma go lás tö me -
gé nek 90%-át el éri, a tár sí tott anya gok ra vo nat ko zó ter -
mék díj té telt kell al kal maz ni.

(3) A 2.  § (1) be kez dés a)–c) pont já ban meg ha tá ro zott
kö te le zett cso ma go lás ese tén – a ke res ke del mi cso ma go lás 
ki vé te lé vel – a 2. szá mú mel lék let 1. pont ja sze rint tö meg -
ala pon szá mí tott ter mék dí jat fi zet.

(4) A 2.  § (1) be kez dés a)–c) pont já ban meg ha tá ro zott
kö te le zett ke res ke del mi cso ma go lás ese tén a 2. szá mú
mel lék let 2.1. pont ja sze rint da rab ala pon szá mí tott ter -
mék dí jat fi zet.

(5) A 2.  § (1) be kez dés d) pont já ban meg ha tá ro zott
 kötelezett a 2. szá mú mel lék let 2.2. pont ja sze rint da rab -
ala pon szá mí tott ter mék dí jat fi zet.

(6) A 2.  § (1) be kez dés a)–c) pont já ban meg ha tá ro zott
elsõ bel föl di for ga lom ba hozó, ha a ke res ke del mi cso ma -
go lást kis ke res ke del mi ér té ke sí tés ke re té ben köz vet le nül
a fo gyasz tó nak ér té ke sít, – a 2. szá mú mel lék let 2.1. pont ja 
sze rint szá mí tott ter mék dí jon túl me nõ en – a 2. szá mú mel -
lék let 2.2. pont ja sze rin ti szá mí tott ter mék dí jat is fi zet.
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(7) A 2.  § (1) be kez dés a)–c) pont já ban meg ha tá ro zott
kö te le zett nek, ha – a kap csolt vál lal ko zás nak mi nõ sü lõ
 kötelezettekkel együt te sen szá mít va – éves szin ten a 20.  §
zs) pont já nak zsa)–zsg) al pont já ban fog lalt cso ma go lás
mennyi sé ge nem na gyobb 75 000 da rab nál, a 2. szá mú
mel lék let 2.1. pont ja sze rin ti „E1” ter mék díj té telt nem kell
meg fi zet nie. E be kez dés sze rin ti mennyi ség ki szá mí tá sa
so rán az új ra hasz nál ha tó ter mék díj kö te les cso ma go lást
csak egy szer kell figye lembe ven ni.

(8) A 2.  § (1) be kez dés d) pont já ban meg ha tá ro zott, a to -
vább for gal ma zást ki zá ró lag a fo gyasz tó szá má ra vég zõ
kö te le zett nek, ha éves szin ten az ál ta la for gal ma zott 20.  §
zs) pont já nak zsa)–zsg) al pont já ban fog lalt cso ma go lás
mennyi sé ge nem na gyobb 75 000 da rab nál és leg fel jebb
50 m2  alap te rü le tû üz let he lyi ség gel ren del ke zik, a 2. szá -
mú mel lék let 2.2. pont ja sze rin ti „E2” ter mék díj té tel fize -
tési kö te le zett sé ge nem ke let ke zik. E be kez dés sze rin ti
mennyi ség ki szá mí tá sa so rán az új ra hasz nál ha tó ter mék -
díj kö te les cso ma go lást csak egy szer kell figye lembe
 venni.

(9) A Cskt. ter mék díj té te le it és ki szá mí tá sá nak mód ját a 
2. szá mú mel lék let tar tal maz za.

(10) A (7) és (8) be kez dés ben fog lalt, ter mék díj té tel
meg fi ze té sé hez nyúj tott ked vez mény a Szer zõ dés 87. és
88. cik ké nek a de mi ni mis tá mo ga tá sok ra  való al kal ma zá -
sá ról  szóló 2006. de cem ber 15-i, 1998/2006/EK bi zott sá gi
ren de let (HL L 379/5. 2006.12.28.) ha tá lya alá tar to zó
 támogatást tar tal maz.”

8.  § A Kt. a kö vet ke zõ al cím mel és 12/A.  §-s al egé szül ki:

„A csekély összegû támogatásokra vonatkozó szabályok

12/A.  § (1) A 12.  § (7) és (8) be kez dé se sze rin ti
1998/2006/EK bi zott sá gi ren de let ha tá lya alá tar to zó kö te -
le zett a 2. szá mú mel lék let 2.4. b) pont ja sze rin ti E1, illetve
E2 ter mék díj té tel meg fi ze té sé hez a díj mér té ké vel meg -
egye zõ, leg fel jebb évi 65 000 eu ró nak meg fe le lõ fo rint -
össze gû de mi ni mis tá mo ga tást ve het igény be.

(2) A csekély össze gû tá mo ga tás oda íté lé sé nek fel té te -
le, hogy a ked vez mé nye zett a vám ha tó ság ré szé re nyi lat -
ko zik, hogy a tá mo ga tás oda íté lé se kor az érin tett pénz ügyi 
év ben, va la mint az elõ zõ két pénz ügyi év so rán az ál ta la
igény be vett csekély össze gû tá mo ga tá sok tá mo ga tás tar -
tal ma nem ha lad ja meg a 200.000 eu ró nak meg fe le lõ
 forintösszeget, to váb bá nyi lat ko zik ar ról, hogy nem mi nõ -
sül ne héz hely zet ben lévõ vál lal ko zás nak.

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

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

(5) Az 1998/2006/EK ren de let 3. cikk 1. pont ja sze rin ti
tá jé koz ta tá si kö te le zett sé get a vám ha tó ság kö te les tel je sí -
te ni.”

9.  § (1) A Kt. 20.  §-a a kö vet ke zõ ly) pont tal egé szül ki:

[20.  § E tör vény al kal ma zá sá ban]

„ly) kis ke res ke del mi ér té ke sí tés: ter mé kek és ke res ke -
del mi szol gál ta tá sok ér té ke sí té se, illetve nyúj tá sa köz vet -
le nül a nem to vább for gal ma zó vevõ ré szé re;”

(2) A Kt. 20.  §-a a kö vet ke zõ ny) pont tal egé szül ki:

[20.  § E tör vény al kal ma zá sá ban]

„ny) bér gyár tás: meg ren de lõ vagy meg bí zott ja (bér -
gyár ta tó) ál tal a Ma gyar Köz tár sa ság ban le te le pe dett sze -
mély (bér gyár tó) ré szé re el len szol gál ta tás nél kül ren del -
ke zés re bo csá tott anya gok ból, fél kész ter mé kek bõl el len -
szol gál ta tás el le né ben ter mék díj kö te les ter mék elõállí -
tása;”

(3) A Kt. 20.  §-a a kö vet ke zõ sz) pont tal egé szül ki:

[20.  § E tör vény al kal ma zá sá ban]

„sz) ne héz hely zet ben lévõ vál lal ko zás: a ne héz hely zet -
ben lévõ vál lal ko zá sok meg men té sé hez és szer ke zet át ala -
kí tá sá hoz nyúj tott ál lam i tá mo ga tás ról  szóló bi zott sá gi
köz le mény (2004/C; 244/02) 2.1 pont ja sze rin ti ne héz
hely zet ben lévõ vál lal ko zás;”

(4) A Kt. 20.  §-ának zs) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

[20.  § E tör vény al kal ma zá sá ban]

„zs) ke res ke del mi cso ma go lás: a vám- és a sta tisz ti kai
nó menk la tú rá ról, va la mint a Kö zös Vám ta ri fá ról  szóló,
a Ta nács 1987. jú li us 23-i 2658/87/EGK ren de le te 2009.
ja nu ár 1-jén ha tá lyos I. mel lék le te (a továb biak ban: Kom -
bi nált Nó menk la tú ra) sze rin ti

zsa) 2205 vám ta ri fa szá mú ver mut és friss szõ lõ bõl ké -
szült más bor nö vé nyek kel vagy aro ma ti kus anya gok kal
íze sít ve, a 2206 vám ta ri fa szá mú más er jesz tett ital (pl.: al -
ma bor, kör te bor, méz bor); er jesz tett ita lok ke ve ré kei és
 erjesztett ita lok és al ko hol men tes ita lok má sutt nem em lí -
tett ke ve ré kei, a 2207 10 00 vám ta ri fa szá mú nem de na tu -
rált etil-al ko hol leg alább 80 tér fo gat szá za lék al ko hol tar ta -
lom mal, va la mint a 2208 vám ta ri fa szá mú nem de na tu rált
etil al ko hol, ke ve sebb mint 80 tér fo gat szá za lék al ko hol tar -
ta lom mal; szesz, li kõr és más sze szes ital,

zsb) 2203 vám ta ri fa szá mú ma lá tá ból ké szült sör,

zsc) 2204 vám ta ri fa szá mú bor friss szõ lõ bõl, be le ért ve
a sze sze zett bort is; szõ lõ must, a 2009 vtsz. alá tar to zó ki -
vé te lé vel,

zsd) 2202 vám ta ri fa szá mú víz (be le ért ve a ter mé sze tes
vagy mes ter sé ges ás vány vi zet és a szén sa vas vi zet is)
 cukor vagy más éde sí tõ anyag hoz zá adá sá val vagy íze sít ve
és más al ko hol men tes ital, a 2009 vtsz. alá tar to zó gyü -
mölcs- és zöld ség le vek ki vé te lé vel,

zse) a 2009 vám ta ri fa szá mú gyü mölcs lé (be le ért ve a
szõ lõ mus tot is) és zöld ség lé, nem er jeszt ve, hoz zá adott
 alkoholtartalom nél kül, cu kor vagy más éde sí tõ anyag hoz -
zá adá sá val is,

zsf) a 2106 90 30, 2106 90 51, 2106 90 55, 2106 90 59
vám ta ri fa szá mú íze sí tett vagy szí ne zett cu kor szi rup,
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zsg) a 2201 vám ta ri fa szá mú (em ber i fo gyasz tás ra al -
kal mas) víz, be le ért ve a ter mé sze tes vagy mes ter sé ges ás -
vány vi zet és a szén sa vas vi zet is, cu kor vagy más éde sí tõ -
anyag hoz zá adá sa és íze sí tés nél kül, ki vé ve a jég, a hó és
a la bo ra tó ri u mi vizs gá la ti víz min ta,
a cso ma go lás ról és a cso ma go lá si hul la dék ke ze lé sé nek
rész le tes sza bá lya i ról  szóló kü lön jog sza bály fo gyasz tói
(el sõd le ges) cso ma go lá sa (ide nem ért ve a cím két és ku pa -
kot), to váb bá a for gal ma zás he lyén, a for gal ma zott ter -
mék hez adott 3923 21 és 3923 29 vám ta ri fa szá mú, a cso -
ma go lás ról és a cso ma go lá si hul la dék ke ze lé sé nek rész le -
tes sza bá lya i ról  szóló kü lön jog sza bály sze rin ti mû anyag
zsák és zacs kó (ide ért ve a kúp alak út is) cso ma go lás;”

10.  § A Kt. 23.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés 
lép:

„23.  § A szám lán a tel je sí tés dá tu mát, to váb bá a szám lán 
vagy annak mel lék le tén a ter mék díj mér té két, va la mint
össze gét té te len ként és össze sen fel kell tün tet ni.”

11.  § A Kt. 2. szá mú mel lék le te he lyé be e tör vény mel -
lék le te lép.

12.  § (1) Ez a tör vény 2009. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(2) A Kt. 3.  §-ának (15) be kez dé sé ben „a ter mék dí jat a
be val lás be nyúj tá sá ig” szö veg rész he lyé be „a ter mék dí jat
– a 4.  § (5) be kez dé sé ben fog lalt ki vé tel lel – a be val lás be -
nyúj tá sá ig” szö veg rész, 4.  §-ának (1) be kez dé sé ben „a (2)
és (3) be kez dés ben fog lalt el té rés sel” szö veg rész he lyé be
a „a (2)–(4) be kez dés ben fog lalt el té rés sel” szö veg rész,
a 4/G.  §-ának (2) be kez dé sé ben „az át vál la ló” szö veg rész
he lyé be „a ter mék díj fi ze té si kö te le zett sé get át vál la ló”
szö veg rész, a 4/H.  § (4) be kez dé se b) pont já nak „adó bír -
ság” szö veg ré sze he lyé be a „ter mék díj bír ság” szö veg rész, 
a 4/H.  § (4) be kez dé se c) pont já nak „adó bír sá got,” szö veg -
ré sze he lyé be a „ter mék díj bír sá got” szö veg rész, a 4/H.  §
(7) be kez dé sé nek „adó bír ság,” szö veg ré sze he lyé be a „ter -
mék díj bír ság,” szö veg rész, a 4/I.  § (1) be kez dé sé nek
„adó bír ság,” szö veg ré szei he lyé be a „ter mék díj bír ság,”
szö veg ré szek, a 4/I.  § (2) be kez dé se b) pont já nak, va la -
mint (3) be kez dé se b) pont já nak „szel lem i jog jo go sult ja”
szö veg ré sze he lyé be a „szel lem i al ko tá son fenn ál ló jog

 jogosultja” szö veg rész, a 4/I.  § (3) be kez dé se b) pont já nak
„szel lem i tu laj don jo got” szö veg ré sze he lyé be a „szel lem i
al ko tá son fenn ál ló tu laj don jo got” szö veg rész lép.

(3) A Kt. 2.  §-ának (2) be kez dé se, 5/A.  §-ának (5) be -
kez dé se, to váb bá 6.  §-ának (2) be kez dé sé ben az „, 5%-át a
Mi nisz té rium” szö veg rész 2009. ja nu ár 1-jén ha tá lyát
vesz ti.

(4) Ez a tör vény 2009. ja nu ár 2-án ha tá lyát vesz ti.

13.  § A tör vény ter ve ze té nek a kö vet ke zõ kö zös sé gi
jogi ak tu sok sze rin ti elõ ze tes be je len té se meg tör tént:

a) az Euró pai Par la ment és a Ta nács – 98/48/EK irány -
elv vel mó do sí tott – 98/34/EK irány elve (1998. jú ni us 22.)
a mû sza ki szab vá nyok és sza bá lyok, va la mint az in for má -
ci ós tár sa da lom szol gál ta tá sa i ra vo nat ko zó sza bá lyok
 terén in for má ció szol gál ta tá si el já rás meg ál la pí tá sá ról;

b) az Euró pai Par la ment és a Ta nács 94/62/EK irány -
elve (1994. de cem ber 20.) a cso ma go lás ról és a cso ma go -
lá si hul la dék ról, 16. cikk (1) és (2) be kez dé se.

14.  § (1) A hul la dék gaz dál ko dás ról  szóló 2000. évi
XLIII. tör vény (a továb biak ban: Hgt.) 11.  §-ában az „ön -
álló szer ve ze tet” szö veg rész he lyé be az „ön ál ló koordi -
náló szer ve ze tet” szö veg rész lép.

(2) A Hgt. 59.  §-ának (1) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„b) a le té ti díj, az új ra hasz nál ha tó és a nem új ra hasz nál -
ha tó ter mé kek be tét dí já nak, a vissza vé te li és vissza adá si
le he tõ sé gek al kal ma zá sá nak, va la mint a hul la dék ká vált
gép jár mû vek ke ze lé sé nek rész le tes sza bá lya it;”

(3) A Hgt. 59.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ
q) pont tal egé szül ki:

[59.  § (1) Fel ha tal ma zást kap a Kormány, hogy ren de -
let ben sza bá lyoz za:]

„q) a hul la dék ke ze lé si kö te le zett ség el lá tá sá ra sza ko so -
dott ko or di ná ló szer ve ze tek lét re ho zá sá nak és mû kö dé sé -
nek sza bá lya it;”

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
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Melléklet
a 2008. évi LXIX. tör vényhez

[2. számú melléklet
az 1995. évi LVI. tör vényhez]

A csomagolás termékdíjtételei, valamint
a fizetendõ termékdíj kiszámítása

1. A cso ma go lás anya ga alap ján fi ze ten dõ tö meg ala pú
ter mék díj

Ter mék díj kö te les ter mék elõ ál lí tott cso ma go lás
anya ga

Ter mék díj té tel
(Ft/kg)

Mû anyag 36

Tár sí tott 44

Alu mí ni um 16

Fém (ki vé ve alu mí ni um) 13

Pa pír, fa, ter mé sze tes ala pú tex til 16

Üveg 6

Egyéb 44

2. A ke res ke del mi cso ma go lás után fi ze ten dõ ter mék díj
meg ál la pí tá sá nak mód ja, va la mint a ke res ke del mi cso ma -
go lás ter mék díj té te le

2.1. A Kt. 2.  § (1) be kez dé sé nek a)–c) pont ja sze rin ti
kö te le zett ál tal fi ze ten dõ ter mék díj ki szá mí tá sa

T=A * (H+E1)

ahol
T = szá mí tott ter mék díj té tel
A = a ter mék díj kö te les ter mék összes mennyi sé ge

(db)
H = hasz no sí tás ra vo nat ko zó ter mék díj té tel a

2.4. a) pont alap ján (Ft/db)
E1 = egy sé ges ter mék díj té tel a 2.4. b) pont alap ján

(Ft/db)

2.2. A Kt 2.  § (1) be kez dé sé nek d) pont ja sze rin ti kö te -
le zett ál tal fi ze ten dõ ter mék díj ki szá mí tá sa

T = A * E2

ahol
T = szá mí tott ter mék díj té tel
A = a ter mék díj kö te les ter mék összes mennyi sé ge

(db)
E2 = egy sé ges ter mék díj té tel a 2.4. b) pont alap ján

(Ft/db)

2.3. A Kt. 12.  §-ának (7) be kez dé se ese tén a fi ze ten dõ
ter mék díj ki szá mí tá sa

T = A * H

ahol
T = szá mí tott ter mék díj té tel
A = a ter mék díj kö te les ter mék összes mennyi sé ge

(db)
H = hasz no sí tás ra vo nat ko zó ter mék díj té tel a

2.4. a) pont alap ján (Ft/db)

2.4. A díj té te lek
a) ,,H” (hasz no sí tás ra vo nat ko zó) ter mék díj té tel mér -

téke

Ter mék díj kö te les cso ma go lás
Ter mék díj té tel

(Ft/db)

Mû anyag 1,5 li te rig 11

Mû anyag 1,5 li ter fe lett 22

Mû anyag (be vá sár ló-rek lám) tás ka 
3 li te rig

 3

Mû anyag (be vá sár ló-rek lám) tás ka
3,001–20 li ter kö zött

10

Mû anyag (be vá sár ló-rek lám) tás ka
20 li ter fe lett

25

Üveg 1 li te rig  6

Üveg 1 li ter fe lett 11

Tár sí tott cso ma go lás 1,5 li te rig

Ré teg zett ital cso ma go lás 13

Egyéb 27

Tár sí tott cso ma go lás 1,5 li ter fe lett

Ré teg zett ital cso ma go lás 27

Egyéb 50

Fém 1,0 li te rig 33

Fém 1,0 li ter fe lett 66

Egyéb anya gok 1,0 li te rig 11

Egyéb anya gok 1,0 li ter fe lett 22

b) ,,E” (egy ség) ter mék díj té tel mér té ke

Ter mék díj kö te les 
cso ma go lás

Ter mék díj té tel (Ft/db)

2009-ben 2010-ben

E1 1,80 2,00

E2 3,50 4,00
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2008. évi XCI.
törvény

a környezet védelmének általános szabályairól szóló
1995. évi LIII. törvény, a természet védelmérõl szóló

1996. évi LIII. törvény, valamint egyéb törvények
módosításáról*

A környezet védelmének általános szabályairól szóló
1995. évi LIII. törvény módosítása

1. § A kör nye zet vé del mé nek ál ta lá nos sza bá lya i ról
 szóló 1995. évi LIII. tör vény (a to váb bi ak ban: Kvt.) 4. §-a
a kö vet ke zõ 33–39. pon tok kal egé szül ki:

[E tör vény al kal ma zá sá ban]
„33. té ra dat: elekt ro ni kus for má ban ren del ke zés re álló,

a Nem ze ti Kör nye ze ti Tér in for ma ti kai Rend szer lét re ho -
zá sá nak és mû köd te té sé nek sza bá lya i ról szóló jog sza bály -
ban meg ha tá ro zott tárgy kör be tar to zó, kü lö nö sen a ge o dé -
zi ai, a ter mé szet-, a gaz da ság-, a te le pü lés-, illetve a né pes -
ség föld raj zi adat, amely köz vet le nül vagy köz vet ve vo nat -
ko zik a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén fek võ hely re vagy
föld raj zi te rü let re;

34. tér adat kész let: tér ada tok tér in for ma ti kai esz köz út -
ján azo no sít ha tó gyûj te mé nye;

35. me ta adat: tér adat nak nem mi nõ sü lõ, ah hoz kap cso -
ló dó, a tér adat kész le te ket és té ra dat-szol gál ta tá so kat le író
elekt ro ni kus in for má ció, amely le he tõ vé te szi a tér adat -
kész le tek és té ra dat-szol gál ta tá sok el éré sét, nyil ván tar tá -
sát és fel hasz ná lá sát;

36. té ra dat-szol gál ta tás: tér ada ton vagy me ta ada ton
tér in for ma ti kai esz köz zel el vé gez he tõ mû ve let;

37. tér adat ke ze lõ: tér ada tot lét re ho zó, ke ze lõ, rend sze -
re sen fris sí tõ és a té ra dat bir to ká ban lévõ, va la mint a tér -
adattal kap cso la tos ál lam i vagy he lyi ön kor mány za ti,
 továbbá jog sza bály ban meg ha tá ro zott, kör nye zet tel össze -
füg gõ köz fel ada tot el lá tó, illetve köz szol gál ta tást nyúj tó
szerv vagy sze mély, va la mint az ezek el len õr zé se alatt
álló, kör nye zet tel össze füg gõ fel ada tot vég zõ vagy köz -
szol gál ta tást nyúj tó ter mé sze tes vagy jogi sze mély. Nem
mi nõ sül nek tér adat ke ze lõ nek a bí ró sá gok és a jog al ko tó
szer vek annyi ban, amennyi ben azok e fel adat- és ha tás kö -
rük ben jár nak el;

38. in te ro pe ra bi li tás: a tér adat kész le tek össze köt te té sé -
nek és a té ra dat-szol gál ta tá sok kö zött is mé telt kézi be avat -
ko zás nél kül lét re jö võ olyan össze kap cso ló dás nak a le he -
tõ sé ge, amely a tér adat kész le tek és -szol gál ta tá sok el éré sét 
ma ga sabb mi nõ ség gel biz to sít ja, mint a 48/G. § (2) be kez -
dé sé ben meg ha tá ro zott in for má ci ós rend sze rek el kü lö nül -
ten;

39. tér in for ma ti kai esz köz: olyan in for ma ti kai, geodé -
ziai vagy táv ér zé ke lé si esz köz, amely té ra dat rög zí té sé re,
tá ro lá sá ra, ke ze lé sé re, to váb bá meg je le ní té sé re szol gál.”

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2008. no vem ber 17-i ülés nap ján fo gad ta el.

2. § (1) A Kvt. 40. §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A Prog ram nak – a Prog ram idõ tar ta má ra vonat -
kozóan – tar tal maz nia kell a 48/B. § (2) be kez dé sé ben fog -
lal ta kat.”

(2) A Kvt. 40. §-ának (5) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(5) A Kormány a Prog ram el ké szí té se kor fenn ál ló fel -
té te lek mó do su lá sa, illetve a vég re haj tás hely ze té nek ala -
ku lá sá tól füg gõ en ja vas la tot te het a Prog ram fe lül vizs gá la -
tá ra. A fe lül vizs gá lat so rán a Prog ram ter ve zé sé re vo nat -
ko zó elõ írá so kat kell al kal maz ni.”

(3) A Kvt. 40. §-a a kö vet ke zõ (6) be kez dés sel egé szül ki:
„(6) A Prog ram ter ve zé sé ben, vég re haj tá sá ban és szük -

ség sze rin ti fe lül vizs gá la tá ban kü lön jog sza bály ban meg -
ha tá ro zott szerv mû kö dik köz re.”

3. § (1) A Kvt. 46. §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A te le pü lé si ön kor mány zat (Bu da pes ten a Fõ vá ro si
Ön kor mány zat is) a kör nye zet vé del me ér de ké ben]

„b) ön ál ló te le pü lé si kör nye zet vé del mi prog ra mot dol -
go z ki a 48/E. §-ban fog lal tak sze rint, ame lyet képviselõ-
 testülete (köz gyû lé se) hagy jóvá;”

(2) A Kvt. 46. §-a (2) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A me gyei ön kor mány zat az épí tett és ter mé sze ti kör -
nyezet vé del mé vel kap cso la tos fel ada ta i nak el lá tá sa ér de -
ké ben]

„a) a te le pü lé si ön kor mány za tok kal és az il le té kes me -
gyei te rü let fej lesz té si ta náccsal egyez tet ve me gyei kör -
nye zet vé del mi prog ra mot ké szít a 48/D. §-ban fog lal tak
sze rint, ame lyet a me gyei köz gyû lés hagy jóvá;”

4. § (1) A Kvt. 48. §-a a kö vet ke zõ új (2) be kez dés sel
egé szül ki és ezzel egy ide jû leg a (2)–(5) be kez dé sek
számo zása (3)–(6) be kez dés re vál to zik:

„(2) A te le pü lé si ön kor mány zat kép vi se lõ-tes tü le te,
 illetõleg a fõ vá ro si ön kor mány zat ese tén a fõ vá ro si köz -
gyû lés ön kor mány za ti ren de let ben más tör vény ha tá lya alá 
nem tar to zó egyes fás szá rú nö vé nyek vé del me ér de ké ben
tu laj don jo got kor lá to zó elõ írá so kat ha tá roz hat meg.”

(2) A Kvt. 48. §-ának új (6) be kez dé se a kö vet ke zõ
c) pont tal egé szül ki:

[A pol gár mes ter (fõ pol gár mes ter) le ve gõ tisz ta ság vé -
del mi fel adat kö ré be, il le tõ leg ál lam igaz ga tá si, ha tó sá gi
ha tás kö ré be tar to zik:]

„c) a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott szmog hely zet
(füst köd ál la pot) be kö vet ke zé se ese tén az érin tett  lakosság
tá jé koz ta tá sa a meg lé võ és vár ha tó túl lé pés he lyé rõl, mér té -
ké rõl és idõ tar ta má ról, a le het sé ges egész ség ügyi ha tá sok -
ról és a ja va solt te en dõk rõl, va la mint a jö võ be li túl lé pés
meg elõ zé se ér de ké ben szük sé ges fel ada tok ról.”
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5. § A Kvt. V. Fe je ze te (A KÖRNYEZET VÉDEL MÉNEK
MEGALAPOZÁSA) a kö vet ke zõ új 48/A–48/F. §-ok kal és
azo kat meg elõ zõ en a kö vet ke zõ  alcímmel egé szül ki:

„A környezetvédelem tervezési rendszere

48/A. § (1) Az em ber i egész ség vé del me, va la mint a ter -
mé sze ti erõ for rá sok és ér té kek meg õr zé se és fenn tart ha tó
hasz ná la ta ér de ké ben – e vagy kü lön jog sza bály ban fog lal -
tak elõ írá sa sze rint – a kör nye zet tel, annak vé del mé vel,
 illetve a kör nye ze tet ve szé lyez te tõ té nye zõk kel kap cso la -
tos ál ta lá nos ter vet (át fo gó kör nye zet vé del mi terv), az
egyes kör nye ze ti ele mek kel, azok vé del mé vel, illetve a
kör nye ze ti ele me ket ve szé lyez te tõ egyes té nye zõk kel kap -
cso la tos rész le tes ter vet (te ma ti kus kör nye zet vé del mi terv)
és egye di kör nye ze ti adott ság gal, prob lé má val fog lal ko zó
ter vet (egye di kör nye zet vé del mi terv) kell ké szí te ni.

(2) A ter ve zés so rán
a) az ala cso nyabb te rü le ti szin tû kör nye zet vé del mi ter -

vet a ma ga sabb te rü le ti szin tû kör nye zet vé del mi ter vek kel,
b) a te ma ti kus és az egye di kör nye zet vé del mi ter ve ket

az adott te rü le ti szint át fo gó kör nye zet vé del mi ter vé vel
össze kell han gol ni.

(3) A kör nye zet vé del mi terv ké szí tõ jé nek az elõ ké szí tés 
so rán gon dos kod nia kell a terv szé les kö rû tár sa dal mi
egyez te té sé rõl.

48/B. § (1) Át fo gó kör nye zet vé del mi terv az e tör vény -
ben sza bá lyo zott or szá gos [40. §] és te rü le ti (re gi o ná lis
[48/C. §], me gyei [48/D. §] és te le pü lé si [48/E. §]) kör nye -
zet vé del mi prog ram.

(2) Az át fo gó kör nye zet vé del mi terv tar tal maz za:
a) a kör nye ze ti ele mek ál la po tá nak be mu ta tá sán és

az azt be fo lyá so ló fõbb ha tó té nye zõk elem zé sén ala pu ló
hely zet ér té ke lést;

b) a fenn tart ha tó fej lõ dés sel össz hang ban álló, el ér ni
kí vánt kör nye zet vé del mi cé lo kat, va la mint kör nye ze ti cél -
ál la po to kat;

c) a cé lok és cél ál la po tok el éré se ér de ké ben te en dõ
fõbb in téz ke dé se ket (kü lö nö sen a fo lya mat ban lévõ,
illetve az elõ irány zott fej lesz té sek kel és a mû köd te tés sel
kap cso la tos fel ada to kat), va la mint azok meg va ló sí tá sá nak
üte me zé sét;

d) a ki tû zött cé lok meg va ló sí tá sá nak sza bá lyo zá si,
 ellenõrzési, ér té ke lé si esz kö ze it;

e) az in téz ke dé sek vég re haj tá sá nak, va la mint a d) pont
sze rin ti esz kö zök al kal ma zá sá nak vár ha tó költ ség igé nyét,
a ter ve zett for rá sok meg je lö lé sé vel.

(3) A te rü le ti kör nye zet vé del mi prog ra mok ban fog lal ta -
kat az adott te rü le ti szint fej lesz té si kon cep ci ó já nak és ren -
de zé si, va la mint fej lesz tés po li ti kai ter ve i nek ki dol go zá sa,
a dön tés ho za tal és a vég re haj tás, to váb bá az adott te rü let re
vo nat ko zó ága za ti ter ve zés so rán ér vény re kell jut tat ni.

(4) A te rü le ti kör nye zet vé del mi prog ra mot szük ség sze -
rint, de leg alább a Prog ram meg újí tá sát, illetve fe lül vizs -
gá la tát kö ve tõ en – a 48/A. § (2) be kez dé sé nek fi gye lem be -
vé te lé vel – fe lül kell vizs gál ni.

48/C. § (1) A re gi o ná lis fej lesz té si ta nács a tervezési-
 statisztikai ré gi ó ra vo nat ko zó an az érin tett me gyei ön kor -
mány za tok kal egyez tet ve re gi o ná lis kör nye zet vé del mi
prog ra mot ké szít.

(2) A re gi o ná lis kör nye zet vé del mi prog ram tar tal maz za
a 48/B. § (2) be kez dés ben fog lal tak nak meg fe le lõ en azo -
kat a cé lo kat és in téz ke dé se ket, ame lyek el éré se, illetve
meg va ló sí tá sa re gi o ná lis szin ten ha té kony és in do kolt.

(3) A re gi o ná lis kör nye zet vé del mi prog ram vég re haj tá -
sá ról a re gi o ná lis fej lesz té si ta nács gon dos ko dik és a vég -
re haj tás ról leg alább két éven te tá jé koz tat ja a 40. § (6) be -
kez dés ben meg ha tá ro zott köz re mû kö dõ szer vet.

(4) A re gi o ná lis fej lesz té si ta nács a dön té si ha tás kö ré be
utalt tá mo ga tá sok ról szóló dön té sek meg ho za ta la kor elõ -
se gí ti a prog ram ban elõ irány zott fej lesz té sek tá mo ga tá sát.

48/D. § (1) A me gyei kör nye zet vé del mi prog ram tar tal -
maz za a 48/B. § (2) be kez dés ben fog lal tak nak megfele -
lõen azo kat a cé lo kat és in téz ke dé se ket, ame lyek el éré se,
 illetve meg va ló sí tá sa me gyei szin ten ha té kony és in do kolt.

(2) A me gyei köz gyû lés gon dos ko dik a me gyei kör nye -
zet vé del mi prog ram ban fog lalt fel ada tok vég re haj tá sá ról,
a vég re haj tás fel té te le i nek biz to sí tá sá ról, fi gye lem mel kí -
sé ri az azok ban fog lalt fel ada tok meg ol dá sát. A me gyei
köz gyû lés a vég re haj tás ról leg alább két éven te tá jé koz tat ja
a 40. § (6) be kez dés ben meg ha tá ro zott köz re mû kö dõ
 szervet.

(3) A me gyei ön kor mány zat éves költ ség ve té sé rõl szóló 
zár szám adá sá val egy ide jû leg be kell szá mol ni a me gyei
kör nye zet vé del mi prog ram vég re haj tá sá nak elõ zõ évi ala -
ku lá sá ról.

(4) A me gyei te rü let fej lesz té si ta nács a dön té si ha tás kö -
ré be utalt tá mo ga tá sok ról szóló dön té sek meg ho za ta la kor
elõ se gí ti a kör nye zet vé del mi prog ram ban elõ irány zott fej -
lesz té sek tá mo ga tá sát.

48/E. § (1) A te le pü lé si kör nye zet vé del mi prog ram nak
a te le pü lés adott sá ga i val, sa já tos sá ga i val és gaz da sá gi le -
he tõ sé ge i vel össz hang ban – a 48/B. § (2) be kez dés ben
fog lal ta kon túl – tar tal maz nia kell

a) a lég szennye zett ség-csök ken té si in téz ke dé si prog -
ram mal, va la mint a lég szennye zés sel,

b) a zaj és rez gés el le ni vé de lem mel, a kü lön jog sza -
bály alap ján stra té gi ai zaj tér kép ké szí té sé re kö te le zett te le -
pü lé si ön kor mány za tok ese tén a stra té gi ai zaj tér ké pek
alap ján ké szí ten dõ in téz ke dé si ter vek kel,

c) a zöld fe lü let-gaz dál ko dás sal,
d) a te le pü lé si kör nye zet és a köz te rü le tek tisz ta sá gá val,
e) az ivó víz el lá tás sal,
f) a te le pü lé si csa pa dék víz-gaz dál ko dás sal,
g) a kom mu ná lis szenny víz ke ze lés sel,
h) a te le pü lé si hul la dék-gaz dál ko dás sal,
i) az ener gia gaz dál ko dás sal,
j) a köz le ke dés- és szál lí tás szer ve zés sel,
k) a fel té te lez he tõ rend kí vü li kör nye zet ve szé lyez te tés

el há rí tá sá val és a kör nye zet ká ro so dás csök ken té sé vel
kap cso la tos fel ada to kat és elõ írá so kat.
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(2) Az (1) be kez dés ben fog lal ta kon túl a te le pü lé si kör -
nye zet vé del mi prog ram – a te le pü lés adott sá ga i val, sa já -
tos sá ga i val és gaz da sá gi le he tõ sé ge i vel össz hang ban – tar -
tal maz hat ja

a) a te le pü lé si kör nye zet mi nõ sé gé nek, kör nye zet biz -
ton sá gá nak, kör nye zet-egész ség ügyi ál la po tá nak ja ví tá sa,
va la mint a ter mé sze ti ér té kek vé del me és fenn tart ha tó
hasz ná la ta ér de ké ben kü lö nö sen:

aa) a te rü let hasz ná lat tal,

ab) a föld ta ni kép zõd mé nyek vé del mé vel,

ac) a ta laj, illetve ter mõ föld vé del mé vel,

ad) a fel szí ni és fel szín alat ti vi zek, víz bá zi sok vé del -
mé vel,

ae) a re kul ti vá ci ó val és re ha bi li tá ci ó val,

af) a ter mé szet- és táj vé de lem mel,

ag) az épí tett kör nye zet vé del mé vel,

ah) az ár- és bel víz gaz dál ko dás sal,

ai) az üveg ház ha tá sú gá zok ki bo csá tá sá nak csök ken té -
sé vel, az ég haj lat vál to zás vár ha tó he lyi ha tá sa i hoz való
 alkalmazkodással,

b) a kör nye ze ti ne ve lés sel, tá jé koz ta tás sal és a tár sa dal -
mi rész vé tel lel

kap cso la tos fel ada to kat és elõ írá so kat.
(3) A te le pü lé si ön kor mány zat gon dos ko dik a te le pü lé si 

kör nye zet vé del mi prog ram ban fog lalt fel ada tok vég re haj -
tá sá ról, a vég re haj tás fel té te le i nek biz to sí tá sá ról, és fi gye -
lem mel kí sé ri a fel ada tok el lá tá sát.

(4) A fõ vá ro si köz gyû lés a kör nye zet vé del mi prog ram ja 
vég re haj tá sá ról leg alább két éven te tá jé koz tat ja a 40. §
(6) be kez dés ben meg ha tá ro zott köz re mû kö dõ szer vet.

(5) Te le pü lé si ön kor mány za tok – az ön ál ló te le pü lé si
kör nye zet vé del mi prog ram mel lett vagy he lyett – kö zös
te le pü lé si kör nye zet vé del mi prog ra mot is ké szít het nek.
Az e fel adat vál la lá sá ra is ki ter je dõ több cé lú kis tér sé gi tár -
su lás, illetve a kis tér sé gi te rü let fej lesz té si ta nács kis tér sé gi 
kör nye zet vé del mi prog ra mot ké szít het.

48/F. § (1) A te rü le ti kör nye zet vé del mi prog ram ki dol -
go zó ja a prog ram ter ve ze tét az il le té kes

a) kör nye zet vé del mi ha tó ság nak,

b) ta laj vé del mi ha tó ság nak,

c) in gat lan ügyi ha tó ság nak és

d) egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si szerv nek

vé le mé nye zés re meg kül di.
(2) A kör nye zet vé del mi ha tó ság a vé le mé nye zés be be -

von ja az il le té kes kör nye zet vé del mi igaz ga tá si szer ve ket,
a vé dett ter mé sze ti te rü le tek ter mé szet vé del mi ke ze lé sé ért
fe le lõs szer vet, va la mint a ter mé szet vé del mi, víz ügyi ha tó -
sá gi fel ada to kat el lá tó kü lön szer ve ket, akik 30 na pon be -
lül tá jé koz tat ják vé le mé nyük rõl a ha tó sá got.

(3) A te le pü lé si és kis tér sé gi kör nye zet vé del mi prog ram 
ter ve ze tét – az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott szer ve ken
túl – az il le té kes me gyei ön kor mány zat nak, a me gyei kör -
nye zet vé del mi prog ram ter ve ze tét az il le té kes re gi o ná lis
fej lesz té si ta nács nak is meg kell kül de ni vé le mé nye zés re.

(4) A vé le mé nye zõ szer vek szak mai vé le mé nyük rõl
hat van na pon be lül tá jé koz tat ják a kör nye zet vé del mi prog -
ram ki dol go zó ját.

(5) Az el fo ga dott te rü le ti kör nye zet vé del mi prog ra mot
meg kell kül de ni a prog ram ter ve ze tét vé le mé nye zõk nek.
Az el fo ga dott re gi o ná lis és a me gyei kör nye zet vé del mi
prog ra mot a 40. § (6) be kez dés ben meg ha tá ro zott köz re -
mû kö dõ szerv ré szé re is meg kell kül de ni tá jé koz ta tá sul.

(6) A te rü le ti kör nye zet vé del mi prog ra mok vég re haj tá -
sá nak hely ze té rõl a la kos sá got rend sze res idõ kö zön ként
tá jé koz tat ni kell.”

6. § A Kvt. V. Fe je ze te (A KÖRNYEZET VÉDEL -
MÉNEK MEGALAPOZÁSA) a kö vet ke zõ új al cím mel és 
új 48/G. §-sal, va la mint 48/H. §-sal egé szül ki:

„A Nemzeti Környezeti Térinformatikai Rendszer

48/G. § (1) A kör nye zet vé del mi cél ki tû zé sek kialakí -
tása és a kör nye zet vé del mi fel ada tok meg va ló sí tá sá nak
elõ se gí té se ér de ké ben a mi nisz ter a tér adat ke ze lõk ága za ti
irá nyí tá sát, illetve fel ügye le tét el lá tó mi nisz te rek kel
együtt kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zot tak sze rint egy -
sé ges elekt ro ni kai há ló za tot ké pe zõ Nem ze ti Kör nye ze ti
Tér in for ma ti kai Rend szert lé te sít és mû köd tet a kor mány -
za ti por tál ré sze ként.

(2) A Nem ze ti Kör nye ze ti Tér in for ma ti kai Rend szer
a 49. § sze rin ti In for má ci ós Rend szer bõl és a tér adat ke ze -
lõk ál tal mû köd te tett in for má ci ós rend sze rek bõl áll, ame -
lyek az in te ro pe ra bi li tás kö ve tel mé nyé nek megvalósítá -
sával kap cso lód nak össze. A Nem ze ti Kör nye ze ti Tér in -
for ma ti kai Rend sze ren ke resz tül köz vet le nül el ér he tõ az
Euró pai Unió ál tal mû köd te tett tér in for ma ti kai há ló za ti
por tál.

(3) Ha tér adat ke ze lõ nek nem mi nõ sü lõ ter mé sze tes
vagy jogi sze mély va la mely té ra dat tal ren del ke zik, és ele -
get tesz a Nem ze ti Kör nye ze ti Tér in for ma ti kai Rend szer
lét re ho zá sá nak és mû köd te té sé nek sza bá lya i ról szóló jog -
sza bály ban meg ha tá ro zott tech ni kai kö ve tel mé nyek nek,
ké rel mé re biz to sí ta ni kell a csat la ko zá si le he tõ sé get a
Nem ze ti Kör nye ze ti Tér in for ma ti kai Rend szer hez.

(4) A Nem ze ti Kör nye ze ti Tér in for ma ti kai Rend szer
há ló za ti por tál ján bár ki szá má ra hoz zá fér he tõk a követ -
kezõ té ra dat-szol gál ta tá sok:

a) ke re sõ szol gál ta tás, amely a me ta ada tok alap ján a
tér adat kész le tek re és -szol gál ta tá sok ra vo nat ko zó ke re -
sést, va la mint a me ta ada tok meg je le ní té sét te szi le he tõ vé;

b) meg te kin té si szol gál ta tás, amely a me ta ada tok, a tér -
ada tok és az egyéb ma gya rá zó jel le gû ada tok meg je le ní té -
sét, az azok kö zöt ti ke re sést, a meg je le ní tett tér ada tok és
tér adat kész le tek ki csi nyí té sét, na gyí tá sát, meg te kin té sét
és át la po zá sát, va la mint a ma gya rá zó jel le gû ada tok és
a me ta ada tok tar tal má nak meg je le ní té sét biz to sít ja;

c) le töl té si szol gál ta tás, amely a tér adat kész le tek má so -
la tá nak vagy egyes ré sze i nek le töl té sét, va la mint
– amennyi ben az elekt ro ni kus úton le het sé ges – az azok -
hoz való köz vet len hoz zá fé rést te szi le he tõ vé;
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d) át ala kí tá si szol gál ta tás, amely a (2) be kez dés sze rin ti 
össze kap cso ló dás biz to sí tá sa cél já ból meg ha tá ro zott tér -
adat kész le tek nek – az adat igény lõ igé nye sze rin ti fel dol -
go zás út ján való – át ala kí tá sát biz to sít ja;

e) le hí vá si szol gál ta tás, amely az a)–d) pon tok sze rin ti
té ra dat-szol gál ta tá sok fo lya ma tos el éré sét te szi le he tõ vé.

48/H. § (1) A tér adat ke ze lõ a 48/G. § (4) be kez dés
c)–e) pont já ban meg ha tá ro zott té ra dat-szol gál ta tá sért dí jat 
ál la pít hat meg. A tér adat ke ze lõ eb ben az eset ben az adat -
igé nye lõ vel – a díj fi ze tés re is ki ter je dõ – meg ál la po dást
(a to váb bi ak ban: adat szol gál ta tá si szer zõ dés) köt. Az adat -
igény lõ szá má ra biz to sí ta ni kell az adat szol gál ta tá si szer -
zõ dés nek az in ter ne ten ke resz tül tör té nõ meg kö té sét.

(2) Az (1) be kez dés ben fog lal tak tól el té rõ en az Euró pai
Kö zös ség in téz mé nyei és szer vei szá má ra a környezet -
védelemmel kap cso la tos kö zös sé gi jog alap ján fenn ál ló
tag ál la mi je len tés té te li kö te le zett ség tel je sí té se ér de ké ben
nyúj tott tér adat kész le te kért és -szol gál ta tá so kért díj nem
szab ha tó ki.

(3) A díj, illetve a hoz zá fé ré si fel té te lek meg ha tá ro zá sa
so rán in do ko lat lan meg kü lön böz te tést nem le het al kal -
maz ni, így kü lö nö sen az adat igény lõ köz igaz ga tá si szerv
vagy köz fel ada tot el lá tó más szer ve zet te kin te té ben – a
köz fel ada tai el lá tá sán kí vül esõ te vé keny sé ge kö ré ben, az
e te vé keny ség cél já ra ren del ke zés re bo csá tott ada tok
 vonatkozásában – ugyan azo kat a dí ja kat és fel té te le ket
kell al kal maz ni, mint más fel hasz ná lók kal szem ben.

(4) A díj nem ha lad hat ja meg az ada tok gyûj té sé nek,
elõ ál lí tá sá nak, fris sí té sé nek, fel dol go zá sá nak, át ala kí tá sá -
nak és ren del ke zés re bo csá tá sá nak a költ sé gét. A dí jak
mér té két a tér adat kész le tek és -szol gál ta tá sok szük sé ges
mi nõ sé gé nek és ren del ke zés re ál lá sá nak biz to sí tá sát szol -
gá ló mi ni má lis szin ten kell tar ta ni, egy éssze rû nye re ség -
há nyad dal együtt, össz hang ban a tér adat kész le te ket ke ze -
lõ és -szol gál ta tá so kat nyúj tó ha tó sá gok ön fi nan szí ro zá si
kö ve tel mé nye i vel.

(5) A tér adat ke ze lõ a hon lap ján köz zé te szi a díj sza bá -
sát, va la mint a díj kép zé sé nek el ve it.”

7. § A Kvt. 64/A. §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ
b) pont tal egé szül ki és ezzel egy ide jû leg a b)–d) pon tok
je lö lé se c)–e) pont ra vál to zik:

[A kör nye zet vé del mi igaz ga tá si szer vek a ter mé sze tes
és jogi sze mé lyek rõl ada to kat kör nye zet vé del mi ügy fél jel
(a to váb bi ak ban: KÜJ-szám) al kal ma zá sá val]

„b) kör nye zet vé del mi célú, így kü lö nö sen szak ér tõi
 tevékenység vég zé se”
[ér de ké ben tart hat nyil ván.]

8. § A Kvt. 66. §-a a kö vet ke zõ (4)–(5) be kez dé sek kel
egé szül ki:

„(4) Ha az (1) be kez dés a) és b) pont já nak ha tá lya alá
tar to zó kör nye zet hasz ná lat hoz más jog sza bály ál tal meg -
ha tá ro zott lé te sí té si, illetve mû kö dé si en ge dé lye zé si el já -

rás is szük sé ges, ak kor azt a kör nye zet vé del mi, illetve egy -
sé ges kör nye zet hasz ná la ti en ge dé lye zé si el já rás meg elõ zi.

(5) Ha jog sza bály a kör nye zet hasz ná lat tal össze füg gõ
elvi en ge dé lye zé si el já rás le foly ta tá sát írja elõ, ak kor az
ügy fél ké rel me alap ján az elvi en ge dé lye zé si el já rás – kü -
lön el já rás le foly ta tá sa nél kül – az (1) be kez dés a), illetve
b) pont ja sze rin ti el já rás ke re té ben is le foly tat ha tó.”

9. § A Kvt. 90. §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé szül
ki:

„(3) A kör nye zet vé del mi ha tó ság ré szé re a kör nye zet -
vé del mi en ge dély és az egy sé ges kör nye zet hasz ná la ti
 engedély irán ti ké rel met, illetve azok nak a 69. § (2) be kez -
dés és a 70. § (2) be kez dés sze rin ti jog sza bály ban meg ha -
tá ro zott mel lék le tét elekt ro ni kus adat hor do zón is be kell
nyúj ta ni, ame lyet a kör nye zet vé del mi ha tó ság elekt ro ni -
kus úton köz zé tesz.”

10. § (1) A Kvt. VII. Fe je ze té nek (A KÖRNYEZET -
VÉDELMI IGAZGATÁS) az „El já rás szak ha tó ság ként”
al cí me he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Szakértõi tevékenység”

(2) A Kvt. a kö vet ke zõ 92. §-sal egé szül ki:

„92. § Kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott szak te rü le -
ten szak ér tõi te vé keny sé get az vé gez het, aki a kü lön jog -
sza bály ban meg ha tá ro zott szak ér tõi jo go sult ság fel té te le i -
nek meg fe lel.”

11. § A Kvt. 106. §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Aki jog sza bály ban, ha tó sá gi ha tá ro zat ban, köz vet -
le nül al kal ma zan dó kö zös sé gi jogi ak tus ban meg ál la pí tott, 
köz vet le nül vagy köz vet ve a kör nye zet vé del mét szol gá ló
elõ írást meg szeg, illetve ha tár ér té ket túl lép, a jog sér tõ
 magatartás sú lyá hoz – így kü lö nö sen az ál ta la oko zott kör -
nye zet szennye zés, il le tõ leg kör nye zet ká ro sí tás mér té ké -
hez, idõ tar ta má hoz és is mét lõ dé sé hez – iga zo dó kör nye -
zet vé del mi bír sá got kö te les fi zet ni.”

12. § A Kvt. 110. §-a a kö vet ke zõ (2) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(2) A 18. § (5) be kez dé sé nek b) pont já ban meg ha tá ro -
zott vi zek jó ál la po tá ra vo nat ko zó kör nye ze ti kö ve tel mé -
nye ket – ha a víz gyûj tõ-gaz dál ko dás egyes sza bá lya i ról
szóló jog sza bály el té rõ en nem ren del ke zik – a kö zös sé gi
cse lek vés ke re te i nek a víz po li ti ka te rü le tén tör té nõ meg -
ha tá ro zá sá ról szóló, 2000. ok tó ber 23-i 2000/60/EK par la -
men ti és ta ná csi irány elv vel össz hang ban 2015. de cem ber
22-ig kell tel je sí te ni.”

13. § (1) A Kvt. 110. §-a (7) be kez dé sé nek fel ve ze tõ
mon da ta he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(7) Fel ha tal ma zást kap a Kormány, hogy ren de let ben
ál la pít sa meg”
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(2) A Kvt. 110. §-ának (7) be kez dé se a kö vet ke zõ
b) pont tal egé szül ki:

[(7) Fel ha tal ma zást kap a Kormány, hogy ren de let ben
ál la pít sa meg]

„b) a Nem ze ti Kör nye ze ti Tér in for ma ti kai Rend szer
lét re ho zá sá nak és mû köd te té sé nek sza bá lya it;”

(3) A Kvt. 110. §-a (7) be kez dé sé nek t) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(7) Fel ha tal ma zást kap a Kormány, hogy ren de let ben
ál la pít sa meg]

„t) a kör nye zet vé del mi, ter mé szet vé del mi, táj vé del mi
szak ér tõi szak te rü le te ket és a szak ér tõi jo go sult ság sza bá -
lya it;”

(4) A Kvt. 110. §-a (7) be kez dé se a kö vet ke zõ
21–29. pont tal egé szül ki, és ezzel egy ide jû leg az
a)–v) pont je lö lé se 1–20. pont ra vál to zik:

[(7) Fel ha tal ma zást kap a Kormány, hogy ren de let ben
ál la pít sa meg]

„21. a zaj és rez gés el le ni vé de lem sza bá lya it;

22. a le ve gõ vé del mé vel kap cso la tos sza bá lyo kat;

23. a Prog ram ter ve zé sé nek, vég re haj tá sá nak és el len -
õr zé sé nek, va la mint az eb ben köz re mû kö dõ szerv lét re ho -
zá sá nak és mû kö dé sé nek rész le tes sza bá lya it;

24. az egyes sa já tos sza bá lyo zást igény lõ élõ szer ve ze -
tek, élet kö zös sé ge ik és élõ he lye ik vé del mé re vo nat ko zó
sza bá lyo kat;

25. a kü lön tör vény ha tá lya alá nem tar to zó fás szá rú
nö vé nyek vé del mé vel kap cso la tos rész le tes sza bá lyo kat;

26. a fel szín alat ti vi zek vé del mé nek sza bá lya it;

27. a fel szí ni vi zek mi nõ ség e vé del mé nek sza bá lya it;

28. a vi zek me zõ gaz da sá gi ere de tû nit rát szennye zés sel
szem be ni vé del mé nek sza bá lya it;

29. a te le pü lé si szenny víz tisz tí tás szem pont já ból ér zé -
keny fel szí ni vi ze ket és víz gyûj tõ te rü le tü ket.”

14. § A Kvt. 110. §-a a kö vet ke zõ (15) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(15) Fel ha tal ma zást kap a mi nisz ter, hogy az ér de kelt
mi nisz te rek kel együt te sen ren de let ben ha tá roz za meg az
igény be vé te li, ki bo csá tá si és szennye zett sé gi határérté -
keket.”

15. § A Kvt. 111. §-a a kö vet ke zõ j) pont tal egé szül ki:

[Ez a tör vény a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak való
meg fe le lést szol gál ja:]

„j) az Euró pai Par la ment és a Ta nács 2007/2/EK irány -
elve (2007. már ci us 14.) az Euró pai Kö zös sé gen be lü li tér -
in for má ci ós inf ra struk tú ra (INSPIRE) ki ala kí tá sá ról
1. cik ké nek (2) be kez dé se, 3. cik ké nek 2–4. és 6–10. pont -
ja, 4. cik ké nek (1) be kez dé se, 11. cik ké nek (1) be kez dé se,
13. cik ké nek (1)–(2) be kez dé se, 14. cik ké nek (1)–(2) és
(4) be kez dé se, va la mint 15. cik ké nek (2) be kez dé se.”

A természet védelmérõl szóló
1996. évi LIII. törvény módosítása

16. § A ter mé sze t vé del mé rõl szóló 1996. évi LIII. tör -
vény (a to váb bi ak ban: Tvt.) 7. §-a a kö vet ke zõ (4)–(5) be -
kez dés sel egé szül ki:

„(4) A táj jel le ge, a ter mé sze ti ér té kek, az egye di táj ér té -
kek és a táj ké pi adott sá gok meg óvá sá ra vo nat ko zó rész le -
tes sza bá lyo kat az (1)–(3) be kez dé sek ben fog lal tak ra
 tekintettel a Kormány ál la pít ja meg.

(5) Elekt ro mos ener gia-szál lí tó lég ve ze té kek lé te sí té se -
kor, va la mint kö zép fe szült sé gû sza bad lég ve ze ték tel jes
sza kasz hossz ra ki ter je dõ fel újí tá sa kor olyan mû sza ki meg -
ol dá so kat kell al kal maz ni, ame lyek a va don élõ ma da ra kat
nem ve szé lyez te tik.”

17. § A Tvt. 11. §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(5) Az Euró pai Kö zös sé gek jogi ak tu sa i ban meg ha tá -
ro zott vé dett sé gi ka te gó ri á ba tar to zó va dász ha tó ál lat fa jok 
egye de i nek ke res ke del me, be ho za ta la, ki vi te le, va la mint
az Euró pai Kö zös sé gek jogi ak tu sa i ban ter mé szet bõl be -
gyûjt he tõ ként, be fog ha tó ként, va la mint hasz no sít ha tó ként 
meg ha tá ro zott fa jok egye de i nek be fo gá sa, be gyûj té se,
 valamint hasz no sí tá sa a mi nisz ter ál tal meg ha tá ro zot tak
sze rint tör tén het.”

18. § A Tvt. 24. §-ának (2) be kez dé se a kö vet ke zõ mon -
dat tal egé szül ki:

„Erdõ, fá sí tás vé det té nyil vá ní tá sá hoz az er dõ gaz dál ko -
dá sért fe le lõs mi nisz ter egyet ér té se szük sé ges.”

19. § A Tvt. 35. §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ
d) pont tal egé szül ki:

[Vé dett ter mé sze ti te rü le ten a 7. § (2) be kez dé sé ben fog -
lal ta kon túl]

„d) a hely hez kö tött kül té ri mes ter sé ges meg vi lá gí tást
kül te rü le ten, illetve be épí tés re nem szánt te rü le ten – a köz -
cé lú köz le ke dé si lé te sít mé nyek biz ton sá gos üze mel te té sé -
hez szük sé ges meg vi lá gí tás tól el te kint ve – úgy kell ki ala -
kí ta ni, hogy a vé dett vagy a kö zös sé gi je len tõ sé gû állat -
fajokat ne za var ja, ve szé lyez tes se, ká ro sít sa.”

20. § A Tvt. 36. §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A ter mé szet vé del mi ke ze lé si mó do kat, kor lá to zá -
so kat és ti lal ma kat, to váb bá az egyéb kö te le zett sé ge ket
(ter mé szet vé del mi ke ze lé si terv) or szá gos je len tõ sé gû
 védett ter mé sze ti te rü let re vo nat ko zó an a mi nisz ter, he lyi
je len tõ sé gû vé dett ter mé sze ti te rü let re vo nat ko zó an a te le -
pü lé si – Bu da pes ten a fõ vá ro si – ön kor mány zat ren de let -
ben ál la pít ja meg.”

21. § A Tvt. 44. §-ának (6) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:
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„(6) A vé dett és a kö zös sé gi je len tõ sé gû fa jok vé del mé -
re, tar tá sá ra, be mu ta tá sá ra, hasz no sí tá sá ra vo nat ko zó rész -
le tes sza bá lyo kat, fel té te le ket a Kormány ál la pít ja meg.”

22. § A Tvt. 56. §-a a kö vet ke zõ j) pont tal egé szül ki:
[A mi nisz ter]
„j) kü lön meg álla po dás alap ján köz re mû kö dik a ter mé -

szet vé del mi célú ag rár-vi dék fej lesz té si tá mo ga tá sok elõ -
ké szí té sé ben és a meg va ló sí tás hoz szük sé ges fel ada tok
 ellátásában.”

23. § (1) A Tvt. 68. §-a a kö vet ke zõ (7) be kez dés sel egé -
szül ki, egy ide jû leg a je len le gi (7) be kez dés szá mo zá sa
(8) be kez dés re vál to zik:

„(7) A (6) be kez dés ben meg ha tá ro zott elõ vá sár lá si jog
gya kor lá sá val kap cso la tos pol gá ri jogi ügyek ben a
 Magyar Ál la mot az igaz ga tó ság kép vi se li.”

(2) A Tvt. 68. §-a a kö vet ke zõ (9) be kez dés sel egé szül ki:
„(9) Bar lang va gyon ke ze lõi joga e tör vény alap ján az

igaz ga tó sá got il le ti meg.”

24. § A Tvt. 85. §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„(1) Fel ha tal ma zást kap a Kormány, hogy ren de let ben
sza bá lyoz za

1. a táj jel le ge, a ter mé sze ti ér té kek, az egye di táj ér té -
kek és a táj ké pi adott sá gok meg óvá sá ra vo nat ko zó sza bá -
lyo kat;

2. a va don élõ szer ve zet egye de or szág ba tör té nõ be ho -
za ta lá nak, át szál lí tá sá nak, ki vi te lé nek, mes ter sé ges kö rül -
mé nyek kö zöt ti sza po rí tá sá nak, tar tá sá nak, ter mesz tés be,
te nyész tés be vo ná sá nak, ke resz te zé sé nek, ter mé szet be
 kijuttatásának, ér té ke sí té sé nek fel té te le it és mód ját;

3. a Na tu ra 2000 te rü le tek ki je lö lé sét, köz zé té te lét,
 valamint az e te rü le tek re vo nat ko zó fõbb ren del ke zé se ket;

4. a vé dett és a kö zös sé gi je len tõ sé gû fa jok vé del mé re,
tar tá sá ra, be mu ta tá sá ra, hasz no sí tá sá ra vo nat ko zó rész le -
tes sza bá lyo kat, fel té te le ket;

5. a vé dett és a fo ko zot tan vé dett élet kö zös sé gek re
 vonatkozó kor lá to zá sok és ti lal mak kö rét;

6. a ter mé szet vé del mi õr szol gá lat ra és az ön kor mány -
za ti ter mé szet vé del mi õr szol gá lat tag ja i ra vo nat ko zó rész -
le tes sza bá lyo kat;

7. e tör vény ke re tei kö zött a tá mo ga tás ese te it, mér té -
két, fel té te le it, a ki fi ze tés mód ját;

8. a szol gál ta tá si meg álla po dás ki vé te lé vel a ter mé szet -
vé del mi kár ta la ní tás rész le tes sza bá lya it;

9. a ter mé sze ti ér ték ál la gá ra, ál la po tá ra ve szélyt je len -
tõ te vé keny sé gek, to váb bá a vé dett te rü let re, Na tu ra 2000
te rü let re ve szé lyes anya gok kö rét, va la mint a biz to sí ték
for má ját és mér té két, fel hasz ná lá sá nak fel té te le it, el szá -
mo lá sá nak és nyil ván tar tá sá nak sza bá lya it, to váb bá a biz -
to sí tás sza bá lya it;

10. az egyes kü lön jog sza bá lyok ban meg ha tá ro zott
 fajoknak és élõ he lye ik nek, köl tõ- és pi he nõ he lye i nek, ter -
mé sze tes élõ he lyek nek, vé dett ter mé sze ti te rü le tek nek és

vé dett ter mé sze ti ér té kek nek a ve szé lyez te té se, károso -
dása ese tén a ká ro so dás mér té ke meg ál la pí tá sá nak szem -
pont ja it, va la mint a kör nye zet ká ro so dás meg elõ zé sé nek és 
hely re ál lí tá sá nak rend jét;

11. a ter mé szet vé del mi bír ság ki sza bá sá ra vo nat ko zó
el já rá si sza bá lyo kat;

12. a ter mé szet vé del mi ha tó ság vagy ha tó sá gok, illetve 
a vé dett ter mé sze ti te rü le tek ter mé szet vé del mi ke ze lé sé ért
fe le lõs szerv vagy szer vek ki je lö lé sét.

(2) Fel ha tal ma zást kap a mi nisz ter, hogy ren de let ben
sza bá lyoz za

1. az Euró pai Kö zös sé gek jo gi ak tu sa i ban meg ha tá ro -
zott vé dett sé gi ka te gó ri á ba tar to zó va dász ha tó ál lat fa jok
ke res ke del mi, be ho za ta li és ki vi te li sza bá lya it a vad gaz -
dál ko dá sért fe le lõs mi nisz ter rel egyet ér tés ben;

2. az Euró pai Kö zös sé gek jo gi ak tu sa i ban ter mé szet bõl 
be gyûjt he tõ ként, be fog ha tó ként, va la mint hasz no sít ha tó -
ként meg ha tá ro zott fa jok egye dei be fo gá sá nak, be gyûj té -
sé nek, va la mint hasz no sí tá sá nak sza bá lya it;

3. ter mé sze ti te rü let és más vé de lem re ér de mes föld te -
rü let or szá gos je len tõ sé gû vé dett ter mé sze ti te rü let té,
illetve fo ko zot tan vé det té nyil vá ní tá sát, – er dõ, fá sí tás ese -
tén az er dõ gaz dál ko dá sért fe le lõs mi nisz ter rel, vé dett ré -
gé sze ti le lõ hely ese tén a kul tú rá ért fe le lõs mi nisz ter rel
egyet ér tés ben;

4. vé dõ öve zet ki je lö lé sét és a vé dett ség fel ol dá sát;
5. ter mé sze ti ér ték vé det té és fo ko zot tan vé det té nyil -

vá ní tá sát és a ki emelt ol ta lom fel ol dá sát;
6. vé dett élõ szer ve zet meg ha tá ro zott fej lõ dé si sza ka -

sza, alak ja, ál la po ta vagy szár ma zé ka ki emelt ter mé sze ti
ol tal má nak fel ol dá sát;

7. az euró pai kö zös sé gi jogi ak tu sok ban meg ha tá ro zott
vé dett sé gi ka te gó ri á ba, illetve nem zet kö zi egyez mény ha -
tá lya alá tar to zó nö vény- és ál lat fa jok kö zül azo kat, ame -
lyek ki emelt ol tal ma szük sé ges, és az e fa jok ra vo nat ko zó
rész le tes sza bá lyo kat;

8. a nem ze ti par kok te rü le tén a ter mé sze ti, ke zelt és be -
mu ta tó öve ze ti ka te gó ri ák ba so ro lást, illetve a be so ro lás
egy sé ges el ve it;

9. nem ze ti park, táj vé del mi kör zet, ter mé szet vé del mi
te rü let vagy azok meg ha tá ro zott ré szé nek tu do má nyos
 rezervátummá ki je lö lé sét;

10. nem ze ti park, táj vé del mi kör zet, ter mé szet vé del mi
te rü let vagy azok meg ha tá ro zott ré szé nek bio szfé ra-re zer -
vá tum má mi nõ sí té sét, azon be lül a mag te rü let ki je lö lé sét;

11. a ter mé sze tes vagy ter mé szet kö ze li ál la po tú er dei
élet kö zös ség meg óvá sát, a ter mé sze tes fo lya ma tok sza bad
ér vé nye sü lé sét, to váb bá a ku ta tá sok foly ta tá sát szol gá ló
er dõ te rü le tek er dõ re zer vá tum má nyil vá ní tá sát az ag rár po -
li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter rel egyet ér tés ben; er dõ re zer vá -
tum mag te rü le té nek ki je lö lé sét;

12. vé dõ öve zet ben a ter mé szet vé del mi ha tó ság en ge -
dé lyé hez vagy hoz zá já ru lá sá hoz kö tött te vé keny sé gek
 körét;

13. or szá gos je len tõ sé gû vé dett ter mé sze ti te rü le tek
 kezelési ter vét;
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14. a ter mé szet vé del mi ke ze lé si ter vek ké szí té sé re, tar -
tal má ra, jó vá ha gyá sá ra, a terv ké szí té sé re kö te le zett re
 vonatkozó sza bá lyo kat;

15. a Na tu ra 2000 te rü le tek kel érin tett föld rész le te ket;
16. rend sze re sen hasz no sí tott vé dett ál lat faj ál lo má -

nyá nak hosszú távú fenn tart ha tó hasz no sí tá sa ér de ké ben
az adott faj ál lo má nya hasz no sí tá sá val kap cso la tos sza bá -
lyo kat;

17. a fo ko zot tan vé dett élõ szer ve ze tek élõ he lyén, va la -
mint élõ he lye kö rül el ren delt hasz ná la ti, gaz dál ko dá si kor -
lá to zás ra vo nat ko zó sza bá lyo kat;

18. a tel je sen vagy túl nyo mó an mes ter sé ges üre gek
– ame lyek nek a fe lü le tén utó lag lét re jött szak mai, tu do má -
nyos szem pont ból je len tõs kép zõd mé nyek ala kul tak ki,
vagy ter mé szet vé del mi szem pont ból ki emel ke dõ je len tõ -
sé gû ek – vé det té nyil vá ní tá sát;

19. bar lang, illetve vé det té nyil vá ní tott mes ter sé ges
üreg vé del mé nek, fo ko zott vé del mé nek fel ol dá sát;

20. bar lang vé dõ öve ze té nek ki je lö lé sét és a vé dõ öve -
zet re irány adó kor lá to zá so kat;

21. a bar lan gok köz hi te les nyil ván tar tá sát, az en nek
 vezetésére jo go sult szer vet, illetve a nyil ván tar tás tar tal -
mát és ve ze té sé nek mód ját;

22. azon bar lan gok kö rét, ame lyek lá to ga tá sá hoz az
igaz ga tó ság va gyon ke ze lõi hoz zá já ru lá sa szük sé ges;

23. bar lang, bar lang sza kasz ki épí té se kö ré be tar to zó
mû tár gyak és te vé keny sé gek kö rét;

24. az igaz ga tó ság va gyon ke ze lõi hoz zá já ru lá sá val
 látogatható bar lan gok ban tör té nõ tú ra ve ze tés, az en ge -
dély kö te les bar lan gi bú vár me rü lés, va la mint a bar lan gok
ku ta tá sá nak ké pe sí té si fel té te le it;

25. a rit ka, kü lön le ges nagy sá gú, ki fej lõ dé sû, vagy
szak mai, tu do má nyos szem pont ból ki emel ke dõ jelentõ -
ségû ás vá nyok, ás vány tár su lá sok és õs ma rad vá nyok kö rét, 
pénz ben ki fe je zett ér té két;

26. a ter mé szet vé del mi õr szol gá lat szol gá la ti sza bály -
za tát;

27. a pol gá ri ter mé szet õrök re vo nat ko zó rész le tes sza -
bá lyo kat;

28. a vé dett ter mé sze ti te rü le tek és ér té kek nyil ván tar -
tá sát;

29. a vé dett élõ szer ve ze tek, élet kö zös sé gek, ás vá nyi
kép zõd mé nyek pénz ben ki fe je zett ér té két;

30. az el kob zott vé dett ter mé sze ti ér té kek fel hasz ná lá -
sát.

(3) Fel ha tal ma zást kap a mi nisz ter, hogy az ag rár po li ti -
ká ért fe le lõs mi nisz ter rel együt tes ren de let ben

1. je löl je ki a ter mé sze ti te rü le te ket,
2. ha tá roz za meg az ér zé keny ter mé sze ti te rü le tek lé te -

sí té sé re és fenn tar tá sá ra vo nat ko zó rész le tes sza bá lyo kat.
(4) Fel ha tal ma zást kap a mi nisz ter, hogy az ag rár po li ti -

ká ért fe le lõs mi nisz ter rel és az inf ra struk tú rá ért fe le lõs
 miniszterrel együt tes ren de let ben je löl jön ki öko ló gi ai
(zöld) fo lyo só kat és meg ha tá roz za az e te rü le tek re vo nat -
ko zó sza bá lyo kat.

(5) Fel ha tal ma zást kap az ag rár po li ti ká ért fe le lõs
 miniszter, hogy a mi nisz ter rel együt tes ren de let ben sza bá -
lyoz za

1. a nem ha lász ha tó (hor gász ha tó) fa jo kat, a ha lá sza ti
(hor gá sza ti) ti lal ma kat és a fa jok sze rin ti ti lal mi idõ ket;

2. a vé dett régi ha zai há zi ál lat fa jok és faj ták meg õr zé -
sé re, egye dei törzs köny ve zé sé re vo nat ko zó sza bá lyo kat,
te nyész té si és tel je sít mény vizs gá la ti el ve ket.”

Záró rendelkezések

25. § (1) Ez a tör vény – a (2)–(3) be kez dés ben fog lalt ki -
vé te lek kel – a ki hir de té sét kö ve tõ 15. na pon lép ha tály ba.

(2) A 2. és a 3. §, va la mint az 5. § 2009. ja nu ár 1-jén lép
ha tály ba, és a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon ha tá lyát
 veszti.

(3) Az 1. §, 6. §, 9. § és 15. § 2009. má jus 15-én lép ha -
tály ba, és a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon ha tá lyát vesz ti.

(4) A 4. §, a 7–8. §, a 10–12. §, a 14. §, a 16–24. § és
a 27–29. § az e tör vény ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon ha tá -
lyát vesz ti.

(5) E tör vény 2011. má jus 16-án ha tá lyát vesz ti.

26. § (1) A Kvt. 48/G. §-ának (4) be kez dé se sze rin ti
szol gál ta tás hoz való hoz zá fé rést 2011. má jus 15. nap já tól
kell biz to sí ta ni.

(2) A 3. §-ban és 5. §-ban fog lalt, a te rü le ti kör nye zet vé -
del mi prog ra mok ra vo nat ko zó sza bá lyo kat az e tör vény
ha tály ba lé pé sét kö ve tõ elsõ Prog ram köz zé té te lét köve -
tõen kell elõ ször al kal maz ni.

27. § (1) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá -
lyát vesz ti a Kvt. 47. §-a; 64/A. § (1) be kez dé sé ben a „ha -
tó sá gi ha tá ro zat ban meg ál la pí tott” szö veg rész; 110. §-a
(7) be kez dé sé nek a), e), i), k), l), m), o), p) és q) pont ja i ban
a „meg ál la pít sa”; c) pont já ban a „sza bá lyoz za”; d), f), g),
h) és n) pont ja i ban a „meg ha tá roz za”; j) pont já ban a „sza -
bá lyoz za és meg ha tá roz za”; r)–s) és u)–v) pont ja i ban
a „ren de let ben sza bá lyoz za” szö veg rész; va la mint 110. §-a 
(7) be kez dé sé nek o) pont ja és 110. §-a (8) be kez dé sé nek
d) pont ja.

(2) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a Tvt.
10. §-ának (1) be kez dé sé ben, 24. §-ának (1)–(2) be kez dé -
se i ben, 28. §-ának (7) be kez dé sé ben, 30. §-ának (2) be kez -
dé sé ben, 41/A. §-ának (1) be kez dé sé ben, 47. §-ának
(1) be kez dé sé ben, 48. §-ának (3) be kez dé sé ben,
49. §-ának (2) be kez dé sé ben, 51. § (5) be kez dé sé ben,
52. §-ának (1) be kez dé sé ben, 59. §-ának (4) be kez dé sé -
ben, 63. §-ának (3) be kez dé sé ben, 66. §-ának (3) be kez dé -
sé ben, 67. §-ának (3) be kez dé sé ben, 69. §-ának (3) be kez -
dé sé ben, 71. § (3) be kez dé sé ben, 72. §-ának (6) be kez dé -
sé ben, 73. §-ának (2) be kez dé sé ben, 78. §-ának (5) be kez -
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dé sé ben, 78/A. §-ában, 80. §-ának (6) be kez dé sé ben
a „ren de let ben” szö veg ré szek, 15. §-ának (2) be kez dé sé -
ben a „fo lya ma to san, de leg ké sõbb e tör vény ha tály ba lé pé -
sé tõl szá mí tott 2 éven be lül” szö veg rész, 23. §-ának (4) be -
kez dé se, 24. § (2) be kez dé sé nek má so dik mon da ta,
28. §-ának (8) be kez dé sé ben a „jog sza bály ban”,
29. §-ának (1) be kez dé sé ben a „jog sza bály ban,”,
29. §-ának (3) be kez dé sé ben a „ , az ag rár po li ti ká ért fe le -
lõs mi nisz ter rel egyet ér tés ben, jog sza bály ban”, 39. §-ának 
(1) be kez dé sé ben az „ , így kü lö nö sen” szö veg rész, 39. §-a
(1) be kez dé sé nek f) pont já ban a „ , ki vé ve, ha a te vé keny -
ség kör nye ze ti ha tás vizs gá lat- vagy egy sé ges kör nye zet -
hasz ná la ti en ge dély kö te les” szö veg rész, 46. §-ának (2) be -
kez dé sé ben az „együt tes ren de let ben”, 48. §-ának (2) be -
kez dé sé ben a „ren de let tel”, 48. §-ának (5) be kez dé sé ben
a „jog sza bály ban” és az „eb ben” szö veg ré szek, 72. §-a
(2) be kez dé sé nek a) pont já ban a „[37. § (3) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott te vé keny ség gel oko zott kár]” szö veg rész,
73. §-ának (2) be kez dé sé ben a „kör nye zet vé del mi” szö -
veg rész, 82. §-ának (3) be kez dé se, va la mint 85/A. §-a,
a víz gaz dál ko dás ról szóló 1995. évi LVII. tör vény (a to -
váb bi ak ban: Vgtv.) 2. §-a (1) be kez dé sé nek a) pont já ban a
„ , víz gyûj tõ-gaz dál ko dá si terv ké szí té se” szö veg rész; az
er dõ rõl és az erdõ vé del mé rõl szóló 1996. évi LIV. tör vény 
21. §-ának (5) be kez dé se ha tá lyát vesz ti.

(3) A Kvt. 18. § (1) be kez dé sé ben a „mi nõ sé gé re és
mennyi sé gé re” szö veg rész he lyé be a „mi nõ sé gé re (be le -
ért ve a hõ mér sék le ti vi szo nya it is) és mennyi sé gé re” szö -
veg; 41. §-ának (3) be kez dé sé ben a „kör nye zet ál la po tá -
ról” szö veg rész he lyé be a „Prog ram vég re haj tá sá nak hely -
ze té rõl” szö veg, az „és a Prog ram vég re haj tá sá nak hely ze -
té rõl” szö veg rész he lyé be a „va la mint a kör nye zet ál la po -
tá nak ala ku lá sá ról” szö veg; 102/A. § (5) be kez dé sé ben a
„ha tó ság” szö veg rész he lyé be az „igaz ga tá si szerv” szö -
veg lép.

(4) A Tvt. 15. §-ának (2) be kez dé sé ben az „együt tes
ren de let ben” szö veg rész he lyé be „együtt” szö veg, 24. §-a
(1) be kez dés b) pont já ban a „te rü let ese tén” szö veg rész he -
lyé be a „te rü let ese tén ren de let ben” szö veg, 26. §-ának
(1) be kez dé sé ben az „or szá gos je len tõ sé gû vé dett ter mé -
sze ti te rü let ese tén” szö veg rész he lyé be az „és a Na tu ra
2000 te rü le tet” szö veg, a 26. § (2) be kez dé sé ben a „be”
szö veg rész he lyé be a „fel” szö veg, a „be jegy zést” szö veg -
rész he lyé be a „fel jegy zést” szö veg, a 26. § (3) be kez dés -
ben a „be jegy zés re” szö veg rész he lyé be a „fel jegy zés re”
szö veg, a 36. §-ának (3)–(4) be kez dé se i ben a „ke ze lé si”
szö veg rész he lyé be a „ter mé szet vé del mi ke ze lé si” szö veg, 
39. §-a (1) be kez dé sé nek fel ve ze tõ szö ve gé ben az „a ter -
mé szet vé del mi ha tó ság” szö veg rész he lyé be az „a ter mé -
szet vé del mi ha tó ság – ki vé ve, ha a te vé keny ség kör nye ze ti 
ha tás vizs gá lat- vagy egy sé ges kör nye zet hasz ná la ti en ge -
dély kö te les –” szö veg, 44. §-ának (4) be kez dé sé ben
a „ren de let ben ha tá roz za meg” szö veg rész he lyé be a

„meg ha tá roz za”, 48. §-ának (7) be kez dé sé ben a „feltéte -
leit és el já rá si rend jét az egész ség ügyért fe le lõs mi nisz ter
a mi nisz ter rel együt tes ren de let ben ha tá roz za meg” szö -
veg rész he lyé be a „fel té te le i nek és el já rá si rend jé nek meg -
ha tá ro zá sá hoz a mi nisz ter egyet ér té se szük sé ges” szö veg,
51. §-ának (7) be kez dé sé ben a „va la mennyi te vé keny ség -
hez, így kü lö nö sen” szö veg rész he lyé be a „kö vet ke zõ
 tevékenységekhez” szö veg, 51. §-a (7) be kez dé sé nek
d) pont já ban a „be ren de zé se i nek fel újí tá sá hoz, az al kal ma -
zott tech no ló gia meg vál toz ta tá sá hoz” szö veg rész he lyé be
az „a te le pen al kal ma zott tech no ló gia meg vál toz ta tá sá -
hoz” szö veg, 53. §-a (5) be kez dé sé nek elsõ mon da tá ban
a „gaz da ság po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter rel együt tes ren de -
let ben je lö li ki az” szö veg rész he lyé be a „inf ra struk tú rá ért
fe le lõs mi nisz ter rel együtt je löl ki”, va la mint 53. §-a
(5) be kez dé sé nek má so dik mon da tá ban az „együt tes ren -
de let ben” szö veg rész he lyé be az „együtt”szö veg lép.

(5) A Vgtv. 2. §-ának (2) be kez dé sé ben „a b), a c), a d)
és a k) pont ban” szö veg rész he lyé be „a b), a c), a d), a k)
és az l) pont ban” szö veg rész lép.

28. § A nem zet kö zi je len tõ sé gû vad vi zek rõl, kü lö nö sen
mint a ví zi ma da rak tar tóz ko dá si he lyé rõl szóló, Ram sar -
ban, 1971. feb ru ár 2-án el fo ga dott Egyez mény és annak
1982. de cem ber 3-án és 1987. má jus 28.–jú ni us 3. kö zött
el fo ga dott mó do sí tá sai egy sé ges szer ke zet ben tör té nõ
 kihirdetésérõl szóló 1993. évi XLII. tör vény 4. §-a a kö vet -
ke zõ (3) be kez dés sel egé szül ki:

„(3) Fel ha tal ma zást kap a ter mé szet vé de le mért fe le lõs
mi nisz ter, hogy az Egyez mény ha tá lya alá tar to zó vé dett
vi ze ket és vad víz te rü le te ket ren de let ben hir des se ki.”

29. § (1) A Vgtv. 2. §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ
l) pont tal egé szül ki:

[(1) Az ál lam i fel ada tok:]
„l) víz gyûj tõ-gaz dál ko dá si terv ké szí té se.”

(2) A Vgtv. 5. §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„5. § (1) Kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zot tak nak
meg fe le lõ en a te rü le ti je len tõ sé gû víz gaz dál ko dá si, víz vé -
del mi fel ada tok, kon cep ci ók egyez te té sé re, vé le mé nye zé -
sé re Te rü le ti és Rész víz gyûj tõ szin tû, az or szá gos je len tõ -
sé gû víz gaz dál ko dá si fel ada tok, kon cep ci ók egyezteté -
sére, vé le mé nye zé sé re Or szá gos Víz gaz dál ko dá si Ta ná -
csot (a to váb bi ak ban együtt: víz gaz dál ko dá si ta ná csok)
kell lét re hoz ni.

(2) A víz gaz dál ko dá si ta ná csok mun ká já ban a kü lön
jog sza bály ban meg ha tá ro zott szer vek, szer ve ze tek kép vi -
se lõi és a tár gyalt té má ban érin tet tek kép vi se lõi vesz nek
részt.”

(3) A Vgtv. a kö vet ke zõ 5/A. §-sal egé szül ki:
„5/A. § Kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott víz ügyi

szak te rü le ten víz ügyi szak ér tõi te vé keny sé get az vé gez -
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het, aki a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott víz ügyi
szak ér tõi jo go sult ság fel té te le i nek meg fe lel.”

(4) A Vgtv. 16. §-a a kö vet ke zõ új (2) be kez dés sel egé -
szül ki, egy ide jû leg a (2)–(5) be kez dé sek szá mo zá sa
(3)–(6) be kez dé sek re vál to zik:

„(2) A Kormány ál tal ren de let ben ki je lölt víz ügyi igaz -
ga tá si szerv nek a vi zek több le té bõl ere dõ koc ká zat tal érin -
tett te rü le tek re ve szély- és koc ká za ti tér ké pet, va la mint
koc ká zat ke ze lé si ter vet kell ké szí te nie.”

(5) A Vgtv. 45. §-ának (7) be kez dé se a kö vet ke zõ
o)–r) pont tal egé szül ki:

[(7) Fel ha tal ma zást kap a Kormány]
„o) a köz mû ves szenny víz el ve ze tõ és -tisz tí tó mû ve l

gaz da sá go san el nem lát ha tó te rü le tek re vo nat ko zó Egye di 
Szenny víz ke ze lés Nem ze ti Meg va ló sí tá si Prog ram;

p) a víz ügyi szak ér tõi szak te rü let és a szak ér tõi jo go -
sult ság sza bá lya i nak;

q) a vi zek több le té bõl ere dõ koc ká zat tal érin tett te rü le -
tek meg ha tá ro zá sá ra, ve szély- és koc ká za ti tér kép, va la -
mint koc ká zat ke ze lé si terv ké szí té sé re, tar tal má ra vo nat -
ko zó sza bá lyok;

r) az e tör vény ben, va la mint a kör nye zet vé del mé nek
ál ta lá nos sza bá lya i ról szóló 1995. évi LIII. tör vény ben
fog lal tak kal össz hang ban a víz gyûj tõ-gaz dál ko dá si ter ve -
zés re és a jó víz ál la po tok el éré sé hez szük sé ges in téz ke dé -
sek prog ram já nak ki ala kí tá sá ra vo nat ko zó sza bá lyok”
[ren de let ben tör té nõ meg ál la pí tá sá ra.]

(6) A Vgtv. 45. §-ának (8) be kez dé sé nek b) pont ja
 helyébe a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(8) Fel ha tal ma zást kap a mi nisz ter]
„b) a víz gaz dál ko dá si ta ná csok össze té te lé re és mû kö -

dé sé re vo nat ko zó sza bá lyok;”
[ren de let ben tör té nõ meg ál la pí tá sá ra.]

(7) A Vgtv. 45. §-ának (8) be kez dé se a kö vet ke zõ
k)–l) pont tal egé szül ki:

[(8) Fel ha tal ma zást kap a mi nisz ter]
„k) a vi zek hasz no sí tá sát, vé del mét és kár té te le i nek

 elhárítását szol gá ló te vé keny sé gek re és lé te sít mé nyek re
vo nat ko zó rész le tes sza bá lyok nak;

l) az ál lam ki zá ró la gos tu laj do ná ban lévõ vi zek és ví zi -
lé te sít mé nyek jegy zé ké nek”
[ren de let ben tör té nõ meg ál la pí tá sá ra.]

(8) A Vgtv. 45/A. §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„45/A. § Ez a tör vény a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok -
nak való meg fe le lést szol gál ja:

a) a Ta nács 91/271/EGK irány elve (1991. má jus 21.)
a te le pü lé si szenny víz tisz tí tás ról 2. cik ké nek (4) bekez -
dése, (6) be kez dé se és (9) be kez dé se, 3. cik ke;

b) a Ta nács 98/83/EK irány elve (1998. no vem ber 3.)
az em ber i fo gyasz tást szol gá ló víz mi nõ sé gé rõl;

c) az Euró pai Par la ment és a Ta nács 2000/60/EK irány -
elve (2000. ok tó ber 23.) a kö zös sé gi cse lek vés ke re te i nek
a víz po li ti ka te rü le tén tör té nõ meg ha tá ro zá sá ról 4. cik ké -

nek (1)–(2) be kez dé se, 6. cik ké nek (2) be kez dé se és
14. cik ké nek (1) be kez dé se;

d) az Euró pai Par la ment és a Ta nács 2004/35/EK irány -
elve (2004. áp ri lis 21.) a kör nye ze ti ká rok meg elõ zé se és
hely re ál lí tá sa te kin te té ben a kör nye ze ti fe le lõs ség rõl,
a kör nye zet vé del mé nek ál ta lá nos sza bá lya i ról szóló
1995. évi LIII. tör vénnyel, a ter mé sze t vé del mé rõl szóló
1996. évi LIII. tör vénnyel, va la mint a hul la dék gaz dál ko -
dás ról szóló 2000. évi XLIII. tör vénnyel, va la mint azok
kap cso ló dó vég re haj tá si ren de le te i vel együtt;

e) az Euró pai Par la ment és a Ta nács 2007/60/EK irány -
elve (2007. ok tó ber 23.) az ár víz koc ká za tok ér té ke lé sé rõl
és ke ze lé sé rõl 5. cik ké nek (1) be kez dé se, 6. cik ké nek
(1) be kez dé se, 7. cik ké nek (1) be kez dé se.”

30. § Ez a tör vény a kö vet ke zõ uni ós jo gi ak tu sok nak
va ló meg fe le lést szol gál ja:

a) az Euró pai Par la ment és a Ta nács 2007/2/EK irány -
elve (2007. már ci us 14.) az Euró pai Kö zös sé gen be lü li tér -
in for má ci ós inf ra struk tú ra (INSPIRE) ki ala kí tá sá ról
1. cik ké nek (2) be kez dé se, 3. cik ké nek 2–4. és 6–10. pont -
ja, 4. cik ké nek (1) be kez dé se, 11. cik ké nek (1) be kez dé se,
13. cik ké nek (1)–(2) be kez dé se, 14. cik ké nek (1) és (4) be -
kez dé se, 15. cik ké nek (2) be kez dé se;

b) a Ta nács 92/43/EGK irány elve (1992. má jus 21.) a
ter mé sze tes élõ he lyek, va la mint a va don élõ ál la tok és nö -
vé nyek vé del mé rõl 6. cik ké nek (1) be kez dé se és 14. cik ke;

c) az Euró pai Par la ment és a Ta nács 2007/60/EK irány -
elve (2007. ok tó ber 23.) az ár víz koc ká za tok ér té ke lé sé rõl
és ke ze lé sé rõl 5. cik ké nek (1) be kez dé se, 6. cik ké nek
(1) be kez dé se, 7. cik ké nek (1) be kez dé se és 17. cik ké nek
(1) be kez dé se;

d) az Euró pai Par la ment és a Ta nács 2000/60/EK irány -
elve (2000. ok tó ber 23.) a kö zös sé gi cse lek vés ke re te i nek
a víz po li ti ka te rü le tén tör té nõ meg ha tá ro zá sá ról 4. cikk
(1) be kez dés b) pont já nak (ii) al pont ja és 14. cik ké nek
(1) be kez dé se.

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

Kor mány ren de le tek

A Kormány
273/2008. (XI. 19.) Korm.

ren de le te
a költ ség ve té si szer vek nél fog lal koz ta tot tak 2008. évi

ese ti ke re set-ki egé szí té sé nek má so dik üte mé rõl*

* A kor mány ren de let szö veg e a Ma gyar Köz löny 2008. évi 163. szá má -
ban ta lál ha tó.
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A Kormány
277/2008. (XI. 24.) Korm.

ren de le te
az épí tés ügy, a te le pü lés fej lesz tés és -ren de zés kö ré be
tar to zó do ku men tá ci ók köz pon ti nyil ván tar tá sá ról*

* A kor mány ren de let szö veg e a Ma gyar Köz löny 2008. évi 166. szá má -
ban ta lál ha tó.

A Kormány
280/2008. (XI. 28.) Korm.

ren de le te
az egyes festékek, lakkok és jármûvek javító

fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer
tartalmának szabályozásáról szóló

25/2006. (II. 3.) Korm. 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 110. §-a (7) be kez dé sé nek e) pont -
já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján, az Al kot mány 35. §-a
(1) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt fel adat kör ében el -
jár va a Kormány a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1. §

Az egyes fes té kek, lak kok és jár mû vek ja ví tó fé nye zé -
sé re szol gá ló ter mé kek szer ves ol dó szer tar tal má nak sza -
bá lyo zá sá ról szóló 25/2006. (II. 3.) Korm. ren de let (a to -
váb bi ak ban: R.) 2. §-a a kö vet ke zõ m) pont tal egé szül ki:

[E ren de let al kal ma zá sá ban:]
„m) re ak tív hí gí tó: a fes ték nek az a visz ko zi tást csök -

ken tõ ha tá sú össze te võ je, amely a szá ra dá si fo lya mat ban
a be vo nat ré szé vé vá lik, így tö me ge nem tar to zik be le az
adott ter mék VOC-tar tal má ba.”

2. §

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

„(2) A nyil ván tar tás ba vé tel re jo go sult szerv a Hi va tal.
A Hi va tal a nyil ván tar tás ba vett kö te le zett rõl or szá gos
köz hi te lû ha tó sá gi nyil ván tar tást ve zet, ame lyet sta tisz ti -
kai, illetve el len õr zé si cé lok ra az er re fel jo go sí tott szer vek
ren del ke zé sé re bo csát.

A nyil ván tar tás ba fel vet tek jegy zé két a Hi va tal hon lap -
ján fo lya ma to san te szi köz zé a kö vet ke zõ tar ta lom mal: a
kö te le zett meg ne ve zé se, szék he lyé nek és te lep he lyé nek
el ér he tõ sé ge (pos tai cím, te le fon, fax, elekt ro ni kus le ve le -
zé si cím), a nyil ván tar tás ha tá ro zat szá ma.”

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

[A Hi va tal a kö te le zet tet ak kor ve szi nyil ván tar tás ba, ha 
ren del ke zik:]

„a) üz le ten ként mû kö dé si en ge déllyel, gyár tás ese tén
te lep he lyen ként te lep en ge déllyel, vagy egy sé ges kör nye -
zet hasz ná la ti en ge déllyel, vagy kör nye zet vé del mi en ge -
déllyel, vagy kör nye zet vé del mi mû kö dé si en ge déllyel,”

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

[A Hi va tal a kö te le zet tet ak kor ve szi nyil ván tar tás ba, ha 
ren del ke zik:]

 „e) a ké rel me zõ nyi lat ko za tá val, hogy nincs egyéb jog -
erõ sen meg ál la pí tott köz tar to zá sa,”

(4) Az R. 3. §-ának (3) be kez dé se a kö vet ke zõ f) pont tal
egé szül ki:

[A Hi va tal a kö te le zet tet ak kor ve szi nyil ván tar tás ba, ha 
ren del ke zik:]

„f) a he lyi sé gek bér le ti szer zõ dé sé vel vagy tu laj do ni
lap já val ere de ti vál to zat ban, vagy hi te le sí tett má so lat ban,
ha a ké rel me zett üz let, te lep hely nem sze re pel a vállal -
kozói iga zol vány ban, vagy a cég ki vo nat ban,”

(5) Az R. 3. §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(5) A nyil ván tar tás ba vé tel hez a 6. szá mú mel lék let
sze rin ti ké rel met kell be nyúj ta ni. A ké re lem hez csa tol ni
kell a (3) be kez dés a)–f) pont ja sze rin ti fel té te lek fenn ál lá -
sát iga zo ló ok ira tok, en ge dé lyek – a ki ad má nyo zó vagy
köz jegy zõ ál tal hi te le sí tett – má so la tát.”

(6) Az R. 3. §-ának (6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(6) A nyil ván tar tás ba vé tel és a nyil ván tar tás módosí -
tása irán ti ké re lem hez csa tol ni kell a kü lön jog sza bály ban
meg ha tá ro zott el já rá si díj be fi ze té sét iga zo ló bi zony la tot.”

(7) Az R. 3. §-ának (11) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(11) A nyil ván tar tás ból a (9) be kez dés b) pont ja sze rint 
tö rölt kö te le zett a tör lés nap já tól szá mí tott egy éven be lül
nem ve he tõ nyil ván tar tás ba.”

3. §

Az R. 4. §-ának (6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(6) A ren de let ha tály ba lé pé sét kö ve tõ en gyár tott, az (1) és 
(2) be kez dés ben fog lal tak nak meg nem fe le lõ ter mé ket a kö -
te le zett ak kor ér té ke sít he ti, ha a ve võ a 7. szá mú mel lék let ben 
fog lal tak sze rint írás ban nyi lat ko zik ar ról, hogy

a) a kör nye zet vé del mi en ge déllyel, vagy egy sé ges kör -
nye zet hasz ná la ti en ge déllyel, vagy kör nye zet vé del mi mû -
kö dé si en ge déllyel vég zett te vé keny sé ge az egyes te vé -
keny sé gek és be ren de zé sek il lé kony szer ves ve gyü let ki -
bo csá tá sá nak kor lá to zá sá ról szóló kü lön jog sza bály* ha tá -
lya alá tar to zik és

* 10/2001. (IV. 19.) KöM ren de let.
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b) a vá sá rolt ter mé ket ki zá ró lag a sa ját te vé keny sé ge
ke re té ben kí ván ja fel hasz nál ni és más ré szé re azt to vább
nem ér té ke sí ti.”

4. §

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

„(1) Az éven te leg alább 100 kg VOC-t tar tal ma zó ter -
mé ket gyár tó, vagy el sõ for ga lom ba ho zó, a 8. szá mú mel -
lék let ben fog lal tak sze rint ve ze tett nyil ván tar tás alap ján,
min den év ja nu ár 31-éig kö te les a Hi va tal ré szé re meg kül -
de ni az ál ta la az elõ zõ nap tá ri év ben (a to váb bi ak ban:
tárgy év) for ga lom ba ho zott ter mé kek éves ér té ke sí té si
mennyi sé gét a 9. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott táb -
lázat sze rint. Az adat szol gál ta tás a Hi va tal hon lap ján

– www.mkeh.hu – meg je lölt cí men, elekt ro ni kus úton is
tel je sít he tõ. Az össze sí tett ér té ke sí té si ada to kat a Hi va tal
a Nem ze ti Fo gyasz tó vé del mi Ha tó ság (a to váb bi ak ban:
NFH) ré szé re to váb bít ja.”

5. §

Az R. 9. §-a a kö vet ke zõ (6) be kez dés sel egé szül ki:

„(6) Ez a ren de let az egyes il lé kony szer ves ve gyü le tek
ki bo csá tá sá nak kor lá to zá sá ról szóló 2004/42/EK euró pai
par la men ti és ta ná csi irány elv vég re haj tá sá ra vo nat ko zó
el sõ tag ál la mi je len tés egy sé ges for má tu má nak lét re ho zá -
sá ról szóló, 2007. már ci us 22-i 2007/205/EK bi zott sá gi
ha tá ro zat vég re haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé se ket ál la -
pít ja meg.”
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6. §

(1) Az R. 2. szá mú mel lék le té nek B. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„B. Jár mû vek ja ví tó fé nye zé sé re szol gá ló ter mé kek VOC-tar tal má nak fel sõ ha tár ér té kei

Ter mék al ka te gó ria Be vo nó anya gok
VOC g/l*

(2007. I. 1.)

a elõ ké szí tõ és tisz tí tó anya gok elõ ké szí tõ
fe lü let tisz tí tók

850
200

b ka rosszé ria kitt min den tí pus 250

c ala po zó fes ték fe lü let kép zõ/si mí tó és ál ta lá nos (fém)
ala po zó
sa vas ala po zó (wash pri mer)

540
780

d fe dõ be vo nat min den tí pus 420

e spe ci á lis be vo nó anyag min den tí pus 840

* g/l a ter mék hasz ná lat ra kész ál la po tá ban. Az a) al ka te gó ria ki vé te lé vel a hasz ná lat ra kész ter mék összes víz tar tal ma ki vo nan dó.”

(2) Az R. 3. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let 1. szá mú mel lék le te lép.

(3) Az R. 4. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let 2. szá mú mel lék le te lép.

(4) Az R. 6. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let 3. szá mú mel lék le te lép.

(5) Az R. az e ren de let 4., 5. és 6. szá mú mel lék le té vel meg ál la pí tott 7., 8. és 9. szá mú mel lék let tel egé szül ki.

7. §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 15. na pon lép ha tály ba és a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon ha tá lyát vesz ti.

(2) Az R. 3. §-ának (7) be kez dé se ha tá lyát vesz ti.

8. §

Ez a ren de let az egyes il lé kony szer ves ve gyü le tek ki bo csá tá sá nak kor lá to zá sá ról szóló 2004/42/EK euró pai par la -
men ti és ta ná csi irány elv vég re haj tá sá ra vo nat ko zó elsõ tag ál la mi je len tés egy sé ges for má tu má nak lét re ho zá sá ról szóló,
2007. már ci us 22-i 2007/205/EK bi zott sá gi ha tá ro zat vég re haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé se ket ál la pít ja meg.

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



1. szá mú mel lék let a 280/2008. (XI. 28.) Korm. ren de let hez

„3. szá mú mel lék let a 25/2006. (II. 3.) Korm. ren de let hez

VOC-tar ta lom mé ré si mód sze rek

Pa ra mé ter Mér ték egy ség Vizs gá lat, mód szer

VOC-tar ta lom g/l MSZ EN ISO 11890-2
MSZ EN ISO 11890-1

VOC-tar ta lom re ak tív hí gí tók je len lé té ben g/l ASTMD 2369

”

2. szá mú mel lék let a 280/2008. (XI. 28.) Korm. ren de let hez

„4. szá mú mel lék let a 25/2006. (II. 3.) Korm. ren de let hez

EU ha tár ér ték er re a ter mék re (ka te gó ria/al ka te gó ria): ..... g/l (2007)/..... g/l(2010)*.
Ez a ter mék leg fel jebb ..... g/l VOC-t tar tal maz.

      ka te gó ria: fes té kek és lak kok ese té ben „A”,
       jár mû ja ví tó fé nye zé sé re szol gá ló ter mé kek ese té ben „B”,

      al ka te gó ria: a 2. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott al ka te gó ria be tû je le

* 2010. ja nu ár 1-je elõtt csak a 2007. ja nu ár 1-jé tõl, 2010. ja nu ár 1-je után csak a 2010. ja nu ár 1-jé tõl ha tá lyos ha tár ér ték fel tün te té se kö te le zõ, de mind két
 határérték fel tün te té sé re is le he tõ ség van.”

3. szá mú mel lék let a 280/2008. (XI. 28.) Korm. ren de let hez

„6. szá mú mel lék let a 25/2006. (II. 3.) Korm. ren de let hez

KÉRELEM
HATÓSÁGI NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELHEZ, MÓDOSÍTÁSHOZ

FESTÉKEK ÉS LAKKOK GYÁRTÁSA, FORGALMAZÁSA

I. Te vé keny ség meg ne ve zé se

VOC-tar tal mú fes ték- és lakk gyár tás/for gal ma zás

II. TEÁOR kód ja

               – új nyil ván tar tás ba vé tel    
               – nyil ván tar tás mó do sí tá sa  nyil ván tar tás szá ma:

III. Ké rel me zõ

neve: adó szá ma:

szék he lye (irá nyí tó szám, vá ros, utca, ház szám):

me gye:

te le fon szá ma: fax szá ma:

e-ma il: in ter net cím:

vál lal ko zói iga zol vány/cég jegy zék szá ma:

ve ze tõ (I) neve:
be osz tá sa:
szü le té si he lye, idõ pont ja:
any ja neve:
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ve ze tõ (II) neve:
be osz tá sa:
szü le té si he lye, idõ pont ja:
any ja neve:

IV. A ké rel me zett üz let, te lep hely

címe (irá nyí tó szám, vá ros, utca, ház szám):

me gye:

mû kö dé si en ge délyt ki ál lí tó ha tó ság neve:
mû kö dé si en ge délyt ki ál lí tó ha tó ság címe:
mû kö dé si en ge dély szá ma:
üz let kö ri meg je lö lés:

szak ké pe sí tés sel ren del ke zõ neve:
szak ké pe sí tés meg ne ve zé se:
bi zo nyít vány szá ma:

HATÓSÁGI NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELHEZ CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK

V. A vo nat ko zó ren de let ben elõ írt iga zo lá sok, nyi lat ko za tok fel so ro lá sa

1. he lyi sé gek bér le ti szer zõ dé se vagy tu laj do ni lap ja ere de ti vagy hi te le sí tett má so lat ban (amennyi ben
a vál lal ko zói iga zol vány ban, vagy a cég ki vo nat ban a ké rel me zett üz let/te lep hely nem sze re pel)

2. a ve ze tõk bün tet len elõ éle tét iga zo ló, 3 hó nap nál nem ré geb bi ere de ti ha tó sá gi er köl csi bi zo nyít vány(ok)

3. adó ha tó ság 3 hó nap nál nem ré geb bi ere de ti iga zo lá sa, hogy a ké rel me zõ men tes a köz tar to zá sok tól*

4. vám ha tó ság 3 hó nap nál nem ré geb bi ere de ti iga zo lá sa, hogy a ké rel me zõ nek nincs vám tar to zá sa*

5. a ké rel me zõ nyi lat ko za ta, hogy nincs egyéb jog erõ sen meg ál la pí tott köz tar to zá sa (a mel lé kelt nyi lat ko zat
min ta alap ján)

6. a mû kö dé si en ge dély, vagy a te lep en ge dély, vagy kör nye zet vé del mi, vagy egy sé ges kör nye zet hasz ná la ti,
vagy kör nye zet vé del mi mû kö dé si en ge dély szá ma, a ki ál lí tó ha tó ság meg ne ve zé se (ne ve zett en ge dé lyek
hi te les má so lat ban el fo gad ha tó ak)

7. .............. Ft el já rá si díj be fi ze té sé nek iga zo lá sa
Ma gyar Ke res ke del mi En ge dé lye zé si Hi va tal szám la szá ma: 10032000-00282448-00000000
Kincs tá ri tranz ak ci ós kód: 310

* Ki vé ve, ha az ügy fél ké ri és írás ban nyi lat koz za, hogy azt az MKEH sze rez ze be he lyet te, to váb bá fel ha tal ma zást ad sze mé lyes ada tai ke ze lé sé re.

Tu do má sul ve szem, hogy a nyil ván tar tás ba vé tel rõl szóló ér te sí tés kéz hez vé te lé ig a te vé keny ség nem gya ko rol ha tó.

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

...............................................
alá írás

(pe csét vagy sze mé lyi iga zol vány szá ma)

Meg jegy zés:

 ki töl té se „x”-sze l, a meg fe le lõ mel lék let meg lé te ese tén.
MKEH címe: 1537 Bu da pest, Pf. 345
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Nyi lat ko zat

Alul írott, .................................................................................. a vál lal ko zás (szék hely: .............................................)
ügy ve ze tõ igaz ga tó ja a 25/2006. (II. 3.) Korm. ren de let 3. § (3) be kez dés d) pont ja és (9) be kez dé se alap ján nyi lat ko -
zom, hogy az adó ha tó ság, vám ha tó ság ál tal ki ál lí tott/andó do ku men tu mo kon kí vül nincs egyéb, jog erõ sen meg ál la pí tott
köz tar to zá som.

Kelt: ...............................................

.................................................
alá írás

(pe csét vagy sze mé lyi iga zol vány szá ma)”

4. szá mú mel lék let a 280/2008. (XI. 28.) Korm. ren de let hez

„7. szá mú mel lék let a 25/2006. (II. 3.) Korm. ren de let hez

NYILATKOZAT

Cég ada tai:

 Cég ne ve: ......................................................................................................................................................................

 Szék he lye: .....................................................................................................................................................................

 Kép vi se let re jo go sult ne ve, be osz tá sa: ..........................................................................................................................

 Cég jegy zék szá ma: ........................................................................................................................................................

 Adó azo no sí tó ja: ............................................................................................................................................................

Alul írott, .................................................. a(z) .................................................. (cég név) kép vi se lõ je az egyes lak kok,
fes té kek és jár mû vek fé nye zé sé re szol gá ló ter mé kek szer ves ol dó szer tar tal má nak sza bá lyo zá sá ról szóló 25/2006. (II. 3.) 
Korm. ren de let 4. §-ának (6) be kez dé sé ben fog lal tak nak meg fe le lõ en ki je len tem, hogy a(z) ...................................-nek
(cég név) kör nye zet vé del mi en ge déllyel, vagy egy sé ges kör nye zet hasz ná la ti en ge déllyel, vagy kör nye zet vé del mi mû kö -
dé si en ge déllyel vég zett te vé keny sé ge az egyes te vé keny sé gek és be ren de zé sek il lé kony szer ves ve gyü let kibocsátá -
sának kor lá to zá sá ról szóló 10/2001. (IV. 19.) KöM ren de let ha tá lya alá tar to zik, és a vá sá rolt ter mé ket ki zá ró lag a sa ját
te vé keny sé ge ke re té ben hasz nál ja fel, más ré szé re azt to vább nem ér té ke sí ti.

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

..................................................
alá írás

A Ren de let 4. §-ának (6) be kez dé se:

„(6) A ren de let ha tály ba lé pé sét kö ve tõ en gyár tott, az (1) és (2) be kez dés ben fog lal tak nak meg nem fe le lõ ter mé ket a kö te le zett ak kor ér té ke sít he ti, ha a ve võ
a 7. szá mú mel lék let ben fog lal tak sze rint írás ban nyi lat ko zik ar ról, hogy

a) a kör nye zet vé del mi en ge déllyel, vagy egy sé ges kör nye zet hasz ná la ti en ge déllyel, vagy kör nye zet vé del mi mû kö dé si en ge déllyel vég zett te vé keny sé ge az
egyes te vé keny sé gek és be ren de zé sek il lé kony szer ves ve gyü let ki bo csá tá sá nak kor lá to zá sá ról szóló 10/2001. (IV. 19.) KöM ren de let ha tá lya alá tar to zik, és

b) a vá sá rolt ter mé ket ki zá ró lag a sa ját te vé keny sé ge ke re té ben kí ván ja fel hasz nál ni és más ré szé re azt to vább nem ér té ke sí ti.”
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5. szá mú mel lék let a 280/2008. (XI. 28.) Korm. ren de let hez

„8. szá mú mel lék let a 25/2006. (II. 3.) Korm. ren de let hez

 

Adat lap a ren de let ha tá lya alá tar to zó ter mé kek re vo nat ko zó éves nyil ván tar tá si kö te le zett ség tel je sí té sé hez

A cég azo no sí tó ada tai:

 Cég ne ve: ......................................................................................................................................................................

 Szék he lye: .....................................................................................................................................................................

 Adó szá ma: .....................................................................................................................................................................

 MKEH-nál tör tént nyil ván tar tás ba vé te lé nek ha tá ro zat szá ma: .....................................................................................

A. Fes té kek, lak kok*

Al ka te gó ri ák* Éves ér té ke sí tés mennyi sé ge (kg) VOC tar ta lom (kg)

a)*

b)*

c)*

d)*

e)*

f)*

g)*

h)*

i)*

j)*

k)*

l)*

Al ka te gó ri ák össze sen

B. Jár mû vek ja ví tó fé nye zé sé re szol gá ló ter mé kek*

Al ka te gó ri ák* Éves ér té ke sí tés mennyi sé ge (kg) VOC tar ta lom (kg)

a)*

 (i)*

 (ii)*

b)*

c)*

 (i)*

 (ii)*

 (iii)*

d)*

 (i)*

 (ii)*

e)*

Al ka te gó ri ák össze sen

Meg jegy zés: a *-ga l meg je lölt ter mék ka te gó ri ák és al ka te gó ri ák de fi ni á lá sát a R.1. sz. mel lék le te tar tal maz za.
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Út mu ta tó a „A. Fes té kek, lak kok” és a „B. Jár mû vek ja ví tó fé nye zé sé re szol gá ló ter mé kek” címû táb lá za tok kitölté -
séhez:

A „VOC tar ta lom” meg ne ve zé sû osz lop ban min den ter mék ka te gó ri án (A, illetve B) be lü li al ka te gó ri á hoz
(A/a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l, illetve B/a,b,c,d,e) – amely ben adott cég érin tett – egyet len szá mot kell fel tün tet ni.

Ez a szám:
    – az R. ha tá lya alá tar to zó,
    – az A vagy B ter mék ka te gó ri án be lü li va la me lyik al ka te gó ri á ba so rol ha tó már ka ter mék, 
    – fel hasz ná lás ra kész ál la pot ra vo nat ko zó, mért vagy szá mí tott ma xi má lis VOC tar tal má nak,
    – az érin tett már ka ter mék tárgy év re vo nat ko zó, gyár tá si vagy for gal mi ada ta alap ján szá mí tott össze sí tett

      mennyi sé ge,
    – kg-ban ki fe jez ve.

Amennyi ben egy al ka te gó ri á ba a cég ál tal gyár tott vagy for gal ma zott, illetve gyár tott és for gal ma zott már ka ter mé kek
kö zül több is tar to zik, az adott al ka te gó ri á nál az oda so rolt kü lön bö zõ már ka ter mé kek – elõb bi ek sze rint szá mí tott –
össze sí tett VOC tar tal má nak összeg zé sét kell fel tün tet ni, ugyan csak kg-ban ki fe jez ve.”

6. szá mú mel lék let a 280/2008. (XI. 28.) Korm. ren de let hez

„9. szá mú mel lék let a 25/2006. (II. 3.) Korm. ren de let hez

Adat lap a ren de let ha tá lya alá tar to zó ter mé kek re vo nat ko zó éves adat szol gál ta tá si kö te le zett ség tel je sí té sé hez

A 2004/42/EK irány elv ál tal em lí tett ter mé kek … év ben for ga lom ba ho zott tel jes mennyi sé ge (kg)

A 25/2006. (II. 3.) Korm. ren de let 
ha tá lya alá tar to zó ter mék ka te gó ri ák

Sa ját gyár tás ból szár ma zó 
ter mé kek

Euró pai Gaz da sá gi Tér sé gen
(EGT) kí vü li or szág ból 

szár ma zó ter mé kek

EGT or szág ból be ho zott 
ter mék

A. Fes té kek, lak kok össze sen

B. Jár mû vek ja ví tó fé nye zé sé re
szol gá ló ter mé kek össze sen

”

A Kormány
284/2008. (XI. 28.) Korm.

ren de le te
egyes, a mi nisz te ri fel adat- és ha tás kö rök el lá tá sát érin tõ kor mány ren de le tek mó do sí tá sá ról*

A Kormány az Al kot mány 35. § (2) be kez dé sé ben meg ál la pí tott ere de ti jog al ko tói ha tás kö ré ben, va la mint a hon vé de -
lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl szóló 2004. évi CV. tör vény 207. § (1) be kez dés c) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás
alap ján, az Al kot mány 35. § (1) be kez dés c) pont já ban meg ál la pí tott fel adat kör ében el jár va a kö vet ke zõ ket ren de li el:

5. §

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 a követ -
kezõ új 6/B. §-sal egé szül ki:

„6/B. § A mi nisz ter meg ne ve zé sé nek rö vi dí té se ként a „KvVM” meg je lö lést kell al kal maz ni.”

* Ki vo na tos köz lés.
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A Kormány
292/2008. (XII. 10.) Korm.

rendelete
a veszélyeztetett vadon élõ állat- és növényfajok

nemzetközi kereskedelmét szabályozó nemzetközi
és európai közösségi jogi aktusok végrehajtásának

egyes szabályairól

A Kormány 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 növény -
fajok nem zet kö zi ke res ke del mé rõl  szóló egyez mény ki hir -
de té sé rõl  szóló 2003. évi XXXII. tör vény 3.  §-ának (2) be -
kez dé sé ben, va la mint a ter mé sze t vé del mé rõl  szóló
1996. évi LIII. tör vény 85.  § a) pont já ban – a 10.  § (1) be -
kez dé sé ben és a 80.  § (6) be kez dé sé ben fog lal tak sza bá -
lyo zá sá ra – ka pott fel ha tal ma zás alap ján – az Al kot mány
35.  § (1) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt feladat -
körében – a kö vet ke zõ ket ren de li el:

A rendelet hatálya

1.  §

E ren de le tet a kö vet ke zõ nem zet kö zi és euró pai kö zös -
sé gi jogi ak tu sok vég re haj tá sá val kap cso la tos el já rá sok -
ban kell al kal maz ni:

a) a 2003. évi XXXII. tör vénnyel ki hir de tett, a
 Washingtonban, 1973. már ci us 3. nap ján el fo ga dott, a
 veszélyeztetett va don élõ ál lat- és nö vény fa jok nemzet -
közi ke res ke del mé rõl  szóló egyez mény (a továb biak ban:
Egyez mény),

b) a va don élõ ál lat- és nö vény fa jok szá má ra ke res ke -
del mük sza bá lyo zá sa ál tal biz to sí tott vé de lem rõl  szóló,
1996. de cem ber 9-i 338/97/EK ta ná csi ren de let (a továb -
biak ban: ta ná csi ren de let), va la mint

c) a va don élõ ál lat- és nö vény fa jok szá má ra keres -
kedelmük sza bá lyo zá sa ál tal biz to sí tott vé de lem rõl  szóló
338/97/EK ta ná csi ren de let vég re haj tá sá ra vo nat ko zó
rész le tes sza bá lyok meg ál la pí tá sá ról  szóló, 2006. má -
jus 4-i 865/2006/EK bi zott sá gi ren de let (a továb biak ban:
bi zott sá gi ren de let).

Az igazgatási hatóság és a tudományos testület
kijelölése

2.  §

Az Egyez mény IX. cik ké nek 1. a) és b) pont já ban, va la -
mint a ta ná csi ren de let 13. cik ke (1) és (2) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott igaz ga tá si ha tó ság (a továb biak ban: igaz ga -
tá si ha tó ság), to váb bá tu do má nyos tes tü let fel ada ta it a ter -
mé szet vé de le mért fe le lõs mi nisz ter (a továb biak ban:
 miniszter) lát ja el.

Az eljáró hatóságok

3.  §

(1) Az igaz ga tá si ha tó ság ál lít ja ki a ta ná csi ren de let ben
meg ha tá ro zott en ge dé lye ket és bi zony la to kat, va la mint a
6.  § (4) be kez dés sze rin ti ere det iga zo lást, illetve ve ze ti az
Egyez mény ben és a ta ná csi ren de let ben meg ha tá ro zott
nyil ván tar tá so kat.

(2) A kör nye zet vé del mi, ter mé szet vé del mi és víz ügyi
fel ügye lõ ség (a továb biak ban: fel ügye lõ ség) és az Or szá -
gos Kör nye zet vé del mi, Ter mé szet vé del mi és Víz ügyi
 Fõfelügyelõség (a továb biak ban: Fõ fel ügye lõ ség) nyil -
ván tar tást ve zet a 4.  § sze rin ti be je len té sek rõl, to váb bá a
fel ügye lõ ség ál lít ja ki a 6–7.  § sze rin ti bi zony la to kat és
iga zo lá so kat.

(3) Az igaz ga tá si ha tó ság, a Fõ fel ügye lõ ség, a fel ügye -
lõ ség, az ál lat- és nö vény-egész ség ügyi ha tó ság, az élel mi -
szer-biz ton sá gi ha tó ság, a rend õrség, va la mint a vám- és
pénz ügy õr ség az Egyez mény, a ta ná csi ren de let, a bi zott -
sá gi ren de let és az e ren de let vég re haj tá sa ér de ké ben ha tó -
sá gi el len õr zést vé gez.

(4) Az e ren de let sze rin ti el já rá sok ban az (1)–(2) be kez -
dés ben meg ha tá ro zott ha tó ság szak ér tõ ki ren de lé se kor a
szak vé le mény meg ér ke zé sé ig az el já rást fel füg geszt he ti.

Bejelentési kötelezettség

4.  §

(1) Aki nek a ta ná csi ren de let A. mel lék le té ben sze rep lõ
ge rin ces ál lat faj pél dá nya, va la mint a ta ná csi ren de let
B. mel lék le té ben sze rep lõ em lõs-, ma dár- és szá raz föl di -
tek nõs-faj élõ pél dá nya (a továb biak ban együtt: be je len -
tés kö te les pél dány) van a bir to ká ban, kö te les annak meg -
szer zé sét, tar tá sát, az or szág te rü le té re tör té nõ be ho za ta lát
és az or szág te rü le té rõl tör té nõ ki vi te lét, el ide ge ní té sét,
 elhullását, meg sem mi sü lé sét, va la mint sza po ru la tát be je -
len te ni. A be je len tést

a) fo ko zot tan vé dett ál lat faj ese tén a Fõ fel ügye lõ ség -
hez vagy

b) az a) pont alá nem esõ faj ese tén a tar tás he lye sze rint 
ille té kes fel ügye lõ ség hez
kell meg ten ni.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott be je len té si kö te -
le zett ség nem vo nat ko zik az 1. szá mú mel lék let ben fel so -
rolt fa jok pél dá nya i ra.

(3) A be je len tést – jog sza bály el té rõ ren del ke zé se hi á -
nyá ban – a meg szer zés tõl, az or szág te rü le té re tör té nõ
 behozataltól, az or szág te rü le té rõl tör té nõ ki vi tel tõl, az el -
ide ge ní tés tõl, az el hul lás tól, a meg sem mi sü lés tõl, illetve
a sza po ru lat lét re jöt té tõl szá mí tott 30 na pon be lül kell
meg ten ni.
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(4) A ta ná csi ren de let ha tá lya alá tar to zó fa jok élõ pél -
dá nya it úgy kell tar ta ni, hogy azok – ha jog sza bály vagy
ha tó sá gi en ge dély más ként nem ren del ke zik – a sza bad ba
ne jut has sa nak ki. Amennyi ben va la mely be je len tés kö te -
les pél dány el sza ba dul, en nek té nyét az igaz ga tá si ha tó -
ság nak ha la dék ta la nul be kell je len te ni.

A példányok egyedi jelölése

5.  §

(1) A be je len tés kö te les pél dá nyo kat a bi zott sá gi ren de -
let XVI. fe je ze té ben, illetve a vé dett ál lat fa jok vé del mé rõl, 
tar tá sá ról, hasz no sí tá sá ról és be mu ta tá sá ról  szóló kor -
mány ren de let ben meg ha tá ro zott egye di je lö lés sel kell el -
lát ni.

(2) A bi zott sá gi ren de let ben nem sza bá lyo zott ese tek -
ben az ille té kes fel ügye lõ ség – az igaz ga tá si ha tó ság vé le -
mé nyé nek figye lembe véte lével – a be je len tést köve tõen
egye di leg ha tá roz za meg a je lö lés mód ját.

(3) A ma dár fa jok pél dá nya i nak egye di azo no sí tá sá ra al -
kal mas, a bi zott sá gi ren de let XVI. fe je ze té ben meg ha tá ro -
zott, 11 ka rak ter bõl álló zárt gyû rû gyû rû szá má nak elsõ
7 kar ak te re a te nyész tõ nyil ván tar tá si sor szá ma, amely bõl
az elsõ ka rak ter az or szág kód ja (H), a kö vet ke zõ 6 ka rak -
ter az ille té kes fel ügye lõ ség vagy az igaz ga tá si ha tó ság
 által meg ha tá ro zott szám. A gyû rû szám to váb bi 2 karak -
tere az elõ zõ ka rak te rek re me rõ le ge sen az év szá mot je lö li,
vé gül az utol só 2 ka rak ter a ma dár sor szá ma, úgy, hogy két 
ma dár gyû rû szá ma nem egyez het meg.

Származási igazolás és eredetigazolás

6.  §

(1) Az Euró pai Kö zös ség va la mely tag ál lam ból
(a továb biak ban: tag ál lam) vagy tag ál lam nak nem minõ -
sülõ or szág ból a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le té re be ho zott
be je len tés kö te les pél dány ese tén a be je len tést, illetve az
egye di je lö lést köve tõen az ille té kes fel ügye lõ ség vagy a
Fõ fel ügye lõ ség a pél dányt nyil ván tar tás ba ve szi. A nyil -
ván tar tás ba vett pél dány hoz a fel ügye lõ ség – a (4) be kez -
dés ki vé te lé vel – a 2. szá mú mel lék let sze rint szár ma zá si
iga zo lást ál lít ki a ta ná csi és a bi zott sá gi ren de let nek meg -
fele lõen ki ál lí tott en ge dé lyek, illetve bi zony la tok alap ján.

(2) Va la mely tag ál lam ból be ho zott pél dány ese té ben a
fel ügye lõ ség a szár ma zá si iga zo lást az (1) be kez dés ben
fog lalt ese te ken kí vül ak kor is ki ál lít ja, ha a ké rel me zõ – a
ta ná csi ren de let 8. cik ké nek (5) be kez dé se alap ján –
a (3) be kez dés sze rint hi telt ér dem lõ en iga zol ja, hogy
 annak meg szer zé se az Euró pai Kö zös ség te rü le tén jog sze -
rû en – a va don élõ ál lat- és nö vény fa jok meg õr zé sé re vo -
nat ko zó kö zös sé gi jogi ak tu sok kal össz hang ban – tör tént.

(3) A (2) be kez dés sze rin ti iga zo lás olyan irat tal tör tén -
het, amely tar tal maz za:

a) azon ko ráb bi tu laj do nos ne vét és cí mét, amely tõl
a ké rel me zõ a pél dányt meg sze rez te;

b) a te nyész tõ ne vét és cí mét, amennyi ben is mert;
c) a faj tu do má nyos ne vét, pél dány szá mát;
d) a pél dány(ok) egye di azo no sí tó já nak tí pu sát, szá mát,

kód ját, ha a pél dány(oka)t egye di azo no sí tó val lát ták el;
e) a pél dány(ok) iva rát és ko rát, amennyi ben ez is mert;
f) a pél dány(ok)nak a bi zott sá gi ren de let IX. szá mú

mel lék let 2. pont ja sze rin ti ere de tét az e mel lék let sze rin ti
kód meg je lö lé sé vel;

g) a szár ma zá si or szág meg je lö lé sét;
h) har ma dik or szág ból tör té nõ be ho za tal ese tén a jog -

sze rû be ho za talt iga zo ló, az Egyez mény sze rin ti en ge dé -
lyek szá mát; és

i) az át adás dá tu mát, va la mint hi te les alá írást.

(4) Az igaz ga tá si ha tó ság a 3. szá mú mel lék let sze rint
ere det iga zo lást ál lít ki

a) a 2004. no vem ber 22. nap ját meg elõ zõ en az igaz ga -
tá si ha tó ság ál tal nyil ván tar tott pél dá nyok ese té ben, ha
 tenyésztõi bi zony lat, szár ma zá si iga zo lás, a ta ná csi ren de -
let a 8. cikk (3) be kez dé se és a 9. cikk (2) be kez dé se sze rin -
ti bi zony lat (a továb biak ban: EU-bi zony lat), va la mint a
 tanácsi ren de let 4. cik ke sze rin ti im port en ge dély, 5. cik ke
sze rin ti ex port en ge dély és re-ex port bi zony lat nem ke rült
ki adás ra, és

b) a le fog lalt, illetve el kob zott pél dá nyok ese té ben.

Tenyésztõi bizonylat és tenyésztési napló

7.  §

(1) Aki be je len tés kö te les élõ pél dányt sza po rí tá si cél ból 
vagy úgy tart, hogy a vé let len sza po ru lat lét re jöt te nem
zár ha tó ki, kö te les te nyész té si nap lót ve zet ni a 4. szá mú
mel lék let sze rint.

(2) Sza po ru lat be je len té se ese tén a tar tás he lye sze rint
ille té kes fel ügye lõ ség vagy a Fõ fel ügye lõ ség az 5.  § sze -
rint egye di leg je lölt pél dányt nyil ván tar tás ba ve szi, és a
pél dány hoz – a 6.  § (4) be kez dé sé ben fog lalt ese tek ki vé te -
lé vel – az 5. szá mú mel lék let sze rint te nyész tõi bi zony la tot
ál lít ki, amennyi ben a tu laj do nos a sza po ru lat lét re jöt té nek
jog sze rû sé gét az e ren de let ben, illetve a kü lön jog sza bá -
lyok ban meg ha tá ro zott en ge dé lyek kel, illetve más do ku -
men tu mok kal iga zol ja.

A származási igazolásra, az eredetigazolásra
és a tenyésztõi bizonylatra vonatkozó közös szabályok

8.  §

(1) A vé dett, fo ko zot tan vé dett, illetve az Euró pai
 Közösségben ter mé szet vé del mi szem pont ból je len tõs faj
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pél dá nya, va la mint ve szé lyes ál lat faj élõ pél dá nya ese té -
ben a szár ma zá si iga zo lást, az ere det iga zo lást, illetve a te -
nyész tõi bi zony la tot meg adott nak kell te kin te ni, amennyi -
ben a tar tá si en ge dély tar tal maz za azo kat az ada to kat,
ame lyek a szár ma zá si iga zo lá son, az ere det iga zo lá son,
 illetve a te nyész tõi bi zony la ton fel tün te tés re ke rül nek.

(2) A fel ügye lõ ség ah hoz a pél dány hoz nem ál lít ki
 származási iga zo lást, ere det iga zo lást, illetve te nyész tõi bi -
zony la tot, amely hez va la mely tag ál lam igaz ga tá si ha tó sá -
ga a ta ná csi ren de let 8. cik ké nek (3) be kez dé se vagy 9. cik -
ké nek (2) be kez dé se sze rin ti bi zony la tot ki ál lí tot ta.

9.  §

(1) Ti los a be je len tés kö te les pél dá nyok tar tá sa, el adás ra
való fel kí ná lá sa és el adá sa szár ma zá si iga zo lás, te nyész tõi
bi zony lat, ere det iga zo lás, illetve EU-bi zony lat, to váb bá
a kü lön jog sza bály sze rin ti tar tá si en ge dély nél kül.

(2) Szár ma zá si iga zo lás, te nyész tõi bi zony lat, illetve
ere det iga zo lás csak egye di azo no sí tás ra al kal mas, az 5.  §
sze rin ti je lö lés sel el lá tott pél dá nyok hoz ál lít ha tó ki.

10.  §

(1) A szár ma zá si iga zo lást, az ere det iga zo lást, a te -
nyész tõi bi zony la tot, illetve az EU-bi zony la tot a pél dány
át adá sa, el ide ge ní té se ese tén az új tar tó vagy tu laj do nos
 részére a pél dánnyal együtt át kell adni.

(2) A pél dány el hul lá sa, meg sem mi sü lé se ese tén
a) a szár ma zá si iga zo lást vagy a te nyész tõi bi zony la tot

a tar tás he lye sze rint ille té kes fel ügye lõ ség ré szé re 30 na -
pon be lül meg kell kül de ni, amely azt be von ja,

b) az ere det iga zo lást vagy az EU-bi zony la tot az igaz -
ga tá si ha tó ság ré szé re 30 na pon be lül meg kell kül de ni,
amely azt be von ja.

(3) Amennyi ben szár ma zá si iga zo lás sal, te nyész tõi bi -
zony lat tal, illetve ere det iga zo lás sal ren del ke zõ pél dány -
hoz EU-bi zony lat ke rül ki ál lí tás ra, a szár ma zá si iga zo lást,
a te nyész tõi bi zony la tot, illetve az ere det iga zo lást az igaz -
ga tá si ha tó ság be von ja.

A tanácsi rendelet szerinti engedélyezésre vonatkozó
végrehajtási szabályok

11.  §

(1) Nem ad ha tó a ta ná csi ren de let 4. cik ke sze rin ti
 importengedély, az 5. cik ke sze rin ti ex port en ge dély és
re-ex port bi zony lat, va la mint EU-bi zony lat olyan ké rel -
me zõ ré szé re, akit

a) ter mé szet ká ro sí tás, illetve ál lat kín zás bûn cse lek -
mény el kö ve té se  miatt jog erõ sen el ítél tek, a bün te tett elõ -

élet hez fû zõ dõ hát rá nyos kö vet kez mé nyek aló li men te sí -
té sé ig, de leg alább a ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé sét kö -
vetõ öt évig,

b) a ter mé sze t vé del mé vel kap cso lat ban el kö ve tett sza -
bály sér té sért jog erõ sen fe le lõs ség re von tak, a ha tá ro zat
jog erõ re emel ke dé sét kö ve tõ há rom évig, vagy

c) ter mé szet vé del mi, illetve ál lat vé del mi bír ság gal súj -
tot tak, a ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé sét kö ve tõ há rom
évig.

(2) Nem ad ha tó a ta ná csi ren de let 4. cik ke sze rin ti
 importengedély, az 5. cik ke sze rin ti ex port en ge dély és
re-ex port bi zony lat, va la mint EU-bi zony lat olyan ké rel -
me zõ ré szé re, akit kül föl di bí ró ság, illetve ha tó ság

a) ter mé szet ká ro sí tás, illetve ál lat kín zás bûn cse lek -
mény el kö ve té se  miatt jog erõ sen el ítélt, a bün te tett elõ -
élet hez fû zõ dõ hát rá nyos kö vet kez mé nyek aló li men te sí -
té sé ig, de leg alább a ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé sét kö -
vetõ öt évig,

b) a ter mé sze t vé del mé vel kap cso lat ban el kö ve tett sza -
bály sér té sért jog erõ sen fe le lõs ség re vont, a ha tá ro zat jog -
erõ re emel ke dé sét kö ve tõ há rom évig, vagy

c) ter mé szet vé del mi, illetve ál lat vé del mi bír ság gal súj -
tott, a ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé sét kö ve tõ há rom évig,
ha a jog erõs íté let rõl, illetve ha tá ro zat ról az igaz ga tá si
 hatóság hi va ta los úton tu do mást sze rez.

12.  §

A ta ná csi ren de let 6. cik ké nek (1) be kez dé sé ben,
12. cik ke (3) be kez dé sé ben, 14. cik ke (1) be kez dé sé nek
c) pont já ban, a 20. cik ké ben, a bi zott sá gi ren de let 66. cik -
ké nek (7) be kez dé sé ben, va la mint 69. cik ké ben meg ha tá -
ro zott ese tek ben a mi nisz ter tá jé koz tat ja az Euró pai Bi -
zott sá got.

A szállításra és a tartásra vonatkozó szabályok

13.  §

A ta ná csi ren de let A–D. mel lék le té ben fel so rolt fa jok
pél dá nyá nak im port ja, ex port ja és re-ex port ja – össz hang -
ban a ta ná csi ren de let 12. cik ké nek 1. pont já val – ki zá ró lag 
a 6. szá mú mel lék let ben fel so rolt ha tár át ke lõ he lye ken tör -
tén het.

14.  §

(1) Fõ em lõ sök élõ egye dei ki zá ró lag az ál lat kert és az
ál lat ott hon lé te sí té sé nek, mû kö dé sé nek és fenn tar tá sá nak
rész le tes sza bá lya i ról  szóló kü lön jog sza bály ban fog lalt
tar tá si fel té te lek tel je sí té se ese tén tart ha tók.
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(2) Em ber sza bá sú maj mok (go ril lák, orán gu tá nok,
csim pán zok és gib bo nok) élõ egye dei ki zá ró lag a kü lön
jog sza bály sze rint mû kö dõ ál lat kert ben tart ha tók.

(3) A ta ná csi ren de let ha tá lya alá tar to zó fó ka fa jok
prém jé bõl ké szí tett ter mé kek tar tá sa – a mú ze um ban tör -
ténõ tar tás ki vé te lé vel – ti los.

Nyilvántartás

15.  §

(1) A 3.  § (1)–(2) be kez dés ben meg ha tá ro zott ha tó ság
nyil ván tar tást ve zet

a) az ál ta la ki bo csá tott
aa) szár ma zá si iga zo lá sok ról,
ab) ere det iga zo lá sok ról,
ac) te nyész tõ bi zony la tok ról,
ad) a ta ná csi ren de let sze rin ti en ge dé lyek rõl és bi zony -

la tok ról,
ae) ka vi ár fel dol go zás ra, -cso ma go lás ra, -át cso ma go -

lás ra jo go sí tó en ge dé lyek rõl, illetve
af) a kü lön jog sza bály sze rin ti tar tá si en ge dé lyek rõl,
b) a be je len tett pél dá nyok ról, va la mint
c) a tok fa jok kal és a ka vi ár ral kap cso la tos te vé keny sé -

gek rõl.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti nyil ván tar tá sok alap ján az
igaz ga tá si ha tó ság or szá gos adat bá zist mû köd tet, amely -
bõl más ha tó ság meg ke re sé sé re ada tot szol gál tat.

A tokfajok tartására és a kaviárra vonatkozó szabályok

16.  §

(1) Aki a ta ná csi ren de let ha tá lya alá tar to zó tok faj élõ
pél dá nya i nak tar tá sá val, te nyész té sé vel fog lal ko zik, kö te -
les e te vé keny sé gét az ille té kes fel ügye lõ ség nek bejelen -
teni, amely azt nyil ván tar tás ba ve szi.

(2) A be je len tés hez mel lé kel ni kell:
a) a te vé keny ség rész le tes le írá sát,
b) a pél dá nyok ere de tét, jog sze rû meg szer zé sét iga zo ló 

do ku men tum(ok) má so la tát,
c) a tar tás, sza po rí tás mód já nak le írá sát, va la mint
d) az éven te vár ha tó an sza po rí tott, illetve for ga lom ba

ho zott mennyi ség rõl ké szült becs lést.

(3) A te vé keny ség vég zé se so rán – az en ge déllyel vég -
zett vissza te le pí tés, illetve be te le pí tés ki vé te lé vel – a to -
kok ter mé sze tes vi zek be nem ke rül het nek.

17.  §

(1) A ta ná csi ren de let ha tá lya alá tar to zó tok faj ka vi ár já -
nak fel dol go zá sá val, cso ma go lá sá val, illetve át cso ma go -

lá sá val fog lal ko zó üzem ál tal a bi zott sá gi ren de let 66. cik -
ké nek (7) be kez dé se sze rin ti en ge dély iránt be nyúj tott ké -
re lem nek tar tal maz nia kell:

a) a te vé keny ség rész le tes le írá sát,
b) az éven te vár ha tó an cso ma golt, át cso ma golt, illetve

for ga lom ba ho zott ka vi ár mennyi sé gét,
c) a ka vi ár ter ve zett be szer zé si for rá sát, és
d) a ka vi ár tá ro ló edény je lö lé sé re szol gá ló, a bi zott sá gi

ren de let 66. cikk (6) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott cím ké re
(a továb biak ban: cím ke) ke rü lõ ada to kat, az üzem egye di
azo no sí tó kód ja ki vé te lé vel.

(2) A cím kén, amennyi ben a cso ma golt ka vi ár a Ma gyar 
Köz tár sa ság te rü le té rõl szár ma zik, a kö vet ke zõ ada to kat
kell fel tün tet ni:

a) azon faj 7. szá mú mel lék let sze rint kód ja, amely nek
ik rá já ból a ka vi árt ké szí tet ték,

b) a cso ma golt ka vi ár ere de té nek kód ja a bi zott sá gi
ren de let IX. mel lék le te sze rint,

c) a szár ma zá si or szág két be tûs ISO kód ja,
d) a ka vi ár ki nye ré sé nek éve,
e) a cso ma go ló üzem egye di azo no sí tó kód ja, és
f) a cso ma go ló üzem ál tal a té te lek nyo mon kö ve té sé re

hasz nált azo no sí tó.

(3) A cím kén, amennyi ben az át cso ma golt ka vi ár nem a
Ma gyar Köz tár sa ság te rü le té rõl szár ma zik, a kö vet ke zõ
ada to kat kell fel tün tet ni:

a) azon faj 7. szá mú mel lék let sze rin ti kód ja, amely nek
ik rá já ból a ka vi árt ké szí tet ték,

b) az át cso ma golt ka vi ár ere de té nek kód ja a bi zott sá gi
ren de let IX. mel lék le te sze rint,

c) a szár ma zá si or szág két be tûs ISO kód ja,
d) az át cso ma go lás éve és az át cso ma go ló üzem te lep -

he lye sze rin ti or szág két be tûs ISO kód ja, ha ez kü lön bö zik
a szár ma zá si or szág tól,

e) az át cso ma go ló üzem egye di azo no sí tó kód ja, és
f) az üzem ál tal a té te lek nyo mon kö ve té sé re hasz nált

azo no sí tó.

(4) A cím két az igaz ga tá si ha tó ság a bi zott sá gi ren de let
66. cik ké nek (7) be kez dé se sze rin ti en ge dély ben hagy ja
jóvá, és egy út tal meg ha tá roz za a cím kén fel tün te ten dõ
egye di azo no sí tó kó dot.

18.  §

(1) Ka vi ár tá ro ló edény je lö lé sé re ki zá ró lag az igazga -
tási ha tó ság ál tal jó vá ha gyott cím ke hasz nál ha tó.

(2) A cím ke biz ton sá gi ele mek kel el lá tott szi go rú el szá -
mo lá sú nyom tat vány, ame lyet az en nek elõ ál lí tá sá ra fel jo -
go sí tott nyom dá tól a cso ma go ló, illetve át cso ma go ló üzem 
ren del meg és ra gaszt fe l a ka vi ár tá ro ló edé nyek re.

(3) A cím két az élel mi sze rek je lö lé sé rõl  szóló jog sza -
bály ban meg ha tá ro zott je lö lé si fel té te le ken túl a ka vi ár tá -
ro ló edé nyek re zár jegy ként kell fel ra gasz ta ni úgy, hogy az
a ka vi ár tá ro ló edény el sõ ki nyi tá sa kor el sza kad jon.
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(4) Ti los ka vi ár tar tá sa, el adá sa, el adás ra való fel kí ná lá -
sa, meg vé te le, arra vé te li aján lat té te le, az or szág ba való
be ho za ta la, az or szág ból való ki vi te le, amennyi ben annak
tá ro ló edé nye nincs el lát va cím ké vel.

(5) A ka vi árt tar tal ma zó ter mé ken fel kell tün tet ni, hogy
mek ko ra szá za lék ban tar tal maz ka vi árt.

19.  §

(1) A ka vi ár cso ma go ló, illetve -át cso ma go ló üze mek
 által ve ze tett, a bi zott sá gi ren de let 66. cik ké nek (7) be kez -
dé sé ben meg ha tá ro zott nyil ván tar tás nak a 8. szá mú mel -
lék let sze rin ti ada to kat kell tar tal maz nia.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti nyil ván tar tást az igaz ga tá si
ha tó ság ál tal ki adott, egye di leg sor szá mo zott és hi te le sí tett 
ka vi ár for ga lom-nyil ván tar tá si adat la po kon nap ra ké szen
kell ve zet ni. A nyil ván tar tá si adat la po kat ha tó sá gi ellen õr -
zés cél já ból bár mi kor el ér he tõ vé kell ten ni.

(3) Az en ge dé lye zett cso ma go ló, illetve át cso ma go ló
üze mek min den év ja nu ár 31-ig írás ban, fa jon kén ti bon tás -
ban az igaz ga tá si ha tó ság nak be je len tést kö te le sek ten ni az 
elõ zõ nap tá ri év ben meg szer zett, fel dol go zott, cso ma golt,
illetve át cso ma golt, to váb bá ér té ke sí tett és az év elsõ nap -
ján rak tá ron lévõ, az adott év ben fel dol goz ni, cso ma gol ni,
illetve át cso ma gol ni, va la mint ér té ke sí te ni ter ve zett ka vi ár 
mennyi sé gé rõl.

(4) A be je len tés hez csa tol ni kell a tárgy év ben ve ze tett
ka vi ár for ga lom-nyil ván tar tá si adat la po kat, va la mint a jog -
sze rû ere det re, va la mint ér té ke sí tés re vo nat ko zó do ku -
men tu mok má so la tát.

(5) Az igaz ga tá si ha tó ság a nyil ván tar tás ból tör li azt az
üze met, amely a 16–19.  §-ban fog lalt elõ írásoknak nem
vagy nem meg fele lõen tesz ele get. A tör lés nem men te sít
az egyéb jog kö vet kez mé nyek alól.

(6) Ha az igaz ga tá si ha tó ság az (5) be kez dés alap ján a
cso ma go ló, illetve át cso ma go ló üze met a nyil ván tar tás ból
tör li, a tör lést kö ve tõ há rom évig az üzem nek nem ad ha tó a 
ta ná csi ren de let 4. cik ke sze rin ti im port en ge dély, illetve az 
5. cik ke sze rin ti ex port en ge dély és re-ex port bi zony lat.

Visszatartás, lefoglalás, elkobzás

20.  §

(1) Amennyi ben a ta ná csi ren de let A–D. mel lék le té ben
meg ha tá ro zott faj pél dá nyá nak tar tá sa, szál lí tá sa, ke res ke -
del me a szük sé ges en ge dély, illetve bi zony lat hi á nyá ban
tör té nik, illetve a pél dány szál lí tá sá ra jog sza bá lyi vagy
 hatósági elõ írás meg sze gé sé vel ke rül sor, az el len õr zést
vég zõ ha tó ság a pél dányt a hely szí ni in téz ke dés so rán
– jegy zõ könyv fel vé te le mel lett – vissza tart ja és meg te szi
a kü lön jog sza bá lyok sze rin ti in téz ke dé se ket, amely rõl

48 órán be lül ér te sí ti az igaz ga tá si ha tó sá got. A vissza tar -
tott élõ pél dány el he lye zé sé rõl az igaz ga tá si ha tó ság dönt.

(2) Az igaz ga tá si ha tó ság le fog lal ja azt a pél dányt,
amely nek jog sze rû im port ját, ex port ját, re-ex port ját vagy
tar tá sá nak jog sze rû sé gét annak bir to ko sa nem tud ja iga -
zol ni, és ha tár idõ ki tû zé sé vel el ren de li a pél dány ere de tét
iga zo ló ira tok be mu ta tá sát.

(3) Amennyi ben a vissza tar tás, illetve a le fog la lás hely -
ben ha gyás sal tör té nik, a pél dány bir to ko sa kö te les azt
 további in téz ke dé sig meg õriz ni, illetve a jó gazd a gon dos -
sá gá val el lát ni. Amennyi ben az élõ pél dány a vissza tar tást, 
illetve le fog la lást köve tõen el pusz tul, a bir to kos kö te les
ha la dék ta la nul tá jé koz tat ni az igaz ga tá si ha tó sá got, és a
 tetemet le fa gyasz tott ál la pot ban a ha tó ság to váb bi intéz -
kedéséig tá rol ni.

(4) Az igaz ga tá si ha tó ság
a) el ko boz za azt a pél dányt, amely nek az ere de tét iga -

zo ló ira to kat annak bir to ko sa a ki tû zött ha tár idõn be lül
nem mu tat ta be,

b) el ko boz za azt a pél dányt, amely nek tar tá sa jog el le -
nes, vagy

c) el ko boz hat ja azt a pél dányt, amely nek szál lí tá sa
vagy tar tá sa nem fe le l meg jog sza bály ban, illetve ha tó sá gi
ha tá ro zat ban fog lal tak nak, és en nek kö vet kez té ben a pél -
dány pusz tu lá sá nak vagy ká ro so dá sá nak köz vet len ve szé -
lye áll fenn.

(5) Az el kob zott pél dá nyok kal kap cso la tos to váb bi
 intézkedéseket az el kob zott vé dett ter mé sze ti ér té kek re
vo nat ko zó jog sza bály sze rint kell vé gez ni.

21.  §

(1) Aki va la mely be je len tés kö te les pél dányt meg ta lál,
kö te les azt 8 na pon be lül az igaz ga tá si ha tó ság nak be je len -
te ni. A pél dányt vissza kell szol gál tat ni a tu laj do no sá nak,
ha a pél dány sze re pel az igaz ga tá si ha tó ság ál tal ve ze tett
adat bá zis ban, és a tu laj do nos a jog sze rû ere de tet iga zo ló
do ku men tu mo kat az igaz ga tá si ha tó ság nak be mu tat ja.

(2) Amennyi ben a pél dány egye di je lö lés sel nincs el lát -
va vagy a tu laj do nos sze mé lye nem ál la pít ha tó meg, a be -
je len tést kö ve tõ 30 nap el tel té vel az igaz ga tá si ha tó ság a
20.  § sze rint jár el.

22.  §

(1) Az Egyez mény és az e ren de let vo nat ko zá sá ban
men tõ köz pont az a kü lön jog sza bály sze rint mû kö dõ ál lat -
kert, illetve bo ta ni kus kert, amely ben biz to sí tott a le fog -
lalt, illetve el kob zott élõ pél dá nyok gon do zá sa.

(2) A le fog lalt vagy el kob zott pél dá nyo kat az igaz ga tá si 
ha tó ság in do kolt eset ben az ál ta la ki je lölt men tõ köz pont -
ban is el he lyez he ti.
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Jogkövetkezmények

23.  §

(1) Aki az Egyez mény, a ta ná csi ren de let, a bi zott sá gi
ren de let, va la mint az e ren de let sze rin ti kö te le zett sé gé nek
nem vagy nem meg fele lõen tesz ele get, az igaz ga tá si ha tó -
ság kö te lez he ti a le fog la lás sal és az el kob zás sal járó költ -
sé gek meg té rí té sé re, ide ért ve a meg õr zés (rak tá ro zás),
 illetve szál lí tás költ sé ge it is.

(2) A fel ügye lõ ség a jog sér tés sú lyos sá gá ra és is mét lõ -
dé sé re te kin tet tel leg alább tíz ezer és leg fel jebb száz ezer
ezer fo rint ter mé szet vé del mi bír ság meg fi ze té sé re kö te le zi 
azt, aki vé dett nek, fo ko zot tan vé dett nek, illetve az Euró pai 
Kö zös ség ben ter mé szet vé del mi szem pont ból je len tõs faj
egye dé nek nem mi nõ sü lõ pél dány vo nat ko zá sá ban az
Egyez mény, a ta ná csi ren de let, a bi zott sá gi ren de let, va la -
mint az e ren de let sze rin ti kö te le zett sé gé nek nem vagy
nem meg fele lõen tesz ele get. A bír ság – meg fi ze té sé nek
el mu lasz tá sa ese tén – is mé tel ten ki szab ha tó.

(3) A (2) be kez dés sze rin ti bír sá got be je len tés kö te les
pél dá nyok ese té ben pél dá nyon ként, ka vi ár, ka vi ár tar tal mú 
ter mék, ele fánt csont és orr szar vú szarv ese té ben min den
meg kez dett 250 gramm, fa anyag ese té ben min den meg -
kez dett köb mé ter után kell ki szab ni.

Záró rendelkezések

24.  §

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

(2) A ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti 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 vég re haj tá -
sá ról  szóló 271/2002. (XII. 20.) Korm. ren de let.

25.  §

Ez a ren de let a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok vég re haj tá -
sá hoz szük sé ges ren del ke zé se ket ál la pít meg:

a) a Ta nács 338/97/EK ren de le te (1996. de cem ber 9.)
a va don élõ ál lat- és nö vény fa jok szá má ra ke res ke del mük
sza bá lyo zá sa ál tal biz to sí tott vé del mé rõl, 6. cikk, 8. cikk,
12–14. cikk, 16. cikk és 20. cikk;

b) a Bi zott ság 865/2006/EK ren de le te (2006. má jus 4.)
a va don élõ ál lat- és nö vény fa jok szá má ra ke res ke del mük
sza bá lyo zá sa ál tal biz to sí tott vé de lem rõl  szóló 338/97/EK
ta ná csi ren de let vég re haj tá sá ra vo nat ko zó rész le tes sza bá -
lyok meg ál la pí tá sá ról, 62. cikk (1) be kez dés, 64. cikk
(2) be kez dés, 65–66. cikk és 69. cikk;

c) a Bi zott ság ren de let 100/2008/EK ren de le te (2008.
feb ru ár 4.) a 338/97/EK ta ná csi ren de let vég re haj tá sá ra
vo nat ko zó rész le tes sza bá lyok meg ál la pí tá sá ról  szóló
865/2006/EK ren de let min ta gyûj te mé nyek és a va don élõ
ál lat- és nö vény fa jok ke res ke del mé re vo nat ko zó bi zo nyos
ala ki kö ve tel mé nyek te kin te té ben tör té nõ mó do sí tá sá ról,
1. cikk 18. pont.

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

1. számú melléklet
a 292/2008. (XII. 10.) Korm. rendelethez

A bejelentési kötelezettség alól kivont fajok

1. A ta ná csi ren de let A. mel lék le té ben fel so rolt fa jok
kö zül:

Tu do má nyos név Ma gyar név

ANSERIFORMES Lúd ala kú ak

Anas la y sa nen sis La y san-ré ce

Bran ta sand vi cen sis Ha wa ii-lúd

GALLIFORMES Tyúk ala kú ak

Cat re us wal li chii Wal lich-fá cán

Co li nus vir gi ni a nus ridg wa yi Ridg way-bo zót fürj

Cros sop ti lon cros sop ti lon Fe hér fü les fá cán

Cros sop ti lon mant chu ri cum Bar na fü les fá cán

Lop hop ho rus im pe ja nus Hi ma lá jai fény fá cán

Lop hu ra ed ward si Vi et ná mi fá cán

Lop hu ra swin ho ii Nyer ges fá cán

Polyp lect ron na po le o nis Pa la wan-pá va fá cán

Syr ma ti cus el li o ti El li ot-fá cán

Syr ma ti cus hu mi ae Bur mai fá cán

Syr ma ti cus mi ka do Mi ká dó fá cán

COLUMBIFORMES Ga lamb ala kú ak

Co lum ba li via Szir ti ga lamb

PSITTACIFORMES Pa pa gáj ala kú ak

Psep ho tus dis si mi lis Csuk lyás pa pa gáj

Cy a no ramp hus no va e ze lan di ae Kecs ke pa pa gáj

PASSERIFORMES Ve réb ala kú ak

Car du e lis cu cul la ta Tûz csíz

2. A ta ná csi ren de let B. mel lék le té ben fel so rolt fa jok
kö zül:

Tu do má nyos név Ma gyar név

ANSERIFORMES Lúd ala kú ak

Cos co ro ba cos co ro ba Kosz ko ró ba hattyú
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Tu do má nyos név Ma gyar név

Cyg nus me la no co ryp hus Fe ke te nya kú hattyú

Dend ro cyg na ar bo rea Pál ma fü tyü lõ lúd (Ka ri bi
fü tyü lõ lúd)

Sar ki di or nis me la no tos Büty kös fény ré ce

GALLIFORMES Tyúk ala kú ak

Ar bo rop hi la charl to nii Ör vös he gyi fo goly

Ar bo rop hi la ori en ta lis Fe hér ar cú he gyi fo goly

Ar gu si a nus ar gus Ar gosz-pá va

Gal lus son ne ra tii Gyön gyös ban ki va tyúk

It ha gi nis cru en tus Vér fá cán

Lop hu ra ha i ti en sis An na mi fá cán

Pavo mu ti cus Zöld páva

Polyp lect ron bi cal ca ra tum Szür ke pá va fá cán

Polyp lect ron ger ma i ni Bar na pá va fá cán

Polyp lect ron ma la cen se Ma láj pá va fá cán

Polyp lect ron schle i er ma che ri Bor ne ói pá va fá cán

PSITTACIFORMES Pa pa gáj ala kú ak

Aga por nis ca nus Szür ke fe jû tör pe pa pa gáj

Aga por nis fis che ri Ba rack fe jû tör pe pa pa gáj

Aga por nis per so na tus Fe ke te fe jû tör pe pa pa gáj

Alis te rus sca pu la ris Auszt rál ki rály pa pa gáj

Ap ros mic tus eryth rop te rus Vö rös szár nyú pa pa gáj

Arat in ga spp. Az Arat in ga nem fa jai

Bar nar di us spp. A Bar nar di us nem fa jai

Bol bor hyn chus spp. A Bol bor hyn chus nem
fa jai

Bro to ge ris spp. A Bro to ge ris nem fa jai

Cy a no li se us pa ta go nus Szik la pa pa gáj

Cy a no ramp hus au ri ceps au ri ceps Arany hom lo kú
kecs ke pa pa gáj
törzs alak ja

Eo lop hus ro se i ca pil lus Ró zsás ka ka du

For pus spp. Ve réb pa pa gáj fa jok

Lat ha mus dis co lor Fecs ke pa pa gáj

Tu do má nyos név Ma gyar név

My op sit ta mo na chus Ba rát pa pa gáj

Nan da y us nen day Kucs más pa pa gáj
(Nan day-pa pa gáj)

Ne op he ma spp. A Ne op he ma nem fa jai

Ne op sep ho tus bo ur kii Al kony pa pa gáj
(Bo urk-pa pa gáj)

Pi o ni tes spp. A Pi o ni tes nem fa jai

Pi o nus spp. A Pi o nus nem fa jai

Platy cer cus spp. A Platy cer cus nem fa jai
(ro zel lák)

Po i cep ha lus se ne ga lus Sze ne gá li pa pa gáj

Poly te lis spp. A Poly te lis nem fa jai

Psep ho tus spp. A Psep ho tus nem fa jai

Psit ta cu la ale xand ri Sza kál las pa pa gáj

Psit ta cu la cy a no cep ha la Szil va fe jû pa pa gáj

Psit ta cu la der bi a na Fe nyõ pa pa gáj
(Kí na-pa pa gáj)

Psit ta cu la eu pat ria Nagy sán dor pa pa gáj

Pur pu re i cep ha lus spu ri us Vö rös sap kás pa pa gáj

Pyrr hu ra spp. A Pyrr hu ra nem fa jai

Tri chog los sus ha e ma to dus Szi vár vá nyos lóri

PASSERIFORMES Ve réb ala kú ak

Car du e lis yar rel lii Arany ar cú csíz

Gar ru lax ca no rus Éne kes ál szaj kó

Gra cu la re li gi o sa Beó

Le i oth rix ar gen ta u ris Ezüst fü lû nap ma dár
(Ezüst fü lû fü le mü le)

Le i oth rix lu tea Pi ros csõ rû nap ma dár
(Kí nai fü le mü le)

Pad da ory zi vo ra Rizs pinty

Pa ro a ria ca pi ta ta Vö rös lá bú
kar di ná lis pinty

Pa ro a ria co ro na ta Szür ke kar di ná lis pinty

Po ep hi la cinc ta cinc ta Sza kál las aman di na
törzs alak ja
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2. számú melléklet a 292/2008. (XII. 10.) Korm. rendelethez

Származási igazolás
külföldrõl behozott példányhoz

Verification of origin (for specimen originating from outside of Hungary)

Tu do má nyos és ma gyar faj név /
Sci en ti fic and com mon name of spe ci es

Az ere de ti CI TES-en ge dély
en ge dély szá ma / CITES per mit No.

biz ton sá gi szá ma / se cu rity stamp No.

Nyil ván tar tá si szám / Reg. No.

Le írás / Desc rip ti on
          

élõ ál lat / live ani mal nem élõ pél dány / dead spe ci men

Ivar / Sex

Egye di azo no sí tó / ID Is mer te tõ jegy / Cha rac te ris tics

Meg jegy zés / Re marks

CITES füg ge lék  / App.:

EU mel lék let / An nex*:
Ere det / So ur ce:

Ki ál lí tás he lye és ide je / Pla ce and date of is sue ................. Kör nye zet vé del mi, Ter mé szet vé del mi és
Víz ügyi Fel ügye lõ ség
(Is su ing Aut ho rity)

.................................................................... ....................................................................
alá írás, P. H. / stamp and sig na tu re

A TULAJDONOSVÁLTOZÁST ÉS ELHULLÁST KÉRJÜK BEJELENTENI!

* ,,A” MELLÉKLETBE TARTOZÓ FAJ ESETÉN JELEN DOKUMENTUM A 338/97/EK TANÁCSI RENDELET
8. CIKKÉNEK (1) BEKEZDÉSÉBEN FELSOROLT TEVÉKENYSÉGEKRE NEM JOGOSÍT. / THIS DOCUMENT
DOES NOT AUTHORIZE IT’S HOLDER FOR COMMERCIAL ACTIVITIES LISTED IN ARTICLE 8 (1) OF COUNCIL
REGULATION (EC) NO 338/97

A DOKUMENTUM ÉRVÉNYESSÉGÉRE VONATKOZÓ SPECIÁLIS FELTÉTELEK / SPECIAL CONDITIONS
FOR THE VALIDITY OF THE DOCUMENT:

12. szám KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ 1967



3. számú melléklet a 292/2008. (XII. 10.) Korm. rendelethez

Eredetigazolás

Certificate of registered specimen

Ezen do ku men tum iga zol ja, hogy a pél dány sze re pel a ma gyar CITES Igaz ga tá si Ha tó ság nyil ván tar tá sá ban.
This is to cer ti fy, that this spe ci men is re gis te red by the Hun ga ri an CITES Ma na ge ment Aut ho rity.

Tu do má nyos és ma gyar faj név /
Sci en ti fic and com mon name of spe ci es

Nyil ván tar tá si szám / Reg. No.

Iga zo lás ki ál lí tá sá nak ügy irat szá ma / Ref. No.

Le írás / Desc rip ti on
          

élõ ál lat / live ani mal nem élõ pél dány / dead spe ci men

Ivar / Sex

Egye di azo no sí tó / ID Is mer te tõ jegy / Cha rac te ris tics

Meg jegy zés / Re marks

CITES füg ge lék / App.:

EU mel lék let / An nex*:
Ere det / So ur ce:

Ki ál lí tás he lye és ide je / Pla ce and date of is sue Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té ri um
(Is su ing Authority)

Bu da pest .....................................................................
alá írás, P. H. / stamp and sig na tu re

A TULAJDONOSVÁLTOZÁST ÉS ELHULLÁST KÉRJÜK BEJELENTENI!

* ,,A” MELLÉKLETBE TARTOZÓ FAJ ESETÉN JELEN DOKUMENTUM A 338/97/EK TANÁCSI RENDELET
8. CIKKÉNEK (1) BEKEZDÉSÉBEN FELSOROLT TEVÉKENYSÉGEKRE NEM JOGOSÍT. / THIS DOCUMENT
DOES NOT AUTHORIZE IT’S HOLDER FOR COMMERCIAL ACTIVITIES LISTED IN ARTICLE 8 (1) OF COUNCIL
REGULATION (EC) NO 338/97

A DOKUMENTUM ÉRVÉNYESSÉGÉRE VONATKOZÓ SPECIÁLIS FELTÉTELEK / SPECIAL CONDITIONS
FOR THE VALIDITY OF THE DOCUMENT:
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4. számú melléklet a 292/2008. (XII. 10.) Korm. rendelethez

Tenyésztési napló

Név: Tar tá si hely:

Faj Az egye di azo no sí tó szá ma Be ke rü lés
dá tu ma

Ki ke rü lés dá tu ma és oka
(pl. el hul lás, el adás)
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Faj:

Szü lõ ál la tok egye di azo no sí tó szá ma(i):

To jás ra kó ál la tok ese té ben a to jás ra kás(ok) idõ pont ja(i):

Sza po ru lat(ok)

Ke lés/szü le tés idõ -
pont ja

Az egye di azo no sí tó
szá ma /
Szá raz föl di tek nõ sök
ese té ben pél dány -
szám

Je lö lés idõ pont ja,
azo no sí tó tí pu sa

Fel ne ve lés mód ja
(ter mé sze tes vagy
kézi ne ve lés sel)

El hul lás idõ pont ja
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5. számú melléklet a 292/2008. (XII. 10.) Korm. rendelethez

Tenyésztõi bizonylat

Breeding certificate

Tu do má nyos és ma gyar faj név / Sci en ti fic and com mon
name of species

Te nyész tõ kód szá ma / Reg. No. of the bre e der

Nyil ván tar tá si szám / Reg. No.

Le írás / Desc rip ti on
          

élõ ál lat / live ani mal nem élõ pél dány / dead spe ci men

Ivar / Sex

Egye di azo no sí tó / ID Is mer te tõ jegy / Cha rac te ris tics

Meg jegy zés / Re marks

CITES füg ge lék / App.:

EU mel lék let / An nex*:
Ere det / So ur ce:

Ki ál lí tás he lye és ide je / Pla ce and date of is sue ................. Kör nye zet vé del mi, Ter mé szet vé del mi és
Víz ügyi Fel ügye lõ ség
(Is su ing Aut ho rity)

.................................................................... ....................................................................
alá írás, P. H. / stamp and sig na tu re

A TULAJDONOSVÁLTOZÁST ÉS ELHULLÁST KÉRJÜK BEJELENTENI!

* ,,A” MELLÉKLETBE TARTOZÓ FAJ ESETÉN JELEN DOKUMENTUM A 338/97/EK TANÁCSI RENDELET
8. CIKKÉNEK (1) BEKEZDÉSÉBEN FELSOROLT TEVÉKENYSÉGEKRE NEM JOGOSÍT. / THIS DOCUMENT
DOES NOT AUTHORIZE IT’S HOLDER FOR COMMERCIAL ACTIVITIES LISTED IN ARTICLE 8 (1) OF COUNCIL
REGULATION (EC) NO 338/97

A DOKUMENTUM ÉRVÉNYESSÉGÉRE VONATKOZÓ SPECIÁLIS FELTÉTELEK / SPECIAL CONDITIONS
FOR THE VALIDITY OF THE DOCUMENT:
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6. számú melléklet a 292/2008. (XII. 10.) Korm. rendelethez

A tanácsi rendelet 12. cikk 1. pontjával összhangban kijelölt határátkelõhelyek listája

Im port ra ki je lölt ha tár át ke lõ he lyek = (1)
(Re-)ex port ra ki je lölt ha tár át ke lõ he lyek = (2)

Élõ ál la tok
Ál la ti ré szek,
szár ma zé kok

Élõ nö vé nyek
Nö vé nyi ré szek/

szár ma zé kok

Fe ri he gyi Köz for gal mú Re pü lõ tér (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2)

MVCSV (pos ta) (1) (2) (1) (2)

Zá hony (köz út) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2)

Eper jes ke (vas út) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2)

Rösz ke (köz út) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2)

Kel ebia (vas út) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2)

Mo hács (hajó) (1) (2) (1) (2)

Ud var (köz út) (2) (2)

Gyé ké nyes (vas út) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2)

Le te nye (köz út) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2)

7. számú melléklet a 292/2008. (XII. 10.) Korm. rendelethez

A tokfajok azonosítására szolgáló kódok

Tu do má nyos faj név Azo no sí tó kód

Aci pen ser ba e rii BAE

Aci pen ser ba e rii ba i ca len sis BAI

Aci pen ser bre vi rost rum BVI

Aci pen ser dab ry a nus DAB

Aci pen ser ful ves cens FUL

Aci pen ser gu el dens ta ed tii GUE

Aci pen ser me di rost ris MED

Aci pen ser mi ka doi MIK

Aci pen ser nac ca rii NAC

Aci pen ser nu di vent ris NUD

Aci pen ser oxyr hyn chus OXY

Aci pen ser oxyr hyn chus de so toi DES

Aci pen ser per si cus PER

Aci pen ser rut he nus RUT

Aci pen ser schrenc kii SCH

Aci pen ser si nen sis SIN

Aci pen ser stel la tus STE
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Tu do má nyos faj név Azo no sí tó kód

Aci pen ser stu rio STU

Aci pen ser trans mon ta nus TRA

Huso da u ri cus DAU

Huso huso HUS

Po lyo don spat hu la SPA

Psep hu rus gla di us GLA

Pse u dos cap hir hyn chus fedts chen koi FED

Pse u dos cap hir hyn chus her man ni HER

Pse u dos cap hir hyn chus ka uf man ni KAU

Scap hir hyn chus al bus ALB

Scap hir hyn chus pla to ryn chus PLA

Scap hir hyn chus sutt ku si SUS

Ke vert fa jok (ki zá ró lag pré selt ka vi ár ese tén) MIX

Hib ri dek ese tén a hím faj kód ja x
a nõs tény faj kód ja

YYY x XXX

8. számú melléklet a 292/2008. (XII. 10.) Korm. rendelethez

A kaviárcsomagoló, illetve -átcsomagoló üzemek által vezetett nyilvántartás tartalma

A) Be vé tel ese tén:

1. A ka vi ár cso ma go ló, illetve -át cso ma go ló üzem ál tal a té te lek azo no sí tá sá ra hasz nált azo no sí tó
2. A be vé tel dá tu ma
3. A be vé te le zett mennyi ség
4. A faj tu do má nyos neve
5. Ere det kód a bi zott sá gi ren de let IX. mel lék le te alap ján
6. A szár ma zá si or szág két be tûs ISO kód ja
7. Im por tált ka vi ár ese tén a CITES im port-, illetve (re-)ex port en ge dé lyek szá ma, ki ál lí tá suk dá tu ma
8. Az Euró pai Kö zös ség va la mely tag ál la má ban meg szer zett ka vi ár ese tén a jog sze rû meg szer zést, illetve az ere de tet

iga zo ló do ku men tum tí pu sa, szá ma
9. A ka vi ár ki nye ré sé nek, új ra cso ma go lá sá nak éve
10. A ter mé kek ka vi ár tar tal ma szá za lék ban.

B) Ki adás ese tén:

1. A ki adott té tel sor szá ma
2. A ka vi ár (át)cso ma go ló üzem ál tal a té te lek azo no sí tá sá ra hasz nált azo no sí tó
3. A faj tu do má nyos neve
4. A(z) (új ra-)cso ma go lás hoz fel hasz nált tá ro ló edé nyek szá ma és töl tõ tö me ge
5. Az egyes té te lek (újra)cso ma go lá sá hoz fel hasz nált ka vi ár mennyi ség
6. Ex port ese tén a CITES (re-)ex port en ge dé lyek szá ma, ki ál lí tá suk dá tu ma
7. Az Euró pai Kö zös ség va la mely tag ál la má ban tör té nõ ér té ke sí tés ese tén az el adá si szám la szá ma és ki ál lí tá sá nak

dá tu ma
8. A ter mé kek ka vi ár tar tal ma szá za lék ban.
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A Kormány
293/2008. (XII. 10.) Korm.

rendelete
az elektromos és elektronikai berendezések

hulladékainak visszavételérõl  szóló
264/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a hul la dék gaz dál ko dás ról  szóló 2000. évi
XLIII. tör vény 59.  § (1) be kez dé sé nek b) pont já ban ka pott
fel ha tal ma zás alap ján, az Al kot mány 35.  § (1) be kez dés
b) pont já ban fog lalt fel adat kör ében el jár va a kö vet ke zõ ket 
ren de li el:

1.  §

Az elekt ro mos és elekt ro ni kai be ren de zé sek hul la dé ka i -
nak vissza vé te lé rõl  szóló 264/2004. (IX. 23.) Korm. ren -
de let (a továb biak ban: R.) 1.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be 
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Nem ter jed ki e ren de let ha tá lya a ki fe je zet ten hon -
vé del mi és nem zet biz ton sá gi cél ra hasz nált elekt ro mos és
elekt ro ni kai be ren de zés re, va la mint azon elekt ro mos és
elekt ro ni kai be ren de zés re, amely e ren de let ha tá lya alá
nem tar to zó do log al ko tó ré sze vagy tar to zé ka.”

2.  §

Az R. 13.  §-ának (3) be kez dés a) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(3) A gyár tó kö te les a fel hasz ná ló kat ma gyar nyel ven
tá jé koz tat ni ar ról, hogy]

„a) az elekt ro mos be ren de zé sek ben ta lál ha tó ve szé lyes 
anya gok a kör nye zet re, és az em ber i egész ség re mi lyen
 káros ha tást gya ko rol nak, ha azo kat nem a vo nat ko zó kör -
nye zet vé del mi elõ írásoknak meg fele lõen ke ze lik;”

3.  §

(1) Az R. 14.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) Új ház tar tá si elekt ro mos be ren de zés ér té ke sí té se -
kor – a (6) be kez dés sze rin ti ki vé tel lel – a ke res ke dõ kö te -
les a fel hasz ná ló ál tal fel aján lott, az ér té ke sí tett be ren de -
zés sel azo nos mennyi sé gû, és azo nos el sõd le ges hasz ná la ti 
célú hasz nált be ren de zést a bir tok ba adás he lyén át ven ni.”

(2) Az R. 14.  §-a a kö vet ke zõ (6)–(8) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(6) A ke res ke dõ, ha az át vé te li kö te le zett sé gé nek tel je -
sí té se az elekt ro mos be ren de zés szennye zett sé ge  miatt
egész ség ügyi és biz ton sá gi koc ká za tot je lent het, meg -
tagadhatja annak át vé te lét.

(7) A ke res ke dõ át vé te li kö te le zett sé gé nek a (6) be kez -
dés sze rin ti meg ta ga dá sa ese tén jegy zõ köny vet vesz fel.
A jegy zõ könyv be kell fog lal ni az át nem vett elekt ro mos

be ren de zés azo no sí tá sá ra al kal mas ada to kat, így kü lö nö -
sen tí pu sát, gyár tó ját, gyár tá si szá mát, to váb bá az át vé tel
meg ta ga dá sá nak okát, he lyét és idõ pont ját. A jegy zõ köny -
vet a ke res ke dõ nek és a fel hasz ná ló nak alá kell ír nia, va la -
mint a ke res ke dõ kö te les az alá írt jegy zõ könyv egy pél dá -
nyát a fel hasz ná ló nak át ad ni.

(8) Az át vé tel meg ta ga dá sa  miatti el já rás ban a (6) be -
kez dés sze rin ti ve szély hely zet bi zo nyí tá sa a ke res ke dõt
ter he li. Ha az el já rás ban a ke res ke dõ a (7) be kez dés sze rin -
ti jegy zõ köny vet nem tud ja be mu tat ni, az át vé tel meg ta ga -
dá sá nak jog ta lan sá gát vé lel mez ni kell.”

4.  §

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

(2) Ez a ren de let a hatályba lépését kö ve tõ na pon ha tá -
lyát vesz ti.

5.  §

Ez a ren de let – az elekt ro mos és elekt ro ni kai be ren de zé -
sek hul la dé kai ke ze lé sé nek rész le tes sza bá lya i ról  szóló
kü lön jog sza bállyal együtt – az Euró pai Par la ment és a
 Tanács az elekt ro mos és elekt ro ni kus be ren de zé sek hul la -
dé ka i ról  szóló 2002/96/EK irány el vé nek  való meg fe le lést
szol gál ja.

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

Mi nisz te ri ren de letek

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
29/2008. (XII. 10.) KvVM

rendelete
a Megyer-hegyi Tengerszem Természetvédelmi
Terület országos jelentõségû védett természeti

területté történõ átminõsítésérõl  szóló
24/1997. (VIII. 1.) KTM rendelet módosításáról

A ter mé sze t vé del mé rõl  szóló 1996. évi LIII. tör vény
85.  § b) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a kör nye -
zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl
 szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  § b) 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:
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1.  §

A Megy er-he gyi Ten ger szem Ter mé szet vé del mi Te rü -
let or szá gos je len tõ sé gû vé dett ter mé sze ti te rü let té tör té nõ
át mi nõ sí té sé rõl  szóló 24/1997. (VIII. 1.) KTM ren de let
(a továb biak ban: R.) 1.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„1.  § A Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Ta nács Vég re -
haj tó Bi zott sá gá nak 1978-2/Tk. 269/VB (XII. 22.) ha tá ro -
za ta 2. pont já ban vé det té nyil vá ní tott Megy er-he gyi Ten -
ger szem el ne ve zé sû, Sá ros pa tak köz igaz ga tá si te rü le té hez
tar to zó 0878/2 in gat lan-nyil ván tar tá si hely raj zi szá mú,
1,1 hek tár ki ter je dé sû te rü le tet Megy er-he gyi Ten ger szem
Ter mé szet vé del mi Te rü let el ne ve zés sel or szá gos je len tõ -
sé gû vé dett ter mé sze ti te rü let té nyil vá ní tom.”

2.  §

Az R. 3.  §-a a kö vet ke zõ (2) be kez dés sel egé szül ki,
egy ide jû leg a § ere de ti szö veg e (1) be kez dés re vál to zik:

„(2) A te rü let ter mé szet vé del mi ke ze lé si ter vét a mel -
lék let tar tal maz za.”

3.  §

Az R. az e ren de let mel lék le te sze rin ti mel lék let tel egé -
szül ki.

4.  §

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

(2) Ez a ren de let a ha tály ba lé pé sét 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

Melléklet
a 29/2008. (XII. 10.) KvVM rendelethez

[Melléklet
a 24/1997. (VIII. 1.) KTM rendelethez]

A Megyer-hegyi Tengerszem Természetvédelmi
Terület természetvédelmi kezelési terve

1. Ter mé szet vé del mi cél ki tû zé sek

– A te rü le ten ta lál ha tó föld ta ni és fel szín al ak ta ni ter -
mé sze ti ér té kek, va la mint a bá nya tör té ne ti ér té kek meg õr -
zé se.

– A te rü le ten ta lál ha tó vi zes élõ hely, va la mint a vé dett
nö vény- és ál lat fa jok meg õr zé se, fenn tar tá sa.

– A te rü let nö vény- és ál lat ta ni ér té ke i nek tel jes kö rû
fel tá rá sa, majd ál lo má nya ik fo lya ma tos fi gye lem mel kí sé -
ré se.

– A ter mé szet vé del mi cé lok kal össz hang ban lé võ tu riz -
mus fel té te le i nek biz to sí tá sa.

– A te rü let ter mé sze ti és táj i ér té ke i nek be mu ta tá sa.

2. Ter mé szet vé del mi stra té gi ák

– A te rü let mû ve lé si ágá nak fenn tar tá sa, min den ne mû
gaz da sá gi cé lú te rü let hasz ná la ti mód til tá sa.

– A Ten ger szem tó meg fe le lõ víz mi nõ sé gé nek biz to sí -
tá sa.

– In váz ív fa jok ter je dé sé nek vissza szo rí tá sa.
– Az akác el ter je dé sé nek meg aka dá lyo zá sa a sar jak

meg fe le lõ idõ ben tör té nõ ki vá gá sá val, szük ség ese tén
vegy sze res ke ze lés sel.

– A táj i ér té kek meg õr zé se a táj kép-át ala kí tás sal já ró
te vé keny sé gek kor lá to zá sá val.

– Mi ni má lis ter mé szet vé del mi inf ra struk tú ra ki épí té se
és fenn tar tá sa.

3. Ter mé szet vé del mi ke ze lé si mó dok, kor lá to zá sok és
ti lal mak

3.1. Mû ve lé si ág hoz nem köt he tõ ter mé szet vé del mi
 kezelési mó dok, kor lá to zá sok és ti lal mak

3.1.1. Föld ta ni, fel szín al ak ta ni ter mé sze ti ér té kek, bar -
lan gok vé del me

– A föld ta ni fel tá rás és a bá nya fa lak jó lát ha tó sá ga
 érdekében az ott meg te le pü lõ nö vény ze tet szük ség ese tén
sza bá lyoz ni kell.

– A te rü le ten – en ge dé lye zett ku ta tás ke re té ben vég zett 
gyûj té sen kí vül – ti los ás ványt, kõ ze tet gyûj te ni.

3.1.2. Élõ he lyek ke ze lé se, fenn tar tá sa
– A nem õs ho nos fa fa jok el ter je dé sét a sar jak el tá vo lí -

tá sá val, szük ség sze rint egye di vegy sze res ke ze lés sel kell
meg aka dá lyoz ni.

3.1.3. Táj- és kul túr tör té ne ti ér té kek
– A te rü le ten nem vé gez he tõ olyan te vé keny ség, amely 

a táj kép meg vál to zá sát, a ko ráb bi bá nyá sza ti te vé keny ség
em lé ke i nek sé rü lé sét okoz hat ja.

3.1.4. Lá to ga tás
– A te rü let lá to ga tá sa so rán ti los le tér ni a ki je lölt tu ris -

ta utak ról.
– A te rü le ten ti los a tá bo ro zás, tü zet gyúj ta ni csak a ki -

je lölt he lyen sza bad. 
3.1.5. Ku ta tás, vizs gá la tok
– En ge dé lye zett ku ta tá si te vé keny ség csak a Bük ki

Nem ze ti Park Igaz ga tó ság gal (a továb biak ban: igaz ga tó -
ság) egyez te tett mó don vé gez he tõ.

– A ku ta tás ered mé nye it tar tal ma zó ku ta tá si je len tés
egy pél dá nyát át kell ad ni az igaz ga tó ság ré szé re. 

3.1.6. Te rü let- és föld hasz ná lat
– Új utak, köz mû vek lé te sí té se, tá bor hely ki ala kí tá sa ti los.
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– A te rü le ten be épí tés re szánt te rü let nem je löl he tõ ki,
épít mény lé te sí té se ti los.

– A te rü le ten ipar i és bá nyá sza ti te vé keny ség – a ter mé -
szet vé del mi ke ze lé si terv jog sza bály ban tör té nõ ki hir de té -
sé nek idõ pont ja elõtt ki adott, ér vé nyes en ge déllyel ren del -
ke zõ szén hid ro gén-ku ta tást és -ter me lést ki vé ve – nem
foly tat ha tó. Ér vé nyes en ge déllyel ren del ke zõ bá nyá sza ti
te vé keny ség csak a te rü le ten ta lál ha tó föld ta ni és felszín -
alaktani ter mé sze ti ér té kek, va la mint bá nya tör té ne ti ér té -
kek, a bá nyá szat fel ha gyá sa után ki ala kult vi zes élõ hely,
to váb bá a te rü le ten ta lál ha tó vé dett nö vény- és ál lat fa jok
ve szé lyez te té se, illetve ká ro sí tá sa nél kül  valósítható meg.

– A tó ból ti los a víz ki vé tel.
– A te rü le tet a je len le gi „ki vett” mû ve lé si ág ban kell

tar ta ni.
– Va dá sza ti lé te sít mé nyek el he lye zé se ti los a te rü le ten.
– Gép jár mû vel  való köz le ke dés csak a ter mé szet vé del -

mi ke ze lés sel össze füg gés ben le het sé ges a te rü le ten.

A kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter,
va la mint az egész ség ügyi mi nisz ter

27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM
együt tes ren de le te

a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek
megállapításáról

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, 110.  §
(8) be kez dés m) pont já ban, va la mint 110.  § (13) be kez dés 
a) pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján, a kör nye zet -
vé del mi és víz ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl
 szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  § a) pont já -
ban, va la mint az egész ség ügyi mi nisz ter fel adat- és ha -
tás kö ré rõl  szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §
a) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö rünk ben el jár va – a
10.  § te kin te té ben a pénz ügy mi nisz ter fel adat- és ha tás -
kö ré rõl  szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §
b) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kör ében el já ró  pénz -
ügyminiszterrel egyet ér tés ben – a kö vet ke zõ ket ren -
deljük el:

1.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban:
a) meg íté lé si szint (LAM): a vizs gált zaj for rás egyen ér té -

kû A-hang nyo más szint jé bõl kor rek ci ós té nye zõk kel szá -
mí tott, a tel jes meg íté lé si idõ re vo nat koz ta tott ér ték,
amely nek mér ték egy sé ge: dB,

b) meg íté lé si idõ re vo nat ko zó rez gés ter he lés (AM): a
rez gés ter he lés nek mé ré si irá nyon ként szá mí tott, a tel jes

meg íté lé si idõ re vo nat ko zó ér té ke, amely nek mér ték egy -
sé ge: mm/s2,

c) a rez gés ter he lés leg na gyobb ér té ke (Amax): a rez gés -
ter he lés nek a há rom irány ban ka pott fél per ces ma xi mu -
mok összes so ro za tá ból ki vá lasz tott leg na gyobb ér té ke,
amely nek mér ték egy sé ge: mm/s2,

d) vizs gá la ti kü szöb ér ték (A0): kör nye ze ti rez gés for rás -
tól szár ma zó rez gés jel leg na gyobb ér té ké nek e jog sza bály
sze rint meg en ge dett mér té ke, amely nek tel je sü lé se ese tén
a vizs gált rez gés meg fe lel az elõ írásoknak, túl lé pé se ese -
tén to váb bi vizs gá la to kat kell vé gez ni a ha tár ér té kek nek
 való meg fe le lés meg ál la pí tá sa cél já ból, és mér ték egy sé ge: 
mm/s2,

e) rit kán elõ for du ló, rö vid ide jû rez gés je len ség: olyan,
rend sze re sen üze me lõ rez gés for rás tól szár ma zó rez gés,
amely na pon ta leg fel jebb 3 al ka lom mal, illetve he ten te
leg fel jebb 15 al ka lom mal for dul elõ, és min den al ka lom -
mal két perc nél rö vi debb ide ig tart.

2.  §

(1) Az üze mi vagy sza bad idõs zaj for rás tól szár ma zó zaj
ter he lé si ha tár ér té ke it a zaj tól vé den dõ te rü le te ken az
1. mel lék let tar tal maz za.

(2) Az 1. mel lék let ha tár ér té kei meg íté lé si szint ben ki -
fe je zett ér té kek, ahol a meg íté lé si idõ

a) nap pal (6:00–22:00): a leg na gyobb zaj ter he lést adó
fo lya ma tos 8 óra,

b) éj jel (22:00–6:00): a leg na gyobb zaj ter he lést adó fél
óra.

(3) Ha a csen des öve zet, fo ko zot tan vé dett te rü let
a) zaj tól vé dett te rü le ten he lyez ke dik el, az 1. mel lék -

let ben meg ha tá ro zott ha tár ér ték nél 5 dB-lel ki sebb,
b) zaj tól nem vé dett te rü le ten he lyez ke dik el, az 1. mel -

lék let ben az üdü lõ te rü le ti be so ro lás nak meg fe le lõ
zaj ter he lé si ha tár ér ték nek kell tel je sül ni a te rü le tén.

3.  §

(1) Az épí té si ki vi te le zé si te vé keny ség bõl szár ma zó zaj
ter he lé si ha tár ér té ke it a zaj tól vé den dõ te rü le te ken a
2. mel lék let tar tal maz za.

(2) Az épí té si ki vi te le zé si te vé keny ség tel jes idõ tar ta -
mát a 2. mel lék let sze rin ti sza ka szok ra kell bon ta ni, és
azok ra a ha tár ér té ket a 2. mel lék let nek meg fele lõen kü -
lön-kü lön kell meg ha tá roz ni.

(3) A 2. mel lék let ha tár ér té kei meg íté lé si szint ben ki fe -
je zett ér té kek, ahol a meg íté lé si idõ

a) nap pal (6:00–22:00): a leg na gyobb zaj ter he lést adó
fo lya ma tos 8 óra,

b) éj jel (22:00–6:00): a leg na gyobb zaj ter he lést adó fo -
lya ma tos fél óra.
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4.  §

(1) A köz le ke dé si lé te sít mé nye ket úgy kell megter -
vezni, hogy az ál ta luk oko zott zaj ter he lés nem ha lad hat ja
meg a 3. mel lék let sze rin ti ha tár ér té ke ket.

(2) A 3. mel lék let ha tár ér té kei meg íté lé si szint ben ki fe -
je zett ér té kek, ahol a meg íté lé si idõ

a) nap pal (6:00–22:00): 16 óra,
b) éj jel (22:00–6:00): 8 óra.

(3) Ha a csen des öve zet, fo ko zot tan vé dett te rü let
a) zaj tól vé dett te rü le ten he lyez ke dik el, a 3. mel lék let -

ben meg ha tá ro zott ha tár ér ték nél 5 dB-lel ki sebb,
b) zaj tól nem vé dett te rü le ten he lyez ke dik el, a 3. mel -

lék let ben az üdü lõ te rü le ti be so ro lás nak meg fe le lõ
zaj ter he lé si ha tár ér ték nek kell tel je sül ni a te rü le tén.

(4) A 3. mel lék let ha tár ér té ke i nek új köz le ke dé si zaj for -
rás lé te sí té se ese tén a meg lé võ vé den dõ te rü le ten kell tel je -
sül ni ük.

(5) Meg lé võ köz le ke dé si út vo nal vagy lé te sít mény (zaj -
for rás) kor sze rû sí té se, út ka pa ci tás bõ ví té se utá ni ál la pot ra

a) a 3. mel lék let ha tár ér té kei ér vé nye sek, ha a vál to zást 
köz vet le nül meg elõ zõ ál la pot ra vo nat ko zó szá mí tá sok és
mé ré sek a ha tár ér ték tel je sü lé sét iga zol ják;

b) leg alább a vál to zást meg elõ zõ zaj ter he lést kell kö ve -
tel mény nek te kin te ni, ha a vál to zást meg elõ zõ ál la pot ra
vo nat ko zó szá mí tá sok vagy mé ré sek a ha tár ér ték túl lé pé -
sét iga zol ják.

5.  §

(1) Az 1., a 2. és a 3. mel lék let ben a zaj tól vé den dõ te rü -
le te ken meg ha tá ro zott zaj ter he lé si ha tár ér té kek nek

a) az épü le tek (épü let ré szek) kül sõ kör nye ze ti zaj tól
vé den dõ azon hom lok za ta elõtt, ame lyen leg fel jebb 45 dB
bel té ri zaj ter he lé si ha tár ér té kû he lyi ség (4. mel lék let),
könyv tá ri ol va só te rem, or vo si vizs gá ló he lyi ség nyí lás zá -
ró ja van, az egyes épü let szin tek pad ló szint jé nek meg fe le lõ 
ma gas ság tól szá mí tott 1,5 m ma gas ság ban a nyí lás zá ró tól
ál ta lá ban 2 m-re,

aa) ha a nyí lás zá ró és a zaj for rás tá vol sá ga 6 m-nél ki -
sebb, ak kor e tá vol ság zaj for rás tól szá mí tott két har mad ré -
szén, de a nyí lás zá ró elõtt leg alább 1 m-re,

ab) ha a nyí lás zá ró kör nye ze té ben 4 m-en be lül hang -
vissza ve rõ fe lü let van, ak kor a nyí lás zá ró és e fe lü let kö zöt ti
tá vol ság fe le zõ pont já ban, de a nyí lás zá ró tól leg alább 1 m-re,

ac) ha a zaj for rás a vizs gált hom lok za ton van, ak kor a
nyí lás zá ró fe lü le tén,

b) az üdü lõ te rü le te ken, az egész ség ügyi te rü le ten a zaj -
tól vé den dõ épü le tek el he lye zé sé re szol gá ló in gat la nok
ha tá rán,

c) a te me tõk tel jes te rü le tén
kell tel je sül ni ük.

(2) Az épü le tek (épü let ré szek) azon hom lok za ta elõtt,
ame lyen 45 dB-nél na gyobb bel té ri zaj ter he lé si ha tár ér té kû
he lyi ség (4. mel lék let), or vo si ren de lõ, hi va ta li épü let iro da -

he lyi ség nyí lás zá ró ja van, az (1) be kez dés a) pont ja sze rin ti
he lye ken a zaj ter he lés nem ha lad hat ja meg je len tõs mér ték -
ben az 1., a 2. és a 3. mel lék let sze rin ti ha tár ér té ket.

(3) Azok ra a zaj tól vé den dõ te rü le tek re, épü le tek re, he -
lyi sé gek re, ame lye ket csak bi zo nyos nap szak ban vagy
sze zo ná li san hasz nál nak, az 1., a 2. és a 3. szá mú mel lék let
sze rin ti zaj ter he lé si ha tár ér té kek csak a hasz ná lat idõ tar ta -
má ra vo nat koz nak.

6.  §

(1) Az épü le tek zaj tól vé den dõ he lyi sé ge it úgy kell
meg ter vez ni és meg épí te ni, hogy a he lyi ség be be ha to ló zaj 
a hasz ná lat ba vé tel idõ pont já ban – zárt ál la po tú nyí lás zá -
rók mel lett – ne ha lad ja meg a 4. mel lék let sze rin ti meg en -
ge dett ér té ke ket.

(2) Az épü le tek vé den dõ he lyi sé ge i nek kül sõ ha tá ro ló
szer ke ze te it úgy kell meg valósítani, hogy azok az épü let -
akusz ti kai kö ve tel mé nyek re vo nat ko zó szab vány elõ írá -
sainak meg fe lel je nek, vagy e szab vánnyal leg alább egyen ér -
té kû hang szi ge te lé si tu laj don sá gok kal ren del kez ze nek.

(3) Az (1) és (2) be kez dés sze rin ti kö ve tel mé nyek tel je -
sí té se ér de ké ben a hom lok zat mér ték adó zaj ter he lé sét a
zaj tól vé den dõ épü let hasz ná lat ba vé te li idõ pont já ban jel -
lem zõ for gal mi hely zet alap ján kell meg ál la pí ta ni.

(4) Az épü le tek 4. mel lék let ben meg adott zaj tól vé den -
dõ he lyi sé gé ben

a) az épü let ren del te tés sze rû hasz ná la tát biz to sí tó kü lön -
bö zõ tech ni kai be ren de zé sek tõl (pl. fel vo nók tól, ka zá nok -
tól, szi vattyúk tól, szel lõ zõ- és klí ma be ren de zé sek tõl, víz el -
lá tá si, csa tor ná zá si, fû té si, vi lá gí tá si be ren de zé sek tõl), és

b) az épü le ten be lül vagy az zal szom szé dos épü let ben foly -
ta tott ter me lõ vagy szol gál ta tó te vé keny ség tõl, illetve az eh hez
al kal ma zott gép tõl, be ren de zés tõl, egyéb zaj for rás tól
szár ma zó zaj ter he lé si ha tár ér té ke it a 4. mel lék let tar tal -
maz za.

(5) A (4) be kez dés sze rin ti kö ve tel mé nyek mel lett a
(4) be kez dés b) pont ja sze rin ti zaj for rá sok tól szár ma zó
zaj ter he lés re (az épí tõ ipa ri ki vi te le zé si te vé keny ség tõl
szár ma zó zaj ter he lés ki vé te lé vel) a 4. mel lék let 1., 2., 3.,
4. sor szám sze rin ti he lyi sé gek ben az ott meg ha tá ro zott ha -
tár ér té kek nél 5 dB-lel ki sebb ér té ke ket kell tel je sí te ni.

(6) A 4. mel lék let ha tár ér té kei a vé den dõ he lyi ség ben
ki ala ku ló meg íté lé si szin tek tér be li át la gá ra vo nat koz nak,
ahol a meg íté lé si idõ

a) köz le ke dé si zaj for rás ra:
aa) nap pal (6:00–22:00): 16 óra,
ab) éj jel (22:00–6:00): 8 óra;
b) üze mi és sza bad idõs zaj for rás ra:
ba) nap pal (6:00–22:00): a leg na gyobb zaj ter he lést adó 

fo lya ma tos 8 óra,
bb) éj jel (22:00–6:00): a leg na gyobb zaj ter he lést adó

fo lya ma tos fél óra.
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7.  §

(1) Az em ber re ha tó kör nye ze ti rez gés tõl vé den dõ épü -
le te ket, azok he lyi sé ge it, a vizs gá la ti kü szöb ér té ket, va la -
mint a he lyi sé gek ben meg en ged he tõ ter he lé si ha tár ér té ke -
ket – a (2) és (3) be kez dés ben fog lalt ki vé te lek kel – az
5. mel lék let tar tal maz za.

(2) Ha a rez gés for rás rit kán elõ for du ló, rö vid ide jû rez -
gés je len sé get idéz elõ, a rez gés ter he lés leg na gyobb ér té -
ké re az 5. mel lék let ben az Amax-ra meg ha tá ro zott ha tár ér -
ték he lyett a nap pa li idõ szak ra – a rez gés re kü lö nö sen ér -
zé keny he lyi sé gek ki vé te lé vel – az Amax más fél sze re se a
vo nat ko zó ha tár ér ték.

(3) A rend sze re sen mû kö dõ üze mi vagy sza bad idõs rez -
gés for rá sok ese tén a rez gés ter he lés leg na gyobb ér té ke éj -
sza ka az 5. mel lék let 2. sor szá mú he lyi sé ge i ben nem ha -
lad hat ja meg a 30 mm/s2 ér té ket.

(4) Az 5. mel lék let ben meg ha tá ro zott, meg íté lé si idõ re
vo nat ko zó rez gés ter he lés ben ki fe je zett ha tár ér té kek nél a
meg íté lé si idõ

a) nap pal (6:00–22:00): a leg na gyobb rez gés ter he lést
adó fo lya ma tos 8 óra,

b) éj jel (22:00–6:00): a leg na gyobb rez gés ter he lést adó 
fo lya ma tos fél óra.

(5) Az 5. mel lék let ben meg ha tá ro zott ha tár ér té kek csak
az épü le tek ben tar tóz ko dó em be rek re ható rez gé sek re vo -
nat koz nak, nem érin tik a más jog sza bá lyok, elõ írások
alap ján meg ha tá ro zott ha tár ér té ke ket, kö ve tel mé nye ket.
Nem vo nat koz tat ha tók ha tár ér ték ként az épü let szer ke ze ti
ká ro so dá sát vagy a te le pí tett be ren de zé sek mû kö dé si za -
va ra it oko zó rez gé sek re.

(6) Az 5. mel lék let ben meg ha tá ro zott ha tár ér té kek csak
ab ban az eset ben vo nat koz nak az éj sza kai idõ szak ra, ha a
he lyi sé get ren del te té sé nek meg fele lõen éj sza ka is hasz nál -
ják.

8.  §

A ter he lé si ha tár ér ték túl lé pé se je len tõs, ha
a) zaj ese tén 10 dB-nél na gyobb mér té kû,
b) rez gés ese tén az AM túl lé pé se leg alább négy sze res

vagy az Amax túl lé pé se leg alább két sze res mér té kû.

9.  §

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

(2) Ha tá lyát vesz ti a zaj- és rez gés ter he lé si ha tár ér té kek
meg ál la pí tá sá ról  szóló 8/2002. (III. 22.) KöM–EüM
együt tes ren de let.

(3) E ren de let elõ írásait a ha tály ba lé pé sét köve tõen in -
dult el já rá sok ban kell al kal maz ni.

10.  §

E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg

a) a kör nye zet vé del mi, ter mé szet vé del mi, va la mint a
víz ügyi ha tó sá gi el já rá sok igaz ga tá si szol gál ta tá si dí ja i ról
 szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM ren de let (a továb biak ban: 
Ren de let) 1. mel lék let I. táb lá zat 15. és 16. sora he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„15. Zaj ki bo csá tá si ha tár ér ték meg ál la pí tá sa
[284/2007. (X. 29.) Korm. ren de let 10.  §
(1) be kez dés; 11.  § (1) be kez dés], ha elsõ fo kon 
a kör nye zet vé del mi, ter mé szet vé del mi és
víz ügyi fel ügye lõ ség jár el [284/2007. (X. 29.)
Korm. ren de let 4.  § (3)–(4) be kez dés] – a
zaj for rás üze mel te tõ je alap ján:

1. Egyé ni vál lal ko zó, jogi sze mé lyi ség gel nem
ren del ke zõ gaz da sá gi tár sa ság, költ ség ve té si
szerv

112 500

2. Min den egyéb eset ben 150 000

16. A kör nye ze ti zaj és rez gés el le ni vé de lem egyes 
sza bá lya i ról  szóló 284/2007. (X. 29.) Korm.
ren de let 13.  § (1) be kez dé se alap ján ha tá ro zott
idõ tar tam ra az épí tõ ipa ri ki vi te le zé si
te vé keny ség tõl szár ma zó zaj ha tár ér ték túl lé pés 
en ge dé lye zé se, ha elsõ fo kon a
kör nye zet vé del mi, ter mé szet vé del mi és víz ügyi
fel ügye lõ ség jár el.

210 000”

b) a Ren de let 1. mel lék let I. táb lá zat 17. sora ha tá lyát
vesz ti.

Sza bó Im re s. k., Dr. Szé kely Ta más s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi egész ség ügyi mi nisz ter

mi nisz ter

1978 KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ 12. szám



1. melléklet a 27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM együttes rendelethez

Üzemi és szabadidõs létesítményektõl származó zaj terhelési határértékei
a zajtól védendõ területeken

Sor-
szám

Zaj tól vé den dõ te rü let

Ha tár ér ték (LTH) az LAM

 megítélési szint re*
(dB)

nap pal 
06–22 óra

éj jel 
22–06 óra

1. Üdü lõ te rü let, kü lön le ges te rü le tek kö zül az egész ség ügyi te rü le tek 45 35

2. La kó te rü let (kis vá ro si as, kert vá ro si as, fa lu si as, te lep sze rû be épí té sû), kü lön le ges
te rü le tek kö zül az ok ta tá si lé te sít mé nyek te rü le te, a te me tõk, a zöld te rü let

50 40

3. La kó te rü let (nagy vá ro si as be épí té sû), a ve gyes te rü let 55 45

4. Gaz da sá gi te rü let 60 50

Meg jegy zés:
* Ér tel me zé se az MSZ 18150–1 szab vány és az MSZ 15037 szab vány sze rint.

2. melléklet a 27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM együttes rendelethez

Építési kivitelezési tevékenységbõl származó zaj terhelési határértékei
a zajtól védendõ területeken

Sor-
szám

Zaj tól vé den dõ te rü let

Ha tár ér ték (LTH) az LAM’ meg íté lé si szint re*
(dB)

ha az épí té si mun ka idõ tar ta ma

1 hó nap vagy ke ve sebb 1 hó nap fe lett 1 évig 1 év nél több

nap pal
06–22 óra

éj jel
22–06 óra

nap pal
06–22 óra

éj jel
22–06 óra

nap pal
06–22 óra

éj jel
22–06 óra

1. Üdü lõ te rü let, kü lön le ges te rü le tek kö zül az egész ség -
ügyi te rü let

60 45 55 40 50 35

2. La kó te rü let (kis vá ro si as, kert vá ro si as, fa lu si as, te lep -
sze rû be épí té sû), kü lön le ges te rü le tek kö zül az ok ta tá -
si lé te sít mé nyek te rü le tei, a te me tõk, a zöld te rü let

65 50 60 45 55 40

3. La kó te rü let (nagy vá ro si as be épí té sû), a ve gyes te rü let 70 55 65 50 60 45

4. Gaz da sá gi te rü let 70 55 70 55 65 50

Meg jegy zés:
* Ér tel me zé se az MSZ 18150–1 szab vány sze rint.
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3. melléklet a 27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM együttes rendelethez

A közlekedéstõl származó zaj terhelési határértékei a zajtól védendõ területeken

Sor-
szám

Zaj tól vé den dõ te rü let

Ha tár ér ték (LTH) az LAM’ kö meg íté lé si szint re*
(dB)

ki szol gá ló út tól,
 lakóúttól szár ma zó

zaj ra

az or szá gos köz út há ló zat ba tar to -
zó mel lék utak tól, a te le pü lé si ön -

kor mány zat tu laj do ná ban lé võ
gyûj tõ utak tól és kül te rü le ti köz -

utak tól, a vas úti mel lék-
vo nal tól és pá lya ud va rá tól, 

a re pü lõ tér tõl, illetve a nem nyil -
vá nos fel- és le szál ló he lyek-

tõl** szár ma zó zaj ra

az or szá gos köz út há ló zat ba tar to zó gyors -
for gal mi utak tól és fõ utak tól, a te le pü lé si

ön kor mány zat tu laj do ná ban lé võ bel te rü le -
ti gyors for gal mi utak tól, bel te rü le ti el sõ -

ren dû fõ utak tól 
és bel te rü le ti má sod ren dû fõ utak tól, 
az au tó busz-pá lya ud var tól, a vas úti

fõ vo nal tól és pá lya ud va rá tól, 
a re pü lõ tér tõl, illetve a nem nyil vá nos fel-

és le szál ló hely tõl*** szár ma zó zaj ra

nap pal
06–22 óra

éj jel
22–06 óra

nap pal
06–22 óra

éj jel
22–06 óra

nap pal
06–22 óra

éj jel
22–06 óra

1. Üdü lõ te rü let, kü lön le ges te rü le tek
kö zül az egész ség ügyi te rü let

50 40 55 45 60 50

2. La kó te rü let (kis vá ro si as, kert vá-
ro si as, fa lu si as, te lep sze rû be é pí-
té sû), kü lön le ges te rü le tek kö zül az
ok ta tá si lé te sít mé nyek te rü le tei, és a
te me tõk, a zöld te rü let

55 45 60 50 65 55

3. La kó te rü let (nagy vá ro si as
 beépítésû), a ve gyes te rü let

60 50 65 55 65 55

4. Gaz da sá gi te rü let 65 55 65 55 65 55

Meg jegy zés:
* Ér tel me zé se a stra té gi ai zaj tér ké pek és in téz ke dé si ter vek ké szí té sé nek rész le tes sza bá lya i ról  szóló 25/2004. (XII. 20.) KvVM
ren de let 3. szá mú mel lék let 1.1. pont ja és 5. szá mú mel lék let 1.1. pont ja sze rint.
** Olyan re pü lõt erek, vagy nem nyil vá nos fel- és le szál ló he lyek, ahol 5,7 ton na ma xi má lis fel szál ló tö meg nél ki sebb, lég csa va -
ros re pü lõ gé pek, illetve 2,73 ton na ma xi má lis fel szál ló tö meg nél ki sebb he li kop te rek köz le ked nek.
*** Olyan re pü lõt erek, vagy nem nyil vá nos fel- és le szál ló he lyek, ahol 5,7 ton na ma xi má lis fel szál ló tö me gû vagy an nál na -
gyobb, lég csa va ros re pü lõ gé pek, 2,73 ton na ma xi má lis fel szál ló tö me gû vagy an nál na gyobb he li kop te rek, va la mint su gár haj tá sú
lé gi jár mû vek köz le ked nek.

4. melléklet a 27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM együttes rendelethez

A zaj terhelési határértékei az épületek zajtól védendõ helyiségeiben

Sor-
szám

Zaj tól vé den dõ he lyi ség

Ha tár ér ték (LTH) az LAM meg íté lé si szint re*
(dB)

nap pal
06–22 óra

éj jel
22–06 óra

1. Kór ter mek és be teg szo bák 35 30

2. Tan ter mek, elõ adó ter mek ok ta tá si in téz mé nyek ben, fog lal koz ta tó ter -
mek, há ló he lyi sé gek böl csõ dék ben és óvo dák ban

40 –

3. La kó szo bák la kó épü le tek ben 40 30

4. La kó szo bák szál lo dák ban és szál ló jel le gû épü le tek ben 45 35

5. Ét ke zõ kony ha, ét ke zõ he lyi ség la kó épü le tek ben 45 –
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Sor-
szám

Zaj tól vé den dõ he lyi ség

Ha tár ér ték (LTH) az LAM meg íté lé si szint re*
(dB)

nap pal
06–22 óra

éj jel
22–06 óra

6. Szál lo dák, szál ló jel le gû épü le tek, kö zös sé gi la kó épü le tek kö zös he lyi -
sé gei

50 –

7. Ét ter mek, eszp resszók 55 –

8. Nagy- és kis ke res ke del mi épü le tek el adó te rei, ven dég lá tó he lyi sé gei, a
vá ró te rem

60 –

Meg jegy zés:
* a) Ér tel me zé se a 6.  § (1) be kez dé sé vel kap cso la tos ügyek ben az MSZ 15601–2:2007 és az MSZ 18150–1 szab vány sze rint, de
nem a leg na gyobb ér té ket adó mé ré si pont ban, ha nem tér be li át la gos hang nyo más szint ként; mé ré se az MSZ EN ISO 140–5 szab-
vány sze rint.
b) Ér tel me zé se és mé ré se a 6.  § (4) be kez dés b) pont já val kap cso la tos ügyek ben az MSZ 18150–1 szab vány sze rint.

5. melléklet a 27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM együttes rendelethez

Az emberre ható rezgés vizsgálati küszöbértékei és terhelési határértékei az épületekben

Sor-
szám

Épü let, he lyi ség

Rez gés vizs gá la ti 
kü szöb ér ték*

(mm/s2)

Rez gés ter he lé si ha tár ér té kek*
(mm/s2)

A0 AM Amax

1. Rez gés re kü lö nö sen ér zé keny he lyi ség (pl. mû tõ) 3,6 3 100

2. La kó épü let, üdü lõ épü let, szo ciá lis ott hon, szál lás -
hely-szol gál ta tó épü let, kór ház, sza na tó ri um la kó- és
pi he nõ he lyi sé gei

nap pal
06–22 óra

12 10 200

éj jel
22–06 óra

6 5 100

3. Kul tu rá lis, val lá si lé te sít mé nyek na gyobb fi gyel met igény lõ he lyi -
sé gei (pl. hang ver seny te rem, temp lom), a böl csõ de, óvo da fog lal -
koz ta tó he lyi sé gei, az or vo si ren de lõ

12 10 200

4. Mû ve lõ dé si, ok ta tá si, igaz ga tá si és iro da épü let na gyobb fi gyel met
igény lõ he lyi sé gei (pl. tan te rem, szá mí tó gép te rem, könyv tá ri ol va -
só te rem, ter ve zõ iro da, disz pé cser köz pont), a szín há zak, mo zik né -
zõt erei, a ma ga sabb kom fort fo ko za tú szál lo dák kö zös te rei

24 20 300

5. Ke res ke del mi, ven dég lá tó épü let el adó-, illetve ven dég lá tó te rei,
sport lé te sít mé nyek né zõ te re, a köz épü le tek fo lyo sói, elõ csar no kai

36 30 600

Meg jegy zés:
* Ér tel me zé se az MSZ 18163–2 sze rint.
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Az Alkot mány bíró ság
ha tá ro za ta

597/B/2007. AB ha tá ro zat

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Alkot mány bíró ság fo lya mat ban le võ ügy ben al kal -
ma zan dó jog sza bály alkot mány elle nességének meg ál la pí -
tá sá ra, va la mint al kal ma zá si ti lal má nak ki mon dá sá ra irá -
nyuló bí rói kez de mé nye zé sek tár gyá ban meg hoz ta a kö -
vet ke zõ

h a  t á  r o  z a  t o t :

1. Az Alkot mány bíró ság a ter mé sze t vé del mé rõl  szóló
1996. évi LIII. tör vény 72.  § (2) be kez dés a) pont ja alkot -
mány elle nességének meg ál la pí tá sá ra és meg sem mi sí té sé -
re, va la mint a ren del ke zés nek a Jász-Nagy kun-Szol nok
Me gyei Bí ró ság elõtt 12.K.27.255/2006., va la mint
12.K.27.084/2006. szám alatt fo lya mat ban lé võ ügyek ben
tör té nõ al kal ma zá sa ti lal má nak ki mon dá sá ra irá nyuló bí -
rói kez de mé nye zé se ket el uta sít ja.

I n  d o  k o  l á s

I.

A Jász-Nagy kun-Szol nok Me gyei Bí ró ság bí rá ja – két
kü lön be ad vá nyá ban – az elõt te 12.K.27.255/2006., és
12.K.27.084/2007. szá mon fo lya mat ban lé võ pe rek ben az
el já rá sok fel füg gesz té se mel lett, az Al kot mány bí ró ság ról
 szóló 1989. évi XXXII. tör vény (a továb biak ban: Abtv.)
43.  §-á ra hi vat koz va in dít vá nyoz ta a ter mé sze t vé del mé rõl 
 szóló 1996. évi LIII. tör vény (a továb biak ban: Tvt.) 72.  §
(2) be kez dés a) pont ja alkot mány elle nességének meg ál la -
pí tá sát, va la mint az Abtv. 43.  § (4) be kez dé se alap ján a
 támadott ren del ke zés nek a fo lya mat ban lé võ pe rek ben tör -
té nõ al kal ma zá si ti lal má nak ki mon dá sát. Az alkot mány -
elle nesnek tar tott jog sza bály hely azo nos sá gá ra te kin tet tel
az Alkot mány bíró ság ide ig le nes ügy rend jé rõl és annak
köz zé té te lé rõl  szóló, mó do sí tott és egy sé ges szer ke zet be
fog lalt 3/2001. (XII. 3.) Tü. ha tá ro zat (ABH 2003, 2065.)
28.  § (1) be kez dé se alap ján az Alkot mány bíró ság az ügye -
ket egye sí tet te, és egy el já rás ban bí rál ta el.

A kez de mé nye zõ ál lás pont ja sze rint a Tvt. – kártala -
nításról ren del ke zõ – 72.  § (1) be kez dé sé nek „ér tel me zé se
a jog al kal ma zók szá má ra kü lö nö sebb ne héz sé get nem je -
len t, amennyi ben a ter mé szet vé del mi ér dek bõl el ren delt
kor lá to zá sok, ti lal mak és a ter me lés szer ke zet je len tõs
meg vál toz ta tá sá nak el ren de lé se mel lett nem vizs gál ják a
Tvt. 72.  § (2) be kez dé sé nek a) pont já ban rög zí tett azon
sza bályt, mely sze rint kár ta la ní tá si igényt nem ke let kez tet
vé dett ter mé sze ti te rü le ten a ter mé sze ti kár [a Tvt. 37.  §
(3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott te vé keny ség gel oko zott

kár] meg elõ zé se és meg aka dá lyo zá sa ér de ké ben jog sze rû -
en elõ írt kor lá to zás vagy ti la lom”. Né zet e sze rint a ter mé -
sze ti kár fo gal mát sem a Tvt., sem más jog sza bály nem ha -
tá roz za meg, a Tvt. 37.  § (3) be kez dé sé re tör té nõ uta lás
 pedig a ter mé sze ti kár fo gal mi meg ha tá ro zá sá ra al kal mat -
lan. Hi vat ko zik a kez de mé nye zõ ar ra, hogy a szak ha tó ság -
ként el já ró ter mé szet vé del mi ha tó ság a ti lal mak és kor lá to -
zá sok elõ írása kap csán több nyi re nem tesz mást, mint a
Tvt. kü lön bö zõ he lye in rög zí tett elõ írásokat ne ve sí ti, azok
be tar tá sá ra az er dõ hasz ná ló ügy fél fi gyel mét fel hív ja,
ezért ér tel mez he tet len a Tvt. 72.  § (2) be kez dés a) pont já -
ban rög zí tett ki zá ró fel té tel. Utal to váb bá a kez de mé nye zõ
ar ra, hogy amennyi ben a tör vény kü lön bö zõ he lye in elõ írt, 
a ter mé sze t meg óvá sát cél zó kö te le zett sé gét el mu laszt ja
az er dõ hasz ná ló, olyan ter mé sze tet ká ro sí tó ma ga tar tást
va ló sít meg, amely nek meg til tá sá ra a Tvt. 37.  § (3) be kez -
dé se ér tel mé ben a ha tó ság ha tá ro zat tal in téz ked het.
Ez eset ben pe dig a kár ta la ní tá si igény ér vé nye sí té se ki zárt.

A kez de mé nye zõ ál lás pont ja sze rint a tá ma dott tör vényi
ren del ke zés nem fe le l meg az Al kot mány 2.  § (1) be kez dé -
sé ben dek la rált jog ál la mi ság, va la mint az 57.  § (1) be kez dé -
sé be fog lalt tisz tes sé ges el já rás kö ve tel mé nye i nek, mi vel
nem csak a ter mé szet vé del mi ha tó sá gok, ha nem a bí ró sá gok
is – ese ten ként egy más tól el té rõ mó don – a jog al ko tó he lyett 
ma guk pró bál ják azo kat a szem pon to kat meg ha tá roz ni,
ame lyek egy ter mé szet vé del mi kár ta la ní tá si igényt meg ala -
poz nak, illetve ma guk pró bál ják meg ha tá roz ni a ter mé sze ti
kár fo gal mát, amely a kár ta la ní tá si igény tel je sí té sét ki zár ja. 
A kez de mé nye zõ a tá ma dott ren del ke zés alkot mány elle -
nességére vo nat ko zó ér ve lé sé nek alá tá masz tá sá ra több al -
kot mány bí ró sá gi ha tá ro zat ra is hivat kozik.

II.

Az Al kot mány nak a kez de mé nye zé sek ál tal hi vat ko zott
ren del ke zé sei:

„2.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság füg get len, de mok ra ti -
kus jog ál lam.”

„57.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság ban a bí ró ság elõtt
min den ki egyen lõ, és min den ki nek jo ga van ah hoz, hogy
az el le ne emelt bár mely vá dat, vagy va la mely per ben a
 jogait és kö te les sé ge it a tör vény ál tal fel ál lí tott füg get len
és pár tat lan bí ró ság igaz sá gos és nyil vá nos tár gya lá son
 bírálja el.”

A Tvt.-nek a kez de mé nye zé sek kel érin tett rendelke -
zései:

„37.  § (3) Vé dett ter mé sze ti te rü let ká ro sí tá sa, ve szé -
lyez te té se vagy jog el le nes za va rá sa ese tén a ter mé szet vé -
del mi ha tó ság kö te les az ilyen ma ga tar tás ta nú sí tó ját a
 tevékenység foly ta tá sá tól el til ta ni.”

„72.  § (1) A vé dett ter mé sze ti te rü le te ken ter mé szet vé -
del mi ér dek bõl – az e tör vény ha tály ba lé pé sét köve tõen –
el ren delt gaz dál ko dá si kor lá to zás, illetve ti la lom ese tén
vagy a ter me lés szer ke zet je len tõs meg vál toz ta tá sá nak elõ -
írása kö vet kez té ben a tu laj do nos vagy – amennyi ben a
 tulajdonos a te rü let hasz ná la tát át en ge di – a jog sze rû hasz -
ná ló tény le ges ká rát meg kell té rí te ni.
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(2) Kár ta la ní tá si igényt nem ke let kez tet:
a) vé dett ter mé sze ti te rü le ten a ter mé sze ti kár [37.  §

(3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott te vé keny ség gel oko zott
kár] meg elõ zé se és meg aka dá lyo zá sa ér de ké ben jog sze rû -
en elõ írt kor lá to zás vagy ti la lom;

b) amennyi ben a kár be kö vet kez tét, illetve az (1) be -
kez dés ben és (4) be kez dés el sõ for du la tá ban meg ha tá ro -
zott ha tó sá gi ha tá ro zat meg ho za ta lát a tu laj do nos vagy a
jog sze rû hasz ná ló jog el le nes ma ga tar tá sa ered mé nyez te;

...”

III.

A kez de mé nye zé sek nem meg ala po zot tak.

1. Az Alkot mány bíró ság már több ha tá ro za tá ban fog lal -
ko zott a jog sza bá lyok nor ma tar tal má val kap cso la tos al kot -
má nyos el vá rá sok kal. A 26/1992. (IV. 30.) AB ha tá ro za tá ban 
pél dá ul el vi él lel mu ta tott rá ar ra, hogy „a vi lá gos, ért he tõ és
meg fele lõen ér tel mez he tõ nor ma tar ta lom a nor ma szö veg gel
szem ben al kot má nyos kö ve tel mény. A jog biz ton ság – amely
az Al kot mány 2.  § (1) be kez dé sé ben dek la rált jog ál la mi ság
fon tos ele me – meg kö ve te li, hogy a jog sza bály szö veg e ér tel -
mes és vi lá gos, a jog al kal ma zás so rán fel is mer he tõ nor ma tar -
tal mat hor doz zon.” (ABH 1992, 135, 142.)

„Ön ma gá ban az, hogy egy jog sza bály, il le tõ leg adott eset -
ben jog sza bá lyi ren del ke zé sek a ma guk össze füg gé se i ben ér -
tel me zés re szo rul nak, al kot má nyos sá gi kér dést nem vet fel.
A jog ál la mi ság el vé bõl, kö ve tel mé nyé bõl azon ban az is kö -
vet ke zik, hogy a jog ér tel me zés nem vál hat a jog al kal ma zó
szerv ön ké nyes, szub jek tív dön té sé nek esz kö zé vé. Annak al -
kot mány bí ró sá gi ér té ke lé se, hogy ilyen al kot má nyo san nem
to le rál ha tó hely zet mi kor áll fenn, min dig az adott jog sza bály 
nor ma tar tal ma alap ján ítél he tõ meg.” (754/B/1999. AB ha tá -
ro zat, ABH 2002, 1050, 1054.)

Az Alkot mány bíró ság kö vet ke ze tes gya kor la ta sze rint
– az Al kot mány 2.  § (1) be kez dé sé re te kin tet tel – alkot -
mány elle nessé csak az a sza bály nyil vá nít ha tó, amely ér -
tel mez he tet len vol tá nál fog va az ál tal te remt jog bi zony ta -
lan sá got, hogy a jog sza bály al kal ma zá sát ki szá mít ha tat -
lan ná, a nor ma cím zett jei szá má ra elõ re lát ha tat lan ná te szi.
Amed dig a nor má ban fel le he tõ el lent mon dás, vagy hi á -
nyos ság meg fe le lõ jo gal kal ma zói ér tel me zés sel fel old ha tó 
vagy ki kü szö böl he tõ, ad dig alkot mány elle nességrõl nem
le het szó, csak a jog al kal ma zás szá má ra ele ve ér tel mez he -
tet len jog sza bály sér ti a jog biz ton sá got [36/1997. (VI. 11.)
AB ha tá ro zat, ABH 1997, 222, 232.; 754/B/1999. AB ha -
tá ro zat, ABH 2002, 1050, 1054.; 219/B/2002. AB ha tá ro -
zat, ABH 2003, 1488, 1492.].

Az Alkot mány bíró ság ab ban az eset ben ál la pít ja meg
egy nor ma alkot mány elle nességét, ami kor az „tel jes ség gel 
ha tá ro zat lan és a szö veg bõl ki kö vet kez tet he tet len tar tal mú 
fo gal ma kat hasz nál, il le tõ leg az ál ta la hasz nált fo gal ma kat 
nem de fi ni ál ja” [49/1995. (VI. 30.) AB ha tá ro zat ABH
1995, 519, 520.].

2. A Tvt. min den ter mé sze tes és jo gi sze mély, va la mint
más szer ve zet kö te les sé gé vé te szi a ter mé sze ti ér té kek és
te rü le tek vé del mét. En nek ér de ké ben a tõ lük el vár ha tó
mér ték ben kö te le sek köz re mû köd ni a ve szély hely ze tek és
ká ro so dá sok meg elõ zé sé ben, a ká rok eny hí té sé ben, kö vet -
kez mé nye ik meg szün te té sé ben, a ká ro so dás elõt ti ál la pot
hely re ál lí tá sá ban. A ter mé sze ti ér té kek és te rü le tek csak
olyan mér ték ben ve he tõk igény be, hasz no sít ha tók, hogy a
mû kö dé sük szem pont já ból alap ve tõ ter mé sze ti rend sze rek 
és azok fo lya ma ta i nak mû kö dõ ké pes sé ge fenn ma rad jon,
to váb bá a bi o ló gi ai sok fé le ség fenn tart ha tó le gyen. [5.  §
(1) és (2) be kez dé sei] A Tvt. 72.  § (1) be kez dé se kár ta la ní -
tást biz to sí t a vé dett ter mé sze ti te rü let tu laj do no sa (hasz -
ná ló ja) ja vá ra a ter mé szet vé del mi ér dek bõl el ren delt gaz -
dál ko dá si kor lá to zás, ti la lom, vagy a ter me lés szer ke zet je -
len tõs meg vál toz ta tá sá nak elõ írása kö vet kez té ben elõ állt
ká rok  miatt. A kez de mé nye zõ a Tvt. 72.  § (2) be kez dés
a) pont já nak alkot mány elle nességét a tör vény 37.  § (3) be -
kez dé sé vel össze füg gés ben ál lít ja. A tá ma dott ren del ke zés 
ki zár ja a kár ta la ní tást ab ban az eset ben, ha a tu laj do nos ká -
ra a vé dett ter mé sze ti te rü let ká ro sí tá sá val, ve szé lyez te té -
sé vel vagy jog el le nes za va rá sá val oko zott kár meg elõ zé se
és meg aka dá lyo zá sa ér de ké ben jog sze rû en elõ írt kor lá to -
zás vagy ti la lom  miatt kö vet ke zett be. A kár ta la ní tást te hát
a Tvt. 72.  § (1) be kez dé se sze rint egy egyéb ként ren del te -
tés sze rû (jog sze rû) hasz ná lat mel lett, ter mé szet vé del mi ér -
dek bõl, a ter mé szet vé del mi ha tó ság ál tal el ren delt kor lá to -
zás, ti la lom kö te le zõ elõ írása  miatti kár hoz kap cso ló dik,
míg a 72.  § (2) be kez dés a) pont já ban sza bá lyo zott eset ben 
egy, a föld tu laj do nos (hasz ná ló) jog el le nes ma ga tar tá sa
 miatti ká ro so dás meg elõ zé sét cél zó in téz ke dés rõl van szó,
amely hez kap cso ló dó an a tu laj do nos (hasz ná ló) kár ta la ní -
tá sát a jog al ko tó ki zár ja. Ugyan így ki zár ja egyéb ként a
kár ta la ní tá si igényt a Tvt. 72.  § (2) be kez dé sé nek b) pont ja
ab ban az eset ben, ha gaz dál ko dá si kor lá to zást, illetve ti lal -
mat, vagy a ter me lés szer ke zet je len tõs meg vál toz ta tá sá -
nak elõ írását tar tal ma zó ha tó sá gi ha tá ro zat meg ho za ta lát a
tu laj do nos vagy a jog sze rû hasz ná ló jog el le nes magatar -
tása ered mé nyez te.

Az Alkot mány bíró ság ál lás pont ja sze rint a tá ma dott
jog sza bály hely vi lá gos, ért he tõ és meg fele lõen ér tel mez -
he tõ, a jog al kal ma zás so rán fel is mer he tõ nor ma tar tal mat
hor doz, így ele get tesz a nor ma tar ta lom mal szem ben tá -
masz tott al kot má nyos kö ve tel mény nek. A ter mé szet vé del -
mi ha tó ság nak a kez de mé nye zé sek ál tal em lí tett jog gya -
kor la ta vizs gá la tá ra vo nat ko zó an az Al kot mány bí ró ság -
nak ha tás kö re nin csen. Eb bõl kö vet ke zõ en a Tvt. 72.  §
(2) be kez dés a) pont já nak az Al kot mány 2.  § (1) be kez dé -
sé be üt kö zõ alkot mány elle nességét ál lí tó kez de mé nye zé -
se ket az Alkot mány bíró ság el uta sí tot ta.

3. A tá ma dott jog sza bály hely nek az Al kot mány 57.  §
(1) be kez dé sé ben fog lal tak kal va ló el len té té re vo nat ko zó -
an a kez de mé nye zé sek rész le tes ér ve lést nem tar tal maz -
nak. Hi vat koz nak ugyan az Alkot mány bíró ság 39/1997.
(VII. 1.) AB ha tá ro za tá ra (ABH 1997, 263.), amely sze rint
„a köz igaz ga tá si ha tá ro za tok tör vényessége bí ró sá gi el len -
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õr zé sé nek sza bá lyo zá sá nál al kot má nyos kö ve tel mény,
hogy a bí ró ság a per be vitt jo go kat és kö te le zett sé ge ket az
Al kot mány 57.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott fel té te -
lek nek meg fele lõen ér dem ben el bí rál has sa. A köz igaz ga -
tá si dön té si jog kört meg ha tá ro zó sza bály nak meg fe le lõ
szem pon tot, vagy mér cét kell tar tal maz nia, amely alap ján
a dön tés jog sze rû sé gét a bí ró ság fe lül vizs gál hat ja”. A hi -
vat ko zott ha tá ro zat azon ban lé nye gé ben a nor ma vi lá gos -
ság kö ve tel mé nyét kap csol ja az Al kot mány 57.  § (1) be -
kez dé sé nek sé rel mé hez. Te kin tet tel ar ra, hogy a je len ha -
tá ro zat 2. pont já ban fog lal tak sze rint a nor ma vi lá gos ság
kö ve tel mé nyé nek sé rel mét az Alkot mány bíró ság nem ta -
lál ta meg ál la pít ha tó nak, az Al kot mány 57.  § (1) be kez dé -
sé ben fog lal tak sé rel mé vel ér dem ben nem fog lal ko zott.

4. A tá ma dott ren del ke zés alkot mány elle nességének
hi á nyá ban az Alkot mány bíró ság az al kal ma zá si ti la lom ki -
mon dá sá ra irá nyuló kez de mé nye zé se ket is el uta sí tot ta.

Bu da pest, 2008. szep tem ber 16.

Dr. Pa czo lay Pé ter s. k.,
az Alkot mány bíró ság el nö ke

Dr. Ba logh Ele mér s. k., Dr. Bra gyo va And rás s. k.,
alkot mány bíró alkot mány bíró

Dr. Hol ló And rás s. k., Dr. Kis s Lász ló s. k.,
alkot mány bíró alkot mány bíró

Dr. Ko vács Pé ter s. k., Dr. Len ko vics Bar na bás s. k.,
alkot mány bíró elõ adó alkot mány bíró

Dr. Lé vay Mik lós s. k., Dr. Tró csá nyi Lász ló s. k.,
alkot mány bíró alkot mány bíró

Kor mány ha tá ro zatok

A Kormány
2154/2008. (XI. 5.) Korm.

ha tá ro za ta
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás

általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
módosításával összefüggõ kormányzati feladatokról

1. A Kormány egyet ért az zal, hogy 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 (a to váb bi ak ban: Ket.) mó do sí tá -
sá ról szóló tör vény ja vas lat Or szág gyû lés hez tör té nõ be -
nyúj tá sá val egy ide jû leg meg kell kez de ni a ha tó sá gi el já -
rá so kat sza bá lyo zó jog sza bá lyok fe lül vizs gá la tát, és elõ
kell ké szí te ni a szük sé ges mó do sí tá so kat.

2. A Kormány az ága za ti jog sza bá lyok fe lül vizs gá la tát
a kö vet ke zõ üte me zés sze rint ren de li el:

a) a tör vé nyi szin tû sza bá lyo kat 2008. de cem ber 31-ig,
b) a kor mány ren de le ti szin tû sza bá lyo zást 2009. már -

cius 15-ig,
c) a mi nisz te ri ren de le te ket 2009. már ci us 15-ig,
d) az elõ ké szí tés alatt álló jog sza bály ter ve ze te ket:

 folya matosan.

Fe le lõs: a fe lül vizs gá la tért és a mi nisz te ri ren de le tek
 elõ ké szí té sé ért a fel adat kör rel ren del ke zõ
 mi nisz te rek
a ko or di ná ci ó ért és az elõ ter jesz té sek elõ-
 ké szí té sé ért az igaz ság ügyi és ren dé sze ti
 mi nisz ter

Ha tár idõ: a tör vény ja vas lat ter ve ze té nek Kormány
 elé ter jesz té sé re: 2009. feb ru ár 28.:
a kor mány ren de le tek elõ ter jesz té sé re
 a Kormány 2009. I. fél évi mun kat er ve
 sze rint

3. Az ága za ti jog sza bá lyo kat a kö vet ke zõ szem pon tok
sze rint kell fe lül vizs gál ni:

a) biz to sí ta ni kell, hogy az ága za ti sza bá lyo zás a Ket.
ren del ke zé se i tõl csak ak kor és csak úgy tér jen el, ami kor
és aho gyan azt a Ket. meg en ge di,

b) az ága za ti jog sza bá lyok ban le he tõ ség sze rint a Ket.
ál tal sza bá lyo zott jog in téz mény re és nem a Ket. konk rét
ren del ke zé sé re (me rev hi vat ko zás) kell utal ni, ahol a
 merev hi vat ko zás el ke rül he tet len, ott azo kat ja ví ta ni kell,

c) biz to sí ta ni kell, hogy – a sze mé lyes ada tok vé del mé -
nek sé rel me nél kül – a köz hi te les ha tó sá gi nyil ván tar tá -
sok nak a ha tó sá gok el já rá sa i ban fel hasz nál ha tó ada tai – a
kor mány za ti por tá lon – min den ki szá má ra el ér he tõ ek és
in gye ne sen hoz zá fér he tõ ek le gye nek,

d) fel kell szá mol ni a köz hi te les ha tó sá gi nyil ván tar tá -
sok ve ze té sé ben meg lé võ pár hu za mos sá go kat, és a sze mé -
lyes ada tok vé del me mel lett biz to sí ta ni kell, hogy a köz hi -
te les ha tó sá gi alap nyil ván tar tá sok ada ta i ban be kö vet ke -
zett vál to zá sok ese tén a vál to zás be je len té sé re a jog sza -
bály ne az ügy fe let, ha nem a ha tó sá gi nyil ván tar tást ve ze tõ 
szer vet kö te lez ze,

e) fel kell szá mol ni a jog or vos la ti rend szer al kot má -
nyos sá gát ve szé lyez te tõ sza bá lyo zást, a ha tó sá gi fó rum -
rend szert érin tõ szer ve ze ti meg ol dá so kat e kö ve tel mé -
nyek hez kell iga zí ta ni,

f) a mél tá nyos sá gi el já rás meg szün te té se miatt kü lö nös
fi gye lem mel kell át te kin te ni az anya gi jogi mél tá nyos ság
eset kö re it és szem pont rend sze rét.

4. Az ága za ti sza bá lyo zás ban meg kell vizs gál ni, hogy
mely el já rá sok ban ér vé nye sít he tõ a „hall ga tás be le egye -
zés” le he tõ sé ge. En nek meg fe le lõ en fel kell mér ni, hogy
me lyek azok az egy sze rûbb me gí té lé sû ügyek, ame lyek -
ben el len ér de kû ügy fél hi á nyá ban a ké rel me zett jog gya -
kor lá sát az ügy in té zé si ha tár idõ le jár ta után az ügy fél anél -
kül meg kezd he ti, hogy ar ról a ha tó ság for má lis dön tést
hoz na. Ezzel a le he tõ ség gel mind a ha tó sá gok, mind a
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szak ha tó sá gok el já rá sa te kin te té ben élni kell, a fe lül vizs -
gá lat nak ki kell ter jed nie a ha tó sá gok el já rá sa mel lett
a szak ha tó sá gi köz re mû kö dés re is.

Fe le lõs: a fe lül vizs gá la tért a fel adat kör rel ren del ke zõ
 mi nisz te rek
a ko or di ná ci ó ért az igaz ság ügyi és ren dé-
 sze ti mi nisz ter

Ha tár idõ: 2009. ja nu ár 31.

5. Az el já rá sok el hú zó dá sá nak meg aka dá lyo zá sa ér de -
ké ben azok ban az ága za ti el já rá sok ban, ame lyek ben a tör -
vény va la mely szer ve ze tet az ügy fél jog ál lá sá val ru ház fel, 
elõ kell ír ni, hogy az ügy fé li jo gok ak kor gya ko rol ha tók,
ha az ügy fél jog ál lá sá val ren del ke zõ szer ve zet az el sõ fo kú
el já rás ban részt vesz. Nem tart ha tó fenn az a gya kor lat,
hogy az érin tett szer ve ze tek a tény ál lás tisz tá zá sá hoz
egyéb ként nem nél kü löz he tõ in for má ci ó kat csak a jog or -
vos la ti el já rás ban hoz zák az el já ró ha tó ság tu do má sá ra.

Fe le lõs: kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz ter
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter

Ha tár idõ: 2009. ja nu ár 31.

6. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te lét kö ve tõ na pon lép ha tály ba,
és 2009. ok tó ber 1-jén ha tá lyát vesz ti.

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

A Kormány
2171/2008. (XII. 12.) Korm.

ha tá ro za ta
a köz fel ada tok fe lül vizs gá la tá val kap cso la tos to váb bi

fel ada tok ról*

* A kor mány ha tá ro zat szö veg e a Ha tá ro za tok Tá ra 2008. évi 57. szá má -
ban ta lál ha tó.

Mi nisz te ri uta sí tás

A kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
14/2008. (HÉ 47.) KvVM

uta sí tá sa
mi nisz te ri biz tos ki ne ve zé sé rõl

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 32. §-ának (1) be kez dé sé ben fog -
lalt fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ uta sí tást adom ki:

1. §

Dr. Kiss Ti bort – a Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi -
nisz té rium po li ti kai fõ ta nács adó ját – mi nisz te ri biz tos sá
ne ve zem ki.

2. §

A mi nisz te ri biz to s el lát ja a Kör nye zet vé del mi és Víz -
ügyi Mi nisz té rium Fej lesz té si Igaz ga tó sá ga te kin te té ben 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 2. § (1) be kez dé se c), g) és h) pont ja sze rin ti
irá nyí tá si ha tás kö rö ket.

3. §

A mi nisz te ri biz to s meg bí za tá sa 2008. no vem ber 1. nap -
já tól a po li ti kai fõ ta nács adói meg bí zás tar ta má ra, de leg -
fel jebb 6 hó na pi idõ tar tam ra szól.

4. § 

A mi nisz te ri biz tost te vé keny sé gé nek el lá tá sá ban a Mi -
nisz te ri Ka bi net és a Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi
Miniszté rium Fej lesz té si Igaz ga tó sá ga se gí ti.

5. §

Ez az uta sí tás 2008. no vem ber 1. nap já tól 2009. áp ri lis
30. nap já ig ha tá lyos.

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

Sze mély ügyi hí rek

A Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té rium
sze mély ügyi hí rei

Kinevezések

A Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té rium víz gaz -
dál ko dá si fõ osz tály ve ze tõ je

Kiss And rás Lász lót a Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi
Mi nisz té rium Víz gaz dál ko dá si Fõ osz tály Víz el lá tá si Osz -
tá lyán köz tiszt vi se lõ nek,
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a Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té rium Nem ze ti
par ki és Táj vé del mi Fõ osz tály fõ osz tály ve ze tõ je

Gazd a At ti lát a Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té -
rium Nem ze ti par ki és Táj vé del mi Fõ osz tály Bar lang- és
föld ta ni Osz tá lyán köz tiszt vi se lõ nek,

a Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té rium Kom -
munikációs és Hu mán po li ti kai Fõ osz tály fõosztályveze tõje

Szász Pé tert 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
 Sajtó 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

dr. Far kas Hil dát a Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi
 Minisztérium Kör nye zet gaz da sá gi 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 víz ügyi
szak ál lam tit ká ra

dr. Ke rek es né Ste indl Zsu zsan nát a Kör nye zet vé del mi
és Víz ügyi Mi nisz té rium Víz gyûj tõ-gaz dál ko dá si és Víz -
vé del mi Fõ osz tály Mo ni tor ing osz tá lyán fõosztályvezetõ-
 helyettesnek,

Je li nek Gab ri el lát a Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi
 Minisztérium Víz gyûj tõ-gaz dál ko dá si és Víz vé del mi Fõ osz -
tály Víz gyûj tõ-gaz dál ko dá si Osz tá lyán osz tály ve ze tõ nek
meg bíz ta.

A Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té rium kör nye -
zet vé del mi és víz ügyi mi nisz te re

dr. Kiss Ti bort a Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz -
té rium mi nisz te ri ka bi ne té ben po li ti kai fõ ta nács adó nak,

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

dr. Dan cza Ist vánt 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 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

Ha ran go zó Gá bort a Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi -
nisz té rium Víz gaz dál ko dá si Fõ osz tály Szennyvíz-elveze -
tési és -tisz tí tá si osz tá lyán köz tiszt vi se lõ nek,

A Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té rium Költ ség -
ve té si Fõ osz tály fõ osz tály ve ze tõ je

dr. Nagy Ger gely Lász lót 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
ki ne vez te.

Köz szol gá la ti jog vi szo nya meg szûnt

át he lye zés sel
dr. Ba ra nyai Gá bor nak, a Kör nye zet vé del mi és Víz -

ügyi Mi nisz té rium Euró pai kö zös sé gi jo gi és ko or di ná ci ós
Fõ osz tá lya köz tiszt vi se lõ jé nek,

Ku cse ra Lász ló nak, a Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi
Mi nisz té rium Kör nye zet gaz da sá gi Fõ osz tály Gaz da sá gi
sza bá lyo zá si Osz tá lya köz tiszt vi se lõ jé nek,

kö zös meg egye zés sel
Kul csár né Ga ran csy Ka ta lin nak, a Kör nye zet vé del mi

és Víz ügyi Mi nisz té rium Kör nye zet meg õr zé si Fõ osz tály
Kör nye ze ti ál la pot és ha tás vizs gá la ti Osz tá lya köz tiszt vi -
se lõ jé nek,

el ha lá lo zás miatt 
Tóth Sán dor nak a Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi -

nisz té rium Víz- és Kör nye ze ti Kár el há rí tá si Fõ osz tály Ár -
víz vé del mi és kör nye ze ti kár el há rí tá si osz tá lya köz tiszt vi -
se lõ jé nek,

ha tá ro zott idõ le jár ta miatt
Szûcs Már tá nak a Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi -

nisz té rium Nem ze ti Par ki És Táj vé del mi Fõ osz tály Ag rár -
har mo ni zá ci ós és va gyon ke ze lé si osz tá lya köz tiszt vi se lõ -
jé nek.

Kitüntetések

A  Ma gyar Köz tár sa ság el nö ke

Államalapító Szent István Ünnepe,
az Augusztus 20-i Állami Ünnep

al kal má ból

a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje 
kitüntetést adományozta

Dr. Anda An gé la Ri tá nak, a Pan non Egye tem Ge or gi -
kon Me zõ gaz da ság tu do má nyi Kar tan szék ve ze tõ egye -
temi ta ná rá nak,

Bán sá gi György kör nye zet vé del mi szak em ber nek, az
ÓZON Fej lesz tõ és Szol gál ta tó Kft. nyu gal ma zott ügy ve -
ze tõ igaz ga tó já nak,

Dr.  Holly Lász ló nak, a Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si
Hi va tal Ag ro bo ta ni kai Köz pont ja  ve ze tõ jé nek,

Dr. Mol nár Bé lá nak, a Sze ge di Tu do mány egye tem
nyu gal ma zott  egye te mi ta ná rá nak,

Sig mond Ist ván nak, a Veszp ré mi Kit ten ber ger Kál mán
Nö vény- és Va das park Kht. nyu gal ma zott igaz ga tó já nak,
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Dr. Wolf gang Stal zer ok le ve les mér nök nek, egye te mi
ta nár nak, az Oszt rák Szö vet sé gi Me zõ gaz da sá gi és Er dé -
sze ti Mi nisz té rium IV „Víz gaz dál ko dá si és Víz épí té si”
Szek ció volt ve ze tõ jé nek;

a Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt  kitüntetést
ado má nyoz ta

Dr. Bán hi dy Pé ter nek, a He ves Me gyei Víz mû Zrt.
 vezérigazgatójának,

Fel ber mann Ta más nak, az Észak-ma gyar or szá gi Kör -
nye zet vé del mi és Víz ügyi Igaz ga tó ság mû sza ki-igaz ga tó -
he lyet tes fõ mér nö ké nek,

Ku má no vics György nek, a Kö zép-du nán tú li Kör nye zet -
vé del mi és Víz ügyi Igaz ga tó ság mû sza ki igaz ga tó he lyet -
te sé nek,

Dr. Te me si Gé za fõ osz tály ve ze tõ-he lyet tes nek, KvVM
Nem ze ti par ki és táj vé del mi fõ osz tá lya mun ka tár sá nak;

a Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt  kitüntetést
ado má nyoz ta

Bar bá csy Zol tán nak, az Õr sé gi Nem ze ti Park igaz ga tó -
ság ter mé szet vé del mi fel ügye lõ jé nek,

Cza kó né Czéd li Jo lán nak, a Kö rös-vi dé ki Kör nye zet vé -
del mi és Víz ügyi Igaz ga tó ság osz tály ve ze tõ jé nek,

Do bos An tal nak, a Du na-Ipoly Nem ze ti Park Igaz ga tó -
ság er dé sze ti és va dá sza ti osz tály ve ze tõ jé nek,

Dr. Har ma ti Ká roly nak, az Or szá gos Környezetvé -
delmi, Ter mé szet vé del mi és Víz ügyi Fõ fel ügye lõ ség fõ -
osz tály ve ze tõ jé nek,

Hol ló Sán dor nak, a Bük ki Nem ze ti Park Igaz ga tó ság
föld ta ni és táj vé del mi osz tály ve ze tõ jé nek,

Kol ta i né dr. Pfe if fer Zsu zsan ná nak, a Fõ vá ro si Köz -
terület-fenntartó Zrt. kör nye zet vé del mi osztályvezetõ jének,

Len ti Lász ló nak, a Kö zép-Du na-völ gyi Környezet -
védelmi, Ter mé szet vé del mi és Víz ügyi Fel ügye lõ ség fel -
ügye lõ jé nek, 

Pel lin ger At ti lá nak, a Fer tõ-Han ság Nem ze ti Park Igaz -
ga tó ság élõ vi lág-vé del mi osz tály ve ze tõ jé nek,

Sza bó Lász ló nak, a Za lai Ba la ton-part Vi zi köz mû Tár -
su lat nyu gal ma zott el nö ké nek,

Tri polsz ky Im ré nek, az Al só-Ti sza vi dé ki Környezet -
védelmi és Víz ügyi Igaz ga tó ság víz kár el há rí tá si osz tály -
ve ze tõ jé nek;

a Magyar Köztársasági Bronz Érdemkereszt ki tün te tést
ado má nyoz ta

Esz tá ri Sán dor né nak, az Észak du nán tú li Víz mû Zrt.
üze mi gaz da sá gi ve ze tõ jé nek,

Nagy Gá bor nak, a Du na-Drá va Nem ze ti Park Igaz ga tó -
ság te rü let ke ze lõ jé nek,

Pol gár An tal nak, az Észak-du nán tú li Környezet -
védelmi és Víz ügyi Igaz ga tó ság te rü le ti fel ügye lõ jé nek.

A kör nye zet vé del mi és víz ügyi minisz ter

a Környezetvédelmi Világnap alkalmából

Környezetünkért Díjat
adományozott

Adá csy An ná nak, az Or szá gos Kör nye zet vé del mi,
 Természetvédelmi és Víz ügyi Fõ fel ügye lõ ség fõ osz tály -
ve ze tõ-he lyet te sé nek, 

Bán hi dy Já nos nak, a Fõ vá ro si Köz te rü let-fenn tar tó Zrt.
fõ mér nö ké nek,

Dr. Ba zsa György egye te mi ta nár nak, a Deb re ce ni
Egye tem mun ka tár sá nak, a Ma gyar Fel sõ ok ta tá si Akk re -
di tá ci ós Bi zott ság el nö ké nek,

Bog nár Mi hály né nak, az As bóth Sán dor Tér sé gi
 Középiskola, Szak is ko la és Kol lé gi um tag in téz mé nye
– ko ráb ban Nagy vát hy Já nos Me zõ gaz da sá gi Szakközép -
iskola – ta ná rá nak,

Dr. La ka tos Gyu la tan szék ve ze tõ egye te mi do cens nek,
a  Deb re ce ni Egye tem Bi o ló gi ai és Öko ló gi ai In té zet
 Alkalmazott Öko ló gi ai Tan szék in té zet igaz ga tó já nak,

Szab lyár Pé ter nek, Szin lõ Kft. ügy ve ze tõ jé nek, a
FÉMSZÖVETSÉG ügy ve ze tõ tit ká rá nak;

Zöld Toll Díjat
adományozott

„Rádió” kategóriában

a Klub rá dió Hír szer kesz tõ sé gé nek, 

„Televízió”  kategóriában

Do ro gi Gab ri el lá nak, a tv2 Napló szerkesztõ-ripor -
terének, 

„Írott Sajtó” kategóriában 

Lá zin  Mik lós  And rás nak, a  Ma gyar  Hír lap új ság író já nak,

Ben ke György nek, a Víz part c. új ság nyu gal ma zott szer -
kesztõjének;
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Környezetünkért Emlékplakettet
adományozott

Arany Gé zá nak, a Kö zép-du nán tú li Kör nye zet vé del mi,
Ter mé szet vé del mi és Víz ügyi Fel ügye lõ ség fel ügye le ti
ügy in té zõ jé nek,

Be se Bar na bás nak, az  Észak-ma gyar or szá gi Kör nye -
zet vé del mi, Ter mé szet vé del mi és Víz ügyi Fel ügye lõ ség
hul la dék fel ügye le ti osz tály ve ze tõ jé nek, 

Bi a tovsz ki Lász ló Al só-Ti sza vi dé ki Kör nye zet vé del mi
és Víz ügyi Igaz ga tó ság Csong rá di Sza kasz mér nök sé ge
sza kasz mér nök-he lyet te sé nek,

Guny hó Já nos né nak, az  Észak-du nán tú li Környezet -
védelmi, Ter mé szet vé del mi és Víz ügyi Fel ügye lõ ség
 humánpolitikai fõ mun ka tár sá nak,

Haj du Ju dit nak, az Észak-du nán tú li Kör nye zet vé del mi, 
Ter mé szet vé del mi és Víz ügyi Fel ügye lõ ség hul la dék gaz -
dál ko dá si osz tály ve ze tõ jé nek,

Ja nik Zol tánn nak, a  Car ri e re Biz ton sá gi Ta nács adó és
Szol gál ta tó Kft. kör nye zet vé del mi meg bí zott já nak, 

Ke rék gyár tó Ist ván nak, a ti sza új vá ro si Vá ros gaz da Kht. 
ügy ve ze tõ igaz ga tó já nak,

Ko vács Ilo ná nak, a Kö zép-Du na-völ gyi Kör nye zet vé -
del mi, Ter mé szet vé del mi és Víz ügyi Fel ügye lõ ség hul la -
dék gaz dál ko dá si fel ügye lõ jé nek,

Lei tol Csa bá nak, az MKM Con sul ting Kft. ve zér igaz -
ga tó já nak, 

Uram Já nos nak, az Észak-ma gyar or szá gi Kör nye zet vé -
del mi, Ter mé szet vé del mi és Víz ügyi Fel ügye lõ ség  mé rõ -
köz pont ve ze tõ-he lyet te sé nek,

Dr. Vil má nyi Zol tán nak, a Fel sõ-Ti sza-vi dé ki Kör nye -
zet vé del mi, Ter mé szet vé del mi és Víz ügyi Fel ügye lõ ség
ha tó sá gi igaz ga tó he lyet te sé nek;

Miniszteri Elismerõ Oklevelet
adományozott

Ba log Ákos Pál nyu gal ma zott kö zép is ko lai ta nár nak, a
Mis kol ci ÖKO-KÖR el nö ké nek, kör nye zet vé del mi szak -
ér tõ nek,

Dr. Bár sony Ba lázs nak, a  KvVM Köz igaz ga tá si és jo gi
fõ osz tály fo gal ma zó já nak,

Cser ku ti né Illyés Ág nes nek, a bu da pes ti Than Ká roly
Gim ná zi um, Szak kö zép is ko la és Szak is ko la ta ná rá nak,

Csi kai Csa ba Sán dor nak, az Or szá gos Környezet -
védelmi, Ter mé szet vé del mi és Víz ügyi Fõ fel ügye lõ ség
fõ ta ná cso sá nak, 

Emesz Ti bor nak, a Dél-du nán tú li Kör nye zet vé del mi,
Ter mé szet vé del mi és Víz ügyi Fel ügye lõ ség le ve gõ tisz ta -
ság-vé del mi szak ér tõ jé nek,

Far kas Bé lá nak, a Kö zép-du nán tú li Kör nye zet vé del mi,
Ter mé szet vé del mi és Víz ügyi Fel ügye lõ ség en ge dé lye zé si 
ügy in té zõ jé nek,

Gál La jos nak, a For rás víz és Ter mé szet vé del mi Egye -
sü let volt el nö ké nek,  aki je len leg Gye nes di ás pol gár mes -
te re,

Dr. Izsá né dr. So mo gyi Lil lá nak, a KvVM Közigaz -
gatási és jogi fõ osz tály ta ná cso sá nak,

Ka to ná né Szi ko ra Ol gá nak, a Kö zép-Ti sza-vi dé ki Kör -
nye zet vé del mi, Ter mé szet vé del mi és Víz ügyi Fel ügye lõ -
ség ha tó sá gi ügy in té zõ jé nek,

Ki kin dai Bé lá né nak, az Or szá gos Kör nye zet vé del mi,
Ter mé szet vé del mi és Víz ügyi Fõ fel ügye lõ ség fõ mun ka -
tár sá nak,

Ko vács Csa bá nak, a  Kö zép-Du na-völ gyi Környezet -
védelmi, Ter mé szet vé del mi és Víz ügyi Fel ügye lõ ség osz -
tály ve ze tõ-he lyet te sé nek,

Mé szá ros né Kiss Eme ren ci á nak, a Kö zép-du nán tú li
Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Igaz ga tó ság környezet -
védelmi ügy in té zõ jé nek,

Dr. Oláh An tal nak, a KvVM  Kör nye zet meg õr zé si fõ -
osz tály ve ze tõ-fõ ta ná cso sá nak,

Pe ré nyi Gá bor nak, a Kö zép-Du na-völ gyi Környezet -
védelmi és Víz ügyi Igaz ga tó ság mû sza ki igaz ga tó he lyet -
te sé nek,

Dr. Pod ma nicz ky Gá bor né nak, a  Ti szán tú li Kör nye zet -
vé del mi, Ter mé szet vé del mi és Víz ügyi Fel ügye lõ ség
 levegõtisztaság-védelmi ügy in té zõ jé nek,

Sze les tey Be á tá nak, a Fõ vá ro si Víz mû vek Zrt. kör nye -
zet vé del mi cso port ve ze tõ jé nek,

Ur bán Lász ló Já nos nak, a Zsám bo ki Víz mû Kft. ügy ve -
ze tõ igaz ga tó já nak.

A kör nye zet vé del mi és víz ügyi minisz ter

Államalapító Szent István Ünnepe,
az Augusztus 20-ai Állami Ünnep

alkalmából

Miniszteri Elismerõ Oklevelet
adományozott

Ádám Jó zsef Ist ván né nak, az Al só-Du na-völ gyi Kör -
nye zet vé del mi és Víz ügyi Igaz ga tó ság mun ka ügyi cso -
port ve ze tõ jé nek,

Ba na Ju dit nak, KvVM Stra té gi ai fõ osz tály Nem zet kö zi
kap cso la tok osz tá lya fõ mun ka tár sá nak, 
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Bán Sán dor nak, a Ti szán tú li Kör nye zet vé del mi, Ter -
mé szet vé del mi és Víz ügyi Fel ügye lõ ség ve ze tõ-ta ná cso -
sá nak,

Bekõ Ist ván nak, az Észak-ma gyar or szá gi Kör nye zet vé -
del mi és Víz ügyi Igaz ga tó ság osz tály ve ze tõ jé nek,

Cseh óné dr. Szi la si Ri tá nak, a Kö zép-du nán tú li Kör -
nye zet vé del mi, Ter mé szet vé del mi és Víz ügyi Fel ügye lõ -
ség fõ osz tály ve ze tõ-he lyet te sé nek,

Der dák Fe renc né nek, a Nyu gat-du nán tú li Környezet -
védelmi, Ter mé szet vé del mi és Víz ügyi Fel ügye lõ ség fõ -
köny vi köny ve lõ jé nek,

Fé süs Sán dor né nak, a Fel sõ-Ti sza-vi dé ki Környezet -
védelmi és Víz ügyi Igaz ga tó ság osz tály ve ze tõ-he lyet te sé -
nek,

Fo dor Éva nyu gal ma zott víz mér nök nek, a Kör nye zet -
vé del mi, Te rü let fej lesz tés és Víz ügyi Nyug dí ja sok Köz -
pon ti Klub ja ve ze tõ sé gi tag já nak,

Gaul Ré ká nak, a  KvVM Víz gyûj tõ gaz dál ko dá si és víz -
vé del mi fõ osz tály ve ze tõ-ta ná cso sá nak,

Gi lyén né dr. Ho fer Ali cé nek, a KvVM Víz gaz dál ko dá si
fõ osz tá lya ve ze tõ-fõ ta ná cso sá nak, a víz el lá tás te rü le tén
vég zett meg bíz ha tó, tu do má nyos igé nyû szín vo na las mun -
ká já ért,

Gi rá szi Fe renc gép ko csi ve ze tõ nek, a  KvVM Állam -
titkári tit kár ság mun ka tár sá nak,

Dr. Gom bos Évá nak, a Kö zép-Du na-völ gyi Kör nye zet -
vé del mi és Víz ügyi Igaz ga tó ság osz tály ve ze tõ-he lyet te sé -
nek,

Dr. Iván An tal nak, az Or szá gos Kör nye zet vé del mi, Ter -
mé szet vé del mi és Víz ügyi Fõ fel ügye lõ ség ve ze tõ-fõ ta ná -
cso sá nak,

Ke rék jár tó né Po lon kai Má ri á nak, a Közép-Duna-
 völgyi kör nye zet vé del mi, Ter mé szet vé del mi és Víz ügyi
Fel ügye lõ ség ügy irat ke ze lõ jé nek,

Kiss And rás nak, a KvVM Fej lesz té si Igaz ga tó sá ga osz -
tály ve ze tõ jé nek,

Kiss Lász ló nak, az Észak-du nán tú li Kör nye zet vé del mi,
Ter mé szet vé del mi és Víz ügyi Fel ügye lõ ség víz vé del mi
fel ügye lõ jé nek,

Ko vács Fe renc nek, a  Kö zép-Ti sza-vi dé ki Kör nye zet -
vé del mi és Víz ügyi Igaz ga tó ság mû ve ze tõ jé nek,

Li ge ti né Ne chay Er zsé bet nek, a KvVM Kör nye zet ku ta -
tá si, ok ta tá si és in for ma ti kai fõ osz tály szak mai fõ ta nács -
adó já nak,

Me zei At ti lá nak, a KvVM Hu mán po li ti kai osz tá lya
 tanácsosának,

Dr. Nagy La jos nak, a Ba la ton-fel vi dé ki  Nem ze ti Park
Igaz ga tó ság öko ló gi ai szak re fe ren sé nek,

Nagy Mik lós nak, a Hor to bá gyi Nem ze ti Park Igaz ga tó -
ság föld ügyi elõ adó já nak,

Né meth né Deák Irén nek, az Észak-du nán tú li Kör nye zet -
vé del mi és Víz ügyi Igaz ga tó ság osz tály ve ze tõ-he lyet te sé -
nek,

Pe resz nyák Pé ter né nek, a Nyu gat-du nán tú li Kör nye zet -
vé del mi és Víz ügyi Igaz ga tó ság ügy in té zõ jé nek,

Ra jos Ede Ist ván nak, az Észak du nán tú li Víz mû Zrt. víz -
ága zat-ve ze tõ jé nek,

Ro po li né Lá zár Má ri á nak, a Dél-du nán tú li Kör nye zet -
vé del mi, Ter mé szet vé del mi és Víz ügyi Fel ügye lõ ség mû -
sza ki szak ér tõ jé nek,

Sem sey Sán dor né nak, a  Kö zép-Ti sza-vi dé ki Kör nye -
zet vé del mi, Ter mé szet vé del mi és Víz ügyi Fel ügye lõ ség
ügy in té zõ jé nek,

Sza bó né Já vo ri Gab ri el lá nak, a Kö zép-du nán tú li Kör -
nye zet vé del mi és Víz ügyi Igaz ga tó ság víz gaz dál ko dá si
ügy in té zõ jé nek,

Dr. Sze les né Ku tas Bor bá lá nak, az Al só-Ti sza-vi dé ki
Kör nye zet vé del mi, Ter mé szet vé del mi és Víz ügyi Fel -
ügye lõ ség mû sza ki igaz ga tó he lyet te sé nek,

Szu li mán Zsu zsan ná nak, a KvVM Költ ség ve té si fõ osz -
tály szak mai ta nács adó já nak,

Dr. Ta kács And rás At ti la osz tály ve ze tõ nek, a KvVM
Ter mé szet vé del mi in for ma ti kai osz tály mun ka tár sá nak,

Tar Mi hály gond nok nak, az Al só-Ti sza vi dé ki Kör nye -
zet vé del mi  és Víz ügyi Igaz ga tó ság mun ka tár sá nak,

Ten kei Lász ló nak, a Kö rös-vi dé ki Kör nye zet vé del mi és
Víz ügyi Igaz ga tó ság mun ka ügyi ügy in té zõ jé nek,

Tró csá nyi Ba lázs nak, a  Du na-Drá va Nem ze ti Park
Igaz ga tó ság pá lyá za ti re fe ren sé nek,

Zad ra vecz Im ré nek, a Dél-du nán tú li Kör nye zet vé del mi
és Víz ügyi Igaz ga tó ság te rü le ti fel ügye lõ jé nek.

A kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

2008. évi júliusi árvízvédekezések során végzett
munkájáért

Miniszteri Elismerõ Oklevelet
adományozott

Birck Er nõ nek, a  KvVM Víz- és Kör nye ze ti kár el há rí -
tá si fõ osz tály szak mai ta nács adó já nak,

Csont Csa bá nak, az Észak-ma gyar or szá gi KÖVIZIG
szó vi võ jé nek,

Csor bák Eri ká nak, a Fel sõ-Ti sza-vi dé ki KÖVIZIG tá jé -
koz ta tá si cso port ve ze tõ jé nek,
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Dá nyi Béla pol gár vé del mi ez re des nek, a Sza bolcs-Szat -
már-Be reg Me gyei Ka taszt ró fa vé del mi Igaz ga tó ság igaz -
ga tó he lyet te sé nek,

Do mo kos Já nos ez re des nek, a HM Vé del mi Hi va tal Te -
rü le ti Iro da mun ka tár sá nak, védel mi bi zott sá gi tit kár nak,

Er dõs Lász ló nak, az  Észak-Ma gyar or szá gi KÖVIZIG
Ha jó zá si Szol gá la ta mat ró zá nak,

Föld esi Jó zsef nek, az Észak-Ma gyar or szá gi KÖVIZIG
To ka ji Sza kasz mér nök ség gát fel ügye lõ nek,

Fürj esi Gyu lá nak, az  Észak-Ma gyar or szá gi KÖVIZIG
Sá ros pa ta ki Sza kasz mér nök ség gát fel ügye lõ jé nek,

Ga csá lyi Jó zsef nek, a  Fel sõ-Ti sza-vi dé ki KÖVIZIG
Szat má ri Sza kasz mér nök ség te rü le ti fel ügye lõ jé nek,

Ga lam bos Bé lá nak, az Észak-Ma gyar or szá gi KÖVI -
ZIG Egri Sza kasz mér nök sé ge fel ügye lõ jé nek,

Ga lam bos Ta más nak, a Víz ügyi és Kör nye zet vé del mi
Köz pon ti Igaz ga tó ság PR-fe le lõ sé nek,

Hi deg ku ti Lász ló nak, a  Fel sõ-Ti sza-vi dé ki KÖVIZIG
Nyí ri Sza kasz mér nök ség  ve ze tõ jé nek,

Imre Zsolt nak, a  Fel sõ-Ti sza-vi dé ki KÖVIZIG Fel sõ -
sza bol csi Sza kasz mér nök sé ge gát õré nek,

Ivá nyi Krisz ti ná nak, a Víz ügyi és Kör nye zet vé del mi
Köz pon ti Igaz ga tó ság szak ér tõ jé nek, 

Job bágy Fe renc nek, az Észak-Ma gyar or szá gi KÖVI -
ZIG ár víz vé del mi ügy in té zõ jé nek,

Kató Sán dor nak, a Fel sõ-Ti sza-vi dé ki KÖVIZIG osz -
tály ve ze tõ jé nek,

Kót hay Lász ló nak, a Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi
 Minisztérium víz ügyi szak ál lam tit ká rá nak,

Láng Ist ván nak, a KvVM víz- és kör nye ze ti kárelhárí -
tási  fõ osz tály ve ze tõ jé nek,

Lu cza Zol tán nak, a  Fel sõ-Ti sza-vi dé ki KÖVIZIG kör -
nye ze ti meg fi gye lé si és adat gaz dál ko dá si osz tály ve ze tõ jé -
nek,

Lu i dort An tal nak, a Fel sõ-Ti sza-vi dé ki KÖVIZIG Szat -
má ri Sza kasz mér nök ség ve ze tõ-he lyet te sé nek,

Rad vá nyi Il di kó nak, a Fel sõ-Ti sza-vi dé ki KÖVIZIG
Szat má ri Sza kasz mér nök ség ve ze tõ jé nek, 

Rácz Mik lós nak, az  Észak-ma gyar or szá gi KÖVIZIG
igaz ga tó já nak,

Sel ling Im ré nek, az Észak-Ma gyar or szá gi KÖVIZIG
Mis kol ci sza kasz mér nök ség-ve ze tõ jé nek, 

Soós Ká roly né nak, az Észak-Ma gyar or szá gi KÖVIZIG
víz gaz dál ko dá si ügy in té zõ jé nek,

Sza bó Sán dor nak, az Észak-Ma gyar or szá gi KÖVIZIG
szi vattyú te le pi gép kar ban tar tó já nak,

Tóth Ist ván nak, az Észak-Ma gyar or szá gi KÖVIZIG
Mis kol ci Sza kasz mér nök ség ve ze tõ-he lyet te sé nek, 

Var ga At ti lá nak, a Fel sõ-Ti sza-vi dé ki KÖVIZIG ár víz -
vé del mi ügy in té zõ jé nek,

Var ga Mi hály nak, a Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei
Ön kor mány zat Vé del mi Iro da ve ze tõ jé nek.

A kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

a Vízügyi Szolgálat megalakulásának 55. évfordulója
alkalmából

Miniszteri Elismerõ Oklevelet
adományozott

Dr. Bart ha Pé ter nek, a Ti szán tú li KÖVIZIG nyu gal ma -
zott mû sza ki igaz ga tó he lyet tes fõ mér nö ké nek, 

Bar tók Bé lá nak, az Észak-ma gyar or szá gi KÖVIZIG
nyu gal ma zott víz gaz dál ko dá si ügy in té zõ jé nek,

Bog nár Jó zsef nek, a  Dél-du nán tú li KÖVIZIG drá vasz -
tá rai fel ügye lõ sé ge gát õré nek,

Bo hák Im ré nek, a  Kö zép-Du na-völ gyi KÖVIZIG nyu -
gal ma zott sza kasz mér nök ség-ve ze tõ jé nek,

Bö dör Lász ló né Nyu gat-du nán tú li KÖVIZIG la bo rán -
sá nak,

Csó ka Vin cé né nek, a Nyu gat-du nán tú li KÖVIZIG adat -
bá zis-fe le lõ sé nek,

Dencs Ist ván nak, a Kö zép-Ti sza-vi dé ki KÖVIZIG igaz -
ga tá si osz tály ve ze tõ jé nek,

Der zsé nyi Ist ván nak, az Észak-ma gyar or szá gi KÖVI -
ZIG cso port ve ze tõ jé nek,

Gyi rán Ist ván nak, az Al só-Du na-völ gyi KÖVIZIG víz -
ren de zé si elõ adó já nak, fõ ta ná csos nak,

Ka ján Im ré nek, a Ma gyar Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi 
Mú ze um – köz is mert ne vén Duna Mú ze um – volt igaz ga -
tó já nak (je len leg a Köz le ke dé si Mú ze um fõ igaz ga tó-he -
lyet te se),

Ka rai Já nos nak, az Al só-Ti sza vi dé ki KÖVIZIG
 Algyõi Szi vattyú te le pe szi vattyú te lep-ke ze lõ jé nek,

Kar dos Jó zsef nek, a Ti szán tú li KÖVIZIG Pol gá ri sza -
kasz mér nök sé ge gát fel ügye lõ jé nek,

Dr. Kol tay Jó zsef nek, a volt Or szá gos Víz ügyi Hi va tal
nyu gal ma zott osz tály ve ze tõ jé nek,  volt Víz gaz dál ko dá si
Tár su la ti or szá gos  vá laszt má nyi tit kár nak,
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Ko vács La jos An tal nak, a KvVM Víz gaz dál ko dá si fõ -
osz tály nyu gal ma zott szak mai fõ ta nács adó já nak,

Ku li nyi Sán dor né nak, a  KvVM Szenny víz el ve ze té si és
-tisz tí tá si osz tály ve ze tõ-fõ ta ná cso sá nak,

Ma kai Sán dor nak, Dél-du nán tú li KÖVIZIG nyu gal ma -
zott drá vasz tá rai te rü le ti fel ügye lõ jé nek,

Ma ro si Gert rúd nak, a Kö zép-du nán tú li KÖVIZIG víz -
ren de zé si ügy in té zõ jé nek,

Mik lós né Nagy And re á nak, a  Víz ügyi és Kör nye zet vé -
del mi Köz pon ti Igaz ga tó ság Vízi köz mû Ön ál ló osz tá lya
fõ osz tály ve ze tõ jé nek,

Nagy Fe renc nek, a Kö zép-Du na-völ gyi KÖVIZIG kar -
ban tar tó la ka to sá nak,

Nagy Mi hály né nak, a Kö rös-vi dé ki KÖVIZIG ügy in té -
zõ jé nek, 

Né meth Ti bor nak, az Észak-du nán tú li KÖVIZIG Szi -
get kö zi sza kasz mér nök sé ge nyu gal ma zott  gát õré nek,

Dr. Pász tó Pé ter nyu gal ma zott szak mai fõ ta nács adó -
nak, a Víz ügyi és Kör nye zet vé del mi Köz pon ti Igaz ga tó -
ság kül sõ mun ka tár sá nak,

Pet hõ Sán dor nak, a Fel sõ-Ti sza-vi dé ki KÖVIZIG Szat -
má ri sza kasz mér nök sé ge nyu gal ma zott sza kasz mér nök -
ség-ve ze tõ jé nek, 

Pe tõ há zi Sán dor nak, a Kö zép-Ti sza-vi dé ki KÖVIZIG
Kis kö rei sza kasz mér nök sé ge nyu gal ma zott te rü le ti fel -
ügye lõ jé nek,

Dr. Rá kó czi Lász ló nak, a VITUKI Kör nye zet vé del mi és 
Víz gaz dál ko dá si Ku ta tó In té zet Kht. nyu gal ma zott tu do -
má nyos ta nács adó já nak,

Sági Je nõ nek, az Al só-Du na-völ gyi KÖVIZIG Ka lo csai 
sza kasz mér nök sé ge nyu gal ma zott víz ügyi sza kasz mér nö -
ké nek,

Szi muly Gá bor nak, a Fel sõ-Ti sza-vi dé ki KÖVIZIG
Szat má ri Sza kasz mér nök sé ge gát õré nek,

Szûcs Fe renc nek, az  Észak-du nán tú li KÖVIZIG VO
rend szer gaz dá já nak,

Var ga György nek, a VITUKI Kht. Hid ro ló gi ai ko or di -
ná ci ós és ál la pot éke lé si szak ág igaz ga tó já nak,

Vá mos Sán dor nak, a Kö rös-vi dé ki KÖVIZIG Sar ka di
sza kasz mér nök sé ge nyu gal ma zott szakaszmérnökség-
 vezetõjének (idén ün ne pel te 85. szü le tés nap ját!),

Zsi vin Lász ló nak, az Al só-Ti sza vi dé ki KÖVIZIG Mû -
sza ki Biz ton sá gi Szol gá la ta iro da ve ze tõ jé nek.

A kör nye zet vé del mi és víz ügyi minisz ter

a Magyar forradalom évfordulója alkalmából

Miniszteri Elismerõ Oklevelet
adományozott

Arany né Hor váth Irén nek, a Kö zép-du nán tú li Kör nye -
zet vé del mi, Ter mé szet vé del mi és Víz ügyi Fel ügye lõ ség
ügy in té zõ jé nek,

Arany né Ró zsa vá ri Ani kó Ág nes nek, a Közép-Tisza-
 vidéki Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Igaz ga tó ság ana li ti -
kai cso port ve ze tõ jé nek,

Ba ra nyai Ti bor né tit kár nõ nek, az Észak-du nán tú li Víz -
mû Zrt. mun ka tár sá nak,

Csa pó Bé lá nak, a Nyu gat-du nán tú li KÖVIZIG Szom -
bat he lyi Sza kasz mér nök ség ke rü le ti fel ügye lõ jé nek,

Dr. De seõ Évá nak, a KvVM Víz- és kör nye ze ti kár el há -
rí tá si fõ osz tály ve ze tõ-fõ ta ná cso sá nak,

Dró tos né Tóth Gi zel lá nak, a Fel sõ-Ti sza-vi dé ki Kör -
nye zet vé del mi, Ter mé szet vé del mi és Víz ügyi Fel ügye lõ -
ség ügy in té zõ jé nek,

Far kas Ist ván né nak, a Víz ügyi és Kör nye zet vé del mi
Köz pon ti Igaz ga tó ság osz tály ve ze tõ jé nek,

Dr. Fel föl di Al íz nak, az Or szá gos Kör nye zet vé del mi,
Ter mé szet vé del mi és Víz ügyi Fõ fel ügye lõ ség fogalmazó -
jának,

Fe ren czi Zol tán Lász ló né nak, a Dél-du nán tú li Kör nye -
zet vé del mi és Víz ügyi Igaz ga tó ság ügy in té zõ jé nek,

Ge ren csér Ág nes nek, a KvVM Nem zet kö zi kap cso la tok 
osz tály fõ ta ná cso sá nak,

Gyi me si György nek, a Kö rös-vi dé ki Kör nye zet vé del mi
és Víz ügyi Igaz ga tó ság ügy in té zõ jé nek,

Ha gen né Jan ko vics Ju dit nak, a KvVM  Pénz ügyi és
szám vi te li osz tály fõ elõ adó já nak,

Ham za Ist ván né nak, a Nyu gat-du nán tú li Kör nye ze vé -
del mi, Ter mé szet vé del mi és Víz ügyi Fel ügye lõ ség ügyin -
tézõjének,  

Il lés né Papp Má ri á nak, a Kis kun sá gi Nem ze ti Park
Igaz ga tó ság elõ adó já nak,

Kiss Be at rix nak, a  KvVM Kör nye zet fej lesz té si fõ osz -
tály szak mai ta nács adó já nak,

Kis s Jó zsef Mi hály nak, a VKKI Kör nye zet vé del mi és
Víz ügyi Le vél tár le vél tár-igaz ga tó já nak,
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Kiss Pál nak, a KvVM Fej lesz té si Igaz ga tó ság igaz ga tó -
já nak,

Kiss Pé ter nek, a Du na-Ipoly Nem ze ti Park Igaz ga tó ság
õr ke rü let-ve ze tõ jé nek,

Kiss Ró bert nek, a Hor to bá gyi Nem ze ti Park Igaz ga tó -
ság te lep ve ze tõ jé nek,

Ku hár Zol tán né nak, a KvVM Köz igaz ga tá si és jogi fõ -
osz tály fõ elõ adó já nak,

Kun fal vi Gá bor nak, a KvVM Fej lesz té si Igaz ga tó sá ga
osz tály ve ze tõ jé nek,

Laki Jó zsef nek, az Észak-ma gyar or szá gi KÖVIZIG Mis -
kol ci Sza kasz mér nök ség sza kasz mér nök ség-ve ze tõ jé nek,

Lö win ger End ré nek, az Or szá gos Me te o ro ló gi ai Szol -
gá lat osz tály ve ze tõ jé nek,

Ma gya ri Ká roly né nak, a Ti szán tú li Kör nye zet vé del mi
és Víz ügyi Igaz ga tó ság pénz ügyi cso port ve ze tõ jé nek,

Me zei Já nos nak, a Bük ki Nem ze ti Park Igaz ga tó ság
 területi fel ügye lõ jé nek,

Nagy-Lász ló Zsolt nak, az Al só-Ti sza-vi dé ki Kör nye zet vé -
del mi, Ter mé szet vé del mi és Víz ügyi Fel ügye lõ ség bi o ló gu -
sá nak,

Or csik né Fa ze kas Edit nek, a Kö rös-Ma ros Nem ze ti
Park Igaz ga tó ság in for ma ti kai fel ügye lõ jé nek,

Ör dög Lász ló nak, az Al só-Ti sza vi dé ki Környezet -
védelmi és Víz ügyi Igaz ga tó ság ügy in té zõ jé nek,

Öt vös Ká roly né nak, a Du na-Drá va Nem ze ti Park Igaz -
ga tó ság ok ta tó já nak,

Pet re zse lyem Ilo ná nak, a KvVM Költ ség ve té si fõ osz -
tály fõ osz tály ve ze tõ-he lyet te sé nek, 

Pi li si Sán dor nak, a KvVM Víz gaz dál ko dá si fõ osz tály
ve ze tõ-fõ ta ná cso sá nak,

Pó czak Lász ló nak, az Õr sé gi Nem ze ti Park Igaz ga tó ság
cso port ve ze tõ jé nek,

Pro hász ka Ta más nak, a KvVM Stra té gi ai fõ osz tá lya ta -
ná cso sá nak,

Som lói Ist ván nak, a Kö zép-Du na-völ gyi Kör nye zet vé -
del mi, Ter mé szet vé del mi és Víz ügyi Fel ügye lõ ség osz -
tály ve ze tõ jé nek,

Sze ke res And rás nak, az Al só-Du na-völ gyi KÖVIZIG
Kun szent mik ló si Sza kasz mér nök sé ge sza kasz mér nök ség- 
ve ze tõ jé nek,

Tóth Bé lá nak, az Észak-ma gyar or szá gi Kör nye zet vé -
del mi, Ter mé szet vé del mi és Víz ügyi Fel ügye lõ ség ügy in -
té zõ jé nek,

Tóth Fe renc nek, az Észak-du nán tú li Kör nye zet vé del mi
és Víz ügyi Igaz ga tó ság ügy in té zõ jé nek,

Tóth Mik lós né nak, a Dél-du nán tú li Kör nye zet vé del mi,
Ter mé szet vé del mi és Víz ügyi Fel ügye lõ ség ügy in té zõ jé -
nek,

Tö rök Jó zsef nek, a Kö zép-Ti sza-vi dé ki Kör nye zet vé -
del mi, Ter mé szet vé del mi és Víz ügyi Fel ügye lõ ség ügy in -
té zõ jé nek,

Tö rök Ti bor né nak, a Kö zép-du nán tú li Kör nye zet vé del -
mi és Víz ügyi Igaz ga tó ság osz tály ve ze tõ jé nek,

Ung vá ry Csa bá nak, a Ti szán tú li Kör nye zet vé del mi,
Ter mé szet vé del mi és Víz ügyi Fel ügye lõ ség ügy in té zõ jé -
nek,

Uray Ká roly nak, a Fel sõ-Ti sza-vi dé ki KÖVIZIG IV. sz. 
Fo lya mos Sza kasz mér nök ség sza kasz mér nök ség-ve ze tõ -
jé nek,

Dr. Vá czi Oli vér nek, a KvVM Ter mé szet vé del mi in for -
ma ti kai osz tály ko or di ná to rá nak,

Var ga La jos né nak, az Észak-du nán tú li Környezet -
védelmi, Ter mé szet vé del mi és Víz ügyi Fel ügye lõ ség
 vezetõ-fõtanácsosának,

Vár nay Gyu lá nak, az Agg te le ki Nem ze ti Park Igaz ga tó -
ság tú ra ve ze tõ jé nek,

Vas vá ri Pál nak, a Kö zép-Du na-völ gyi KÖVIZIG I.
Sza kasz mér nök ség gát õré nek, 

Ve cse ra Já nos nak, a Du nán tú li Re gi o ná lis Víz mû Zrt.
üzem ve ze tõ jé nek,

Vókó Lász ló nak, a Ba la ton-fel vi dé ki Nem ze ti Park
Igaz ga tó ság ter mé szet vé del mi õré nek,

Wirth Gá bor nak, a Sze ge di Fõ vám hi va tal fõ törzs õr -
mes te ré nek.

A kör nye zet vé del mi és víz ügyi minisz ter

Miniszteri Elismerõ Oklevelet
adományozott

A Kebele Árvíztározó avatása alkalmából

Engi Zsu zsan na ok le ve les mér nök nek, a Nyu gat-du nán -
tú li Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Igaz ga tó ság mun ka tár -
sá nak,

Jo zef No vak ok le ve les mér nök nek, a Szlo vén Köz tár sa -
ság Kör nye ze ti Ügy nök sé ge he lyet tes tit ká rá nak,

Hom pasz Ani ta köz gaz dász nak, a Nyu gat-du nán tú li
Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Igaz ga tó ság munkatár -
sának,

Hor váth Já nos épí tés ve ze tõ nek, a ki vi te le zõ ÉDUVÍZ
Kft. mun ka tár sá nak, 
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Pup Jenõ ok le ve les mér nök nek, a Nyu gat-du nán tú li
Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Igaz ga tó ság munkatár -
sának;

Pedagógus Nap
alkalmából

Ju hász Ist ván bi o ló gia–ké mia sza kos ta nár nak, a Kecs -
ke mé ti Ko csis Pál Me zõ gaz da sá gi és Kör nye zet vé del mi
Szak kö zép is ko la, Szak is ko la és Spe ci á lis Szak is ko la mun -
ka tár sá nak;

III. Nö vény or vo si Nap
al kal má ból

Dr. Vá lyi Ist ván nak, a Ma gyar Nö vény vé dõ Mér nö ki és
Nö vény or vo si Ka ma ra el nö ké nek.

Bu da pest, 2008. de cem ber 4.

Né meth né Cza bai Ro zá lia s. k.,
KvVM Hu mán po li ti kai osz tály

Felh ívás

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter által
adományozható kitüntetések és elismerések

kezdeményezésére

A 2009. évi Víz Világnapja,
Meteorológiai Világnap,

Ûrkutatás Napja,
Föld  Napja

és Környezetvédelmi Világnap
alkalmából.

A kör nye zet- és ter mé szet vé de lem, a víz ügy, to váb bá a
me te o ro ló gia te rü le tén ado má nyoz ha tó mi nisz te ri el is me -
ré sek rõl szóló 6/2003. (IV. 28.) KvVM ren de let ben és

a kör nye zet- és ter mé szet vé de lem, a víz ügy, to váb bá a
me te o ro ló gia te rü le tén ado má nyoz ha tó mi nisz te ri el is me -
ré sek rõl szóló 6/2003. (IV.28.) KvVM ren de let vég re haj -
tá sá ról, a ki tün te té si bi zott sá gok  lét re ho zá sá ról, va la mint
a bi zott sá gok mû kö dé si sza bá lya i ról szóló 17/2003.
(K. Ért. 8.) KvVM uta sí tás ban fog lal tak alap ján 

ki tün te té sek, el is me ré sek ado má nyo zá sát le het kez de -
mé nyez ni – a jel zett be ér ke zé si ha tár idõk be tar tá sá val –, a
kö vet ke zõk sze rint: 

A Víz Vi lág nap ja al kal má ból a kez de mé nye zés nek
2009.  ja nu ár 22-ig 

a KvVM víz ügyi szak ál lam tit ká rá hoz, 
a Vá sár he lyi Pál Díj Bi zott ság el nö ké hez tör té nõ meg -

kül dé sé vel:

Vásárhelyi Pál-díj
Sajó Elemér Emlékplakett

Miniszteri Elismerõ Oklevél
adományozására;

A Me te o ro ló gi ai Vi lág nap al kal má ból a kez de mé nye -
zés nek 2009. ja nu ár 23-ig 

az Or szá gos Me te o ro ló gi ai Szol gá lat elnö ké hez, 
a Schenzl Gu i dó Díj Bi zott ság El nö ké hez tör té nõ meg -

kül dé sé vel:

Schenzl Guidó-díj
Pro Meteorológia Emlékplakett

adományozására;

Az Ûr ku ta tás Nap ja al kal má ból a kez de mé nye zés nek
2009. feb ru ár 12-ig

a KvVM jogi sza kál lam tit ká rá hoz, 
a Bay Zol tán Díj Bi zott ság elnö ké hez tör té nõ meg kül -

dé sé vel:

Bay Zoltán-díj
A Magyar Úrkutatásért Emlékplakett

adományozására;

A Föld Nap ja al kal má ból a kez de mé nye zés nek 2009.
feb ru ár 22-ig

a KvVM ter mé szet- és kör nye zet me gõr zé si sza kál lam -
tit ká rá hoz, 

a Pro Na tu ra Díj Bi zott ság elnö ké hez tör té nõ meg kül dé -
sé vel:

Pro Natura Díj
Pro Natura Emlékplakett

Miniszteri Elismerõ Oklevél
adományozására;

A Kör nye zet vé del mi Vi lág nap alkal mából a kez de mé -
nye zés nek 2009. áp ri lis 5-ig, 

a KvVM jogi sza kál lam tit ká rá hoz,  
a Kör nye ze tün kért Díj Bi zott ság  elnö ké hez tör té nõ

meg kül dé sé vel:

Környezetünkért Díj
Környezetünkért Emlékplakett

Miniszteri Elismerõ Oklevél
adományozására;

A Kör nye zet vé del mi Vi lág nap al kal má ból a kez de mé -
nye zés nek 2009. áp ri lis 5-ig

a KvVM saj tó fõ nö ké hez,  
a Zöld Toll Díj Bi zott ság El nö ké hez  tör té nõ meg kül dé -

sé vel
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Zöld Toll Díj

adományozására 

írott sajtó, televízió, rádió kategóriában.

A ki tün te té si ja vas la to kat – a mel lé kelt for ma nyom tat -
vány nak meg fe le lõ en el ké szít ve, a kez de mé nye zõ alá írá -
sá val, kis érõle vél lel együtt, a jel zett ha tár idõ re az il le té kes
Ki tün te té si Bi zott ság el nö ke cí mé re kér jük meg kül de ni.
(1011 Bu da pest, Fõ utca 44–50., vagy 1394 Bu da pest,
Pf. 351.)

Tá jé koz ta tá sul kö zöl jük, hogy

–   a be ér ke zett je lö lé se ket a ki tün te té si bizott sá gok ér -
té ke lik és tesz nek ja vas la tot a ki tün te té sek re a kör nye zet -
vé del mi és víz ügyi minisz ter ré szé re,

–   nem min den je lölt ré sze sül ki tün te tés ben, 

–   a ki tün te té sek át adá sá ra al kal man ként mi nisz té ri u mi 
ün nep sé gen ke rül sor.

Szük ség ese tén to váb bi in for má ció kér he tõ Né meth né
Cza bai Ro zá lia ki tün te té si re fe rens tõl, a KvVM Hu mán po -
li ti kai osz tály mun ka tár sá tól. Te le fon: 457–3446. E-ma il:
ne meth ne@ma il.kvvm.hu. 
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___________________________________________________________
Ja vas lat te võ szerv meg ne ve zé se

El ér he tõ sé gek: cím, te le fon, te le fax, e-mail

E l õ t e r j e s z t é s

a környezetvédelmi és vízügyi miniszterhez

……………………………………..
ki tün te tés ado má nyo zá sá ra

…………… al kal má ból

Név (szü le tés ko ri név):
Mun ka hely:
Mun ka kör, be osz tás (fog lal ko zás):
Tu do má nyos fo ko zat:
Szü le té si hely, év, hó, nap:
Any ja neve:
Lak cí me irá nyí tó szám mal:  
Te le fon szá ma és te le fax szá ma:
E-ma il címe:
Ko ráb bi mi nisz te ri, ál lam i ki tün te té sei:
Az át adás ja va solt idõ pont ja: 2009.

Hi va ta los in do ko lás rö vi den (saj tó ban, hon la pon meg je len tet he tõ mó don):

Szak mai élet út, ér de mek rész le tes is mer te té se:  

Dá tum:

PH.
______________________________________________

ja vas lat te võ szerv ve ze tõ jé nek ne ve/ mun ka kö re
alá írá sa

Pub li ká ci ós jegy zék (rö vid):



Köz le mé nyek

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter

közleménye

az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek
kereskedelmérõl szóló 2005. évi XV. törvény

végrehajtásának egyes szabályairól szóló 213/2006.
(X. 27.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján

készítendõ hitelesített kibocsátási jelentéshez
szükséges adatlapokról és csatolmányokról

A 213/2006. (X. 27.) Korm. ren de let (to váb bi ak ban:
Kor mány ren de let) 2. § (1) be kez dé se alap ján a tárgy év rõl
ké szí tett hi te le sí tett je len tést (to váb bi ak ban: je len tés) leg -
ké sõbb a tárgy évet kö ve tõ év már ci us 31-ig kell be nyúj ta ni 
az Or szá gos Kör nye zet vé del mi, Ter mé szet vé del mi és Víz -
ügyi Fõ fel ügye lõ ség re (to váb bi ak ban: Fõ fel ügye lõ ség).
A je len tés té tel hez szük sé ges adat la po kat a www.hu net da -
ta.hu we bol da lon ke resz tül, a Fõ fel ügye lõ ség ál tal ki adott
fel hasz ná lói név és jel szó fel hasz ná lá sá val le het el ér ni.
Az adat la pok ki köl té si út mu ta tó ja el ér he tõ ugyan ezen a
 címen (www.hu net da ta.hu) vagy a Fõ fel ügye lõ ség hon -
lap ján (www.fo fel.gov.hu) az Emisszió-ke res ke de lem
 menüpontban a „Le tölt he tõ do ku men tu mok” könyv tár
„Út mu ta tók, se géd le tek” link jé re kat tint va.

A ki töl tött adat la po kat az „összes nyom tat” gomb ra kat -
tint va, pdf-for má tum ban ki nyom tat va és az utol só ol da lon
cég sze rû en alá ír va, a csa tol má nyok kal egy be köt ve, az elsõ 
ol da lon tar ta lom jegy zék kel el lát va, 1 ere de ti pél dány ban
kell be nyúj ta ni.

A je len tés két rész bõl áll: (i) az üze mel te tõ ál tal ki töl -
ten dõ ki bo csá tá si je len tés bõl és csa tol má nya i ból, va la mint 
(ii) a hi te le sí tõi zá ra dék ból és annak csa tol má nya i ból.

A je len tés hez az aláb bi do ku men tu mo kat kell az üze -
mel te tõ nek csa tol ni:

– 1. sz. mel lék let: Össze sí tõ havi bon tás ban a tárgy év -
ben fel hasz nált for rás anya gok mennyi sé gi ada ta i ról és te -
vé keny ség spe ci fi kus ki bo csá tá si pa ra mé te re i rõl ex cel-for -
má tum ban. (Te vé keny ség spe ci fi kus ki bo csá tá si pa ra mé ter 
min den olyan adat, amely nem az or szág spe ci fi kus ada tok
alap ján ke rül meg ha tá ro zás ra).

– 2. sz. mel lék let: a lé te sít mény tárgy évi ter me lé si
szint jét jel lem zõ ada tok havi bon tás ban ex cel-for má tum -
ban:

Vil la mos ener gia- és táv hõter me lés ese tén meg adan dó
ada tok a tárgy év vo nat ko zá sá ban:

Ki adott me leg víz GJ/hó nap

Ki adott gõz GJ/hó nap

Ér té ke sí tett me leg víz GJ/hó nap

Ér té ke sí tett gõz GJ/hó nap

Ter melt vil la mos ener gia MWh/hó nap

Ön fo gyasz tás MWh/hó nap

Ki adott vil la mos ener gia MWh/hó nap

Ér té ke sí tett vil la mos ener gia MWh/hó nap

Meg va ló sult ener ge ti kai ha tás fok %/hó nap

Üzem óra szám óra/hó nap

Sa ját célú tü ze lés ese tén meg adan dó ada tok a tárgy év
vo nat ko zá sá ban:

Meg va ló sult ener ge ti kai ha tás fok %/hó nap

Üzem óra szám óra/hó nap

Tech no ló gi ai be ren de zé sek ese tén meg adan dó ada tok a
tárgy év vo nat ko zá sá ban:

A fo lya mat so rán fel hasz nált
összes vil la mos ener gia (sa ját ter -
me lés és vá sár lás együtt)

MWh/hó nap

A fo lya mat so rán fel hasz nált
összes hõ ener gia (sa ját ter me lés és
vá sár lás együtt)

GJ/hó nap

Üzem óra szám óra/hó nap

– 3. sz. mel lék let: La bo ra tó ri u mi vizs gá la tok jegy zõ -
köny ve i nek ol vas ha tó má so la tai.

– 4. sz. mel lék let: Annak be mu ta tá sa, hogy a la bo ra tó -
ri u mi vizs gá la ti jegy zõ köny ve ken sze rep lõ min ta azo no sí -
tók a tárgy év me lyik vizs gá la ti idõ sza ká ra vo nat koz nak.

– 5. sz. mel lék let: A meg bí zott hi te le sí tõ ál tal el ké szí -
tett és alá írt hi te le sí tõi zá ra dék 1 ere de ti pél dá nya.

   

Az 1., a 2. és az 5. sz. mel lék lé te ket min den je len tés hez,
a 3. és a 4. sz. mel lék le tet pe dig csak azok hoz a je len té sek -
hez kell csa tol ni, ahol a lé te sít mény tárgy év ben ér vé nyes
ki bo csá tá si en ge dé lyé ben jó vá ha gyott nyo mon kö ve té si
mód szer tan a te vé keny ség spe ci fi kus ki bo csá tá si pa ra mé -
te rek meg ha tá ro zá sá ra kü lön la bo ra tó ri u mi vizs gá la to kat
írt elõ (ki vé ve föld gáz for rás anyag ese tén).

Az 1., a 2., a 3. és a 4. sz. mel lék le te ket elekt ro ni kus
úton a meg fe le lõ adat lap hoz a „csa tol má nyok” link kel kell 
fel töl te ni a je len tés hez, illetve pos tai úton a je len tés sel
egy be fûz ve kell meg kül de ni.

Az 5. sz. mel lék le tet az üze mel te tõ ál tal a 2008. évi ki -
bo csá tá si je len tés hi te le sí té sé re meg bí zott hi te le sí tõ töl ti
ki, és kül di meg az üze mel te tõ nek pos tai úton, de ezt a
mel lék le tet az üze mel te tõ nek már csak pos tai úton, a je len -
tés sel egy be fûz ve kell be kül de nie a Fõ fel ügye lõ ség nek.
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A környezetvédelmi és vízügyi miniszter

közleménye

az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek
kereskedelmérõl  szóló 2005. évi XV. tör vény

végrehajtásának egyes szabályairól  szóló
213/2006. (X. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése

alapján benyújtandó kibocsátási engedély iránti
kérelemhez, a 2. § (4) bekezdés alapján benyújtandó

változás-bejelentéshez és engedély-módosítási
kérelemhez, valamint a 11/A. § (2) bekezdés alapján

a létesítmény bezárás bejelentéséhez szükséges
adatlapokról és csatolmányokról

Az Or szá gos Kör nye zet vé del mi, Ter mé szet vé del mi és
Víz ügyi Fõ fel ügye lõ ség re (továb biak ban: Fõ fel ügye lõ -
ség) a 213/2006. (X. 27.) Korm. ren de let (továb biak ban:
Kor mány ren de let) 1. § (2) be kez dé se alap ján be nyúj tan dó 
ki bo csá tá si en ge dély ké re lem hez és a 2. § (4) be kez dés
alap ján tel je sí ten dõ vál to zás-be je len tés hez szük sé ges
adat la po kat a www.hu net da ta.hu we bol da lon ke resz tül, a
Fõ fel ügye lõ ség ál tal ki adott fel hasz ná lói név és jel szó fel -
hasz ná lá sá val le het el ér ni.

Az adat la pok ki köl té si út mu ta tó ja (fel hasz ná lói ké zi -
könyv) ugyan ezen a cí men (www.hu net da ta.hu) vagy a
Fõ fel ügye lõ ség hon lap ján (www.fo fel.gov.hu) az Emisz -
szió-kereskedelem me nü pont ban a „Le tölt he tõ do ku men -
tu mok” könyv tár „Út mu ta tók, se géd le tek” link jé re kat tint -
va el ér he tõ el.

Felhasználói név és jelszó igénylése

Ki bo csá tá si en ge dély irán ti ké re lem adat lap ja i nak ki töl té -
sé hez a ké rel me zõ nek ren del kez nie kell a Fõ fel ügye lõ ség ál -
tal ki adott egye di fel hasz ná lói név vel és jel szó val. Ezek
igény lé sé hez az üze mel te tõ nek az aláb bi ada to kat a kell be -
nyúj ta nia a Fõ fel ügye lõ ség hon lap ján (www.fo fel.gov.hu) az 
Emisszió-ke res ke de lem me nü pont ban a „Le tölt he tõ do ku -
men tu mok” könyv tár „En ge dély ké re lem hez szük sé ges
nyom tat vá nyok” link jé re kat tint va el ér he tõ „HUNETD fel -
hasz ná lói név és jel szó igény lé se” elneve zésû adat la pon.
A ki töl tött és alá írt adat la pot pos tán vagy fa xon
(1–224–9298) és e-ma il ben (euetshat soag@mail.kvvm.hu)
kell meg kül de ni a Fõ fel ügye lõ ség nek.

Kibocsátási engedély iránti kérelem
és az ehhez csatolandó dokumentumok

A ki bo csá tá si en ge dély irán ti ké re lem do ku men tá ci ó ja
há rom rész bõl áll:

I. Az üze mel te tõ és a lé te sít mény azo no sí tá sá ra vo nat -
ko zó ada tok

II. A lé te sít mény 2007/589/EK Bi zott sá gi Ha tá ro zat
(a továb biak ban: Ha tá ro zat) I. mel lék let 4.3. bekezdé -
sének meg fe le lõ nyo mon kö ve té si terv e

III. A ki bo csá tá si en ge dély ké re lem hez csa to lan dó do -
ku men tu mok.

Az üze mel te tõ és a lé te sít mény azo no sí tá sá ra vo nat ko zó 
ada tok, va la mint a lé te sít mény nyo mon kö ve té si ter vé re
vo nat ko zó ada tok meg adá sá hoz szük sé ges adat la pok
(össze sen 5 ol dal) a be je lent ke zés után az „En ge dély ké re -
lem ki töl té se” el ne ve zé sû gomb ra kat tint va ér he tõ ek el.

A ki töl tött adat la po kat az 5/5 ol da lon a „Nyom tat” el ne -
ve zé sû gomb ra kat tint va pdf-for má tum ban kell kinyom -
tatni, az utol só ol da lon a meg fe le lõ he lyen pe dig cégsze -
rûen alá ír ni.

A ki bo csá tá si en ge dély ké re lem hez csa to lan dó do ku -
men tu mo kat az 5/5 ol da lon a „Csa tol má nyok hoz zá adá sa”
gomb ra kat tint va kell a ké re lem hez elekt ro ni ku san fel töl -
te ni, ki vé ve a kö vet ke zõ do ku men tu mok, me lye ket ele -
gen dõ csak a ki nyom ta tott ké re lem hez mel lé kel ni:

– 30 nap nál nem ré geb bi cég ki vo nat;
– Alá írá si cím pél dány;
– Ak tu á lis jog erõs kör nye zet vé del mi en ge dély má so la ta;
– Hely szín rajz;
– Be ren de zé sek mû sza ki adat lap jai.

A ki bo csá tá si en ge dély irán ti ké re lem tel jes do ku men tá -
ci ó ját egy be köt ve, kí sé rõ le vél lel, tar ta lom jegy zék kel el -
lát va, 1 ere de ti pél dány ban kell pos tai úton be nyúj ta ni a
Fõ fel ügye lõ ség re.

Engedély-módosítási kérelem benyújtására szolgáló
adatlapok és csatolandó dokumentumok

A jog erõs ki bo csá tá si en ge déllyel ren del ke zõ lé te sít -
mény üze mel te tõ je a ki bo csá tá si en ge dély mó do sí tá sá hoz
szük sé ges adat la po kat a be je lent ke zés után az „En ge dély -
mó do sí tás kez de mé nye zé se” el ne ve zé sû gomb ra kat tint va
ér he ti el.

A ki bo csá tá si en ge dély-mó do sí tá si ké re lem hez csa to -
lan dó do ku men tu mo kat az 5/5 adat la pon a „Csa tol má nyok 
hoz zá adá sa” gomb ra kat tint va kell a ké re lem hez elekt ro ni -
ku san fel töl te ni.

A ki töl tött adat la po kat az 5/5 ol da lon a „Nyom tat” el -
nevezésû gomb ra kat tint va pdf-for má tum ban kell ki nyom -
tat ni, az utol só ol da lon a meg fe le lõ he lyen pe dig cégsze -
rûen alá ír ni.

A ki bo csá tá si en ge dély-mó do sí tá si ké re lem tel jes do ku -
men tá ci ó ját egy be köt ve, a vál to zá so kat té te les össze fog la -
ló kí sé rõ le vél lel, tar ta lom jegy zék kel el lát va, 1 ere de ti pél -
dány ban kell pos tai úton be nyúj ta ni a Fõ fel ügye lõ ség re.

Változás-bejelentés

A jog erõs ki bo csá tá si en ge déllyel ren del ke zõ lé te sít -
ményt érin tõ de nem en ge dély-mó do sí tá si ké re lem for má -
já ban be je len tés kö te les vál to zá sok köz lé sé re szol gá ló
adat la pok (Vál to zás-be je len tés adat lap) a Fõ fel ügye lõ ség
hon lap ján (www.fo fel.gov.hu) az Emisszió-ke res ke de lem
me nü pont ban a „Le tölt he tõ do ku men tu mok” könyv tár
alatt a „Ki bo csá tá si en ge déllyel kap cso la tos adat szol gál ta -
tás hoz szük sé ges nyom tat vá nyok” link re kat tint va ér he tõ -
ek el.
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A létesítmény bezárás bejelentésére szolgáló adatlapok
és csatolandó dokumentumok

A lé te sít mény be zá rás be je len té sé hez szük sé ges adat la -
pok a be je lent ke zés után az „Vissza vo nás/tör lés kez de mé -
nye zé se” el ne ve zé sû gomb ra kat tint va ér he tõ ek el.

A lé te sít mény be zá rá sá val kap cso la tos do ku men tu mo -
kat a „Csa tol má nyok hoz zá adá sa” gomb ra kat tint va kell a
be je len tés hez elekt ro ni ku san fel töl te ni.

A be je len tés do ku men tá ci ó ját egy be köt ve, a be zá rás
kö rül mé nye it (oka, jel le ge, pon tos idõ pont ja stb.) össze -
fog la ló kí sé rõ le vél lel, tar ta lom jegy zék kel el lát va, 1 ere -
deti pél dány ban kell pos tai úton be nyúj ta ni a Fõ fel ügye lõ -
ség re.

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter

közleménye

az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos
hitelesítési tevékenység szabályairól szóló

91/2007. (XI. 21.) KvVM rendelet  alapján készítendõ
hitelesítõi záradékhoz és jelentéshez szükséges

adatlapokról

A 91/2007. (XI. 21.) KvVM ren de let (a to váb bi ak ban:
KvVM Ren de let) alap ján ké szí ten dõ hi te le sí té si zá ra dék
és csa tol má nya i nak be nyúj tá sá hoz szük sé ges adat la pok a
www.hu net da ta.hu we bol da lon ke resz tül ér he tõ ek el.
Az adat la pok ki töl té sé hez az Or szá gos Kör nye zet vé del mi, 
Ter mé szet vé del mi és Víz ügyi Fõ fel ügye lõ ség (to váb bi ak -
ban: Fõ fel ügye lõ ség) ál tal a hi te le sí tõ szak ér tõk és a hi te -
le sí tõk tör vé nyes kép vi se le té re jo go sult sze mély ré szé re
ki adott fel hasz ná lói név és jel szó szük sé ges. Az adat la pok
ki köl té si út mu ta tó ja el ér he tõ ugyan ezen a cí men
(www.hu net da ta.hu) vagy a Fõ fel ügye lõ ség hon lap ján
(www.fo fel.gov.hu) az Emisszió-ke res ke de lem me nü -
pont ban a „Le tölt he tõ do ku men tu mok” könyv tár „Út mu -
ta tók, se géd le tek” link jé re kat tint va.

A ki töl tött adat la po kat az „összes nyom tat” gomb ra kat -
tint va, pdf-for má tum ban kell ki nyom tat ni és a KvVM
Ren de let ál tal elõ ír tak nak meg fe le lõ en alá ír ni, a csa tol má -
nyok kal egy be köt ve, az elsõ ol da lon tar ta lom jegy zék kel
el lát va, leg alább 2 ere de ti pél dány ban kell meg kül de ni a
meg bí zó üze mel te tõ nek. 

A hi te le sí tõi zá ra dék és csa tol má nyai be nyúj tá sá ra az
üze mel te tõ kö te le zett.  

A hi te le sí tõi zá ra dék hoz kö te le zõ en csa to lan dó do ku -
men tu mok az aláb bi ak:

– 1. sz. mel lék let: Hi te le sí tõi je len tés a KvVM Ren de -
let ál tal elõ írt tar ta lom mal.

– 2. sz. mel lék let: a tárgy évet meg elõ zõ je len té si év rõl
ké szült ki bo csá tá si je len tés hi te le sí tés so rán fel tárt hi á -
nyos sá gok ki ja ví tá sá ra, illetve a nyo mon kö ve té si rend szer 

fej lesz té sé re a hi te le sí tõ ál tal tett ja vas la tok ra, ész re vé te -
lek re az üze mel te tõ ál tal a tárgy év ben meg tett in téz ke dé -
sek össze fog la lá sa, ér té ke lé se.

A fen ti mel lék le te ket a hi te le sí tõ nek elekt ro ni kus úton a 
hi te le sí tõi zá ra dék adat la pon a „csa tol má nyok” link kel
kell fel töl te nie a hi te le sí tõi zá ra dék hoz, pos tai úton pe dig
a zá ra dék kal egy be fûz ve kell az üze mel te tõ nek megkül -
denie.

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

közleménye

a madár- és denevérgyûrûzési vizsgák,
valamint a solymász természetvédelmi vizsgák

lebonyolításáról

A vé dett ál lat fa jok vé del mé re, tar tá sá ra, be mu ta tá sá ra
és hasz no sí tá sá ra vo nat ko zó rész le tes sza bá lyok ról szóló
348/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let 2. mel lék le té nek har -
ma dik mon da tá ban, va la mint 3. mel lék le té nek har ma dik
mon da tá ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján – a Föld mû ve -
lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz té ri um mal egyet ér tés -
ben – a kö vet ke zõ ket kö zöl jük:

1. A ma dár- és de ne vér gyû rû zé si vizs gá kat, va la mint a
soly mász ter mé szet vé del mi vizs gá kat az aláb bi na pok ra
tûz zük ki:

2009. már ci us 5. 

ma dár- és de ne vér gyû rû zé si vizs ga (írás be li teszt, szó -
be li: gya kor lat – faj fel is me rés, va la mint szó be li el mé let)

2009. már ci us 19.

soly mász ter mé szet vé del mi vizs ga (írás be li, szó be li)

2009. szep tem ber 10.

madár- és de ne vér gyû rû zé si vizs ga (írás be li teszt, szó -
beli gya kor lat – faj fel is me rés, va la mint szó be li el mé let)

2. A ma dár- és de ne vér gyû rû zé si vizs ga el mé le ti írás be -
li teszt bõl, gya kor la ti faj fel is me rés bõl és szó be li (el mé le ti) 
vizs gá ból áll. Az el mé le ti írás be li teszt (faj is me ret, gyû rû -
zés eti ka, ter mé szet vé del mi jog, bal eset vé de lem) meg írá -
sá ra a vizs gá ra je lent ke zõk nek 2009-ben mind két gyû rû -
zé si vizs ga na pon le he tõ sé ge van. A gya kor la ti, faj fel is me -
ré si vizs gán és a szó be li el mé le ti (jog és bal eset vé de lem)
vizs gán azok ve het nek részt, akik si ke re sen tel je sí tet ték az
írás be li vizs gát.

3. A ma dár gyû rû zé si vizs gá ra há rom faj cso port ból le het 
je lent kez ni (éne kes-, par ti- és ra ga do zó ma dár faj cso port),
de in do kolt eset ben, ku ta tá si terv mel lé ke lé sé vel le he tõ ség 
van szû kí tett vizs ga le té te lé re is. A szá mon ké ren dõ fa jok

12. szám KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ 1997



lis tá ja, illetve a szû kí tett vizs gá val kap cso la tos is me re tek
meg ta lál ha tók hon la pun kon a kö vet ke zõ el éré si út sze rint:
http://www.ter me szet ve de lem.hu/in dex.php?pg=menu_2355.

4. A soly mász ter mé szet vé del mi vizs ga írás be li teszt bõl
és szó be li vizs gá ból áll. A szó be li vizs gán azok ve het nek
részt, akik si ke re sen tel je sí tet ték az írás be li vizs gát.

5. A soly mász ter mé szet vé del mi vizs gán ma xi mum 25
fõ, a ma dár- és de ne vér gyû rû zé si vizs gán vizs ga na pon ként 
ma xi mum 40 fõ vizs gáz ta tá sá ra van le he tõ ség.

6. A vizs ga bi zott sá gok a vé dett ál lat fa jok vé del mé re,
tar tá sá ra, be mu ta tá sá ra és hasz no sí tá sá ra vo nat ko zó rész -
le tes sza bá lyok ról szóló 348/2006. (XII. 23.) Korm. ren de -
let 2. és 3. szá mú mel lék le te i ben fog lalt kö ve tel mény rend -
szer sze rint ké rik szá mon a ma dár- és de ne vér gyû rû zé si
vizs gák, va la mint a soly mász ter mé szet vé del mi vizs gák
tan anya gát. 

7. A vizs gák ra való fel ké szü lést a mi nisz té rium ál tal
elekt ro ni kus úton köz zé tett tan anyag se gí ti (http://www.ter -
me szet ve de lem.hu/in dex.php?pg=menu_2355). A gyû rû zés re, 
soly má szat ra, illetve az ezen tevékeny ségekhez szük sé ges
ha tó sá gi en ge dé lyek be szer zé sé re  vonatkozó jog sza bá lyi
vál to zá sok miatt a fen ti tan anya gon túl me nõ en a szak te rü -
le ti jog sza bá lyok meg fe le lõ ré sze i nek is me re te is szük sé -
ges. 

8. A vizs gák ra a Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té -
rium Ter mé szet- és Kör nye zet meg õr zé si Szak ál lam tit kár sá -
gá nál (1011 Bu da pest, Fõ u. 44–50. tel: 457-3300/255, fax:
201-4617, e-ma il: ver secz ki@mail.kvvm.hu) kell je lent -
kez ni, ahol el vég zik a je lent ke zõ vizs ga nap ra so ro lá sát, és
vissza iga zol ják az el fo ga dott je lent ke zést.

9. A vizs ga díja 3000 Ft, ame lyet a Kör nye zet vé del mi és 
Víz ügyi Mi nisz té rium Ma gyar Ál lam kincs tár nál ve ze tett,
10032000-01468216-00000000 szá mú szám lá já ra kell be -
fi zet ni.

10. Vizs gá ra az a sze mély bo csát ha tó, aki ele get tesz a
348/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let 2. szá mú, illetve
3. szá mú mel lék le te i ben fog lalt fel té te lek nek.

11. A ma dár- és de ne vér gyû rû zé si vizs gák hely szí ne:
Ma gyar Ter mé szet tu do má nyi Mú ze um, Ma dár gyûj te -
mény (1083 Bu da pest, Lu do vi ka tér 2.) 

      
12. A soly mász ter mé szet vé del mi vizs gák hely szí ne:

Or szá gos Kör nye zet vé del mi, Ter mé szet vé del mi és Víz -
ügyi Fõ fel ügye lõ ség (1016 Bu da pest, Mé szá ros u. 58/A).

      
13. A Mi nisz té rium fenn tart ja a hely szín vál toz ta tás

 jogát, ilyen eset ben az adott na pon vizs gá zó kat er rõl elõ ze -
te sen ér te sí ti. 

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
Környezetbarát Termék Kht.

közleménye
2007. évi közhasznúsági jelentésérõl

A Kör nye zet ba rát Ter mék Kht. (a to váb bi ak ban: Tár -
saság) mint ki e mel ten köz hasz nú szer ve zet ke rült be jegy -
zés re és a köz hasz nú szer ve ze tek rõl szóló 1997. évi CLVI. 
tör vény ben fog lal tak nak meg fe le lõ en mû kö dik. 

A Tár sa ság fel ada ta a 9/2004. (V. 25.) KvVM ren de let -
tel mó do sí tott 29/1997. (VIII. 29.) KTM ren de let ben,
a 83/2003. Korm. ren de let ben, az Euró pai Par la ment és a
Ta nács 1992. már ci us 23-i 880/92/EGK ren de le té ben,
illetve a to váb bi vo nat ko zó euró pai uni ós sza bá lyo zás ban
fog lalt fel ada tok el lá tá sa, a ha zai kör nye zet ba rát ter mék
mi nõ sí tõ-ta nú sí tó in téz mény rend szer, va la mint az Euró pai 
Unió öko-cím ke rend sze ré nek mû köd te té se.

1994-tõl kezd ve fo lya ma to san fi gye lem mel kí sér jük az
összes EU-tag ál lam mi nõ sí tõ rend sze ré re vo nat ko zó in for -
má ci ó kat, amely te kin té lyes mennyi sé gû né met, an gol
vagy fran cia nyel vû in for má ció nyo mon kö ve té sét és fel -
dol go zá sát je len ti.

Így ér he tõ el, hogy nap ra kész szak mai in for má ci ók bir -
to ká ban tör tén jen az új ter mék cso por tok mi nõ sí té sé nek
elõ ké szí té se, illetve a meg lé võk fe lül vizs gá la ta, kor sze rû -
sí té se.

A tag ál la mok szak ér tõ i vel, tiszt ség vi se lõ i vel sze mé lyes 
kap cso la tot tar tunk, köl csö nö sen tá jé koz tat juk egy mást.

Ál lan dó és köl csön ös in for má ci ós kap cso lat ban va -
gyunk a GEN tag szer ve ze te i vel, vagyis a vi lág 24 nem ze ti
öko-cím ké zõ szer ve ze té vel. 

A Tár sa ság a le het sé ges mi ni má lis lét szám mal mû kö -
dik.

A tény le ges szak mai fel ada to kat az ügy ve ze tõ és két
 vezetõ fõ ta ná csos vég zi (akik össze sen 8 dip lo má val és
5 nyelv vizs gá val ren del kez nek). Két fõ lát ja el a te le fon -
ügye le tet, a szám vi te li, pénz ügyi, mun ka ügyi ad mi niszt rá -
ci ót, a tit kár sá gi te en dõ ket, pos tá zást, va la mint a tel jes
körû ad mi niszt rá ci ós mun ká kat.

A Tár sa ság 2007-ben is ki zá ró lag köz hasz nú te vé keny -
sé get vég zett, en nek meg fe le lõ en csak köz hasz nú te vé -
keny ség bõl szár ma zó be vé te lei és ki adá sai vol tak.

A Tár sa ság 2007-ben is ki zá ró lag köz hasz nú te vé keny -
sé get vég zett, en nek meg fe le lõ en csak köz hasz nú te vé -
keny ség bõl szár ma zó be vé te lei és ki adá sai vol tak.

Tény le ges be vé te lek 2007. év ben (E Ft)

Köz haszn. cé lú mû k.-r e ka pott
tá mo ga tás

22 500

Köz hasz nú te vé keny ség bõl szár ma zó
be vé tel

30 255

Eb bõl:

El já rá si díj 2 775
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Véd jegy hasz ná la ti díj 25 102

Egyéb szak ér tõi mun ka 1 500

Egyéb be vé tel 1

Fejl.cél ra végl. ka pott jut ta tás 877

Összes köz hasz nú te vé keny ség be vé te le 52 755

Tény le ges ki adá sok 2007. év ben (E Ft)

Anyag jel le gû költ sé gek 20 980

Eb bõl:

Anyag költ ség 1 623

Mar ke tingre for dí tott összeg 7 238

Nyom dai, gra fi kai mun kák 98

Kar ban tar tá si költ sé gek 1 061

Bel föl di és kül föl di uta zá si ktg. 233

Re zsi 2 300

To vább kép zés 400

Biz to sí tá si dí jak 823

Pos ta-, te le fon költ sé gek 998

Könyv vizs gá lói dí jak 671

Egyéb 5 535

Sze mé lyi jel le gû rá for dí tá sok 33 899

Eb bõl:

Bér költ ség 21 482

Szer zõi jog díj 100

Tisz te let díj 1 654

Bér já ru lé kok 7 842

Egyéb sze m. jell. ki fi ze té sek 2 821

Ér ték csök ke né si le írás 3 071

Egyéb rá for dí tá sok 115

Pénz ügyi mû ve le tek rá for dí tá sai 1

Rend kí vü li rá for dí tás 0

Összes közh. tev. rá for dí tá sa 58 066

2007. évi összes tény le ges be vé tel: 52 755 E Ft.
2007. évi összes tény le ges ki adás: 58 075 E Ft.
A Tár sa ság 2007. évi gaz dál ko dá sá nak ered mé nye

–5 320 E Ft.

Bu da pest, 2008. má jus hó

Fri gyer At ti la s. k.,
ügy ve ze tõ igaz ga tó

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

Környezetbarát Termék Kht.

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 -
nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter dön té se alap ján, 2008.
de cem ber 1-jén  a: 

Globál Pack Kft.

„D2w ada lék anya got tar tal ma zó bi o ló gi ai úton le bom ló
po li eti lén be vá sár ló tás kák, ta sa kok, zacs kók és zsá kok”

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. 15/2008.

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 Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal
Or szá gos Gyógy he lyi és Gyógy für dõ ügyi

Fõ igaz ga tó sá gá nak
86/2008. (EüK. 21.) Gyf.

köz le mé nye

Gyöm rõ B-33 OKK szá mú kút vize szá má ra
ter mé sze tes ás vány víz meg ne ve zés hasz ná la tá nak

en ge dé lye zé sé rõl

Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal Or szá gos Gyógy -
helyi és Gyógy für dõ ügyi Fõ igaz ga tó sá ga Re hor Já nos
(2230 Gyöm rõ, Szent Ist ván u. 87.) tu laj do ná ban ál ló
Gyöm rõ B-33 OKK szá mú kút vi zé nek élel mi szer kén ti,
ki zá ró lag pa lac ko zá si cé lú fel hasz ná lá sá ban - „Gyöm -
rõi” el ne ve zés sel - a ter mé sze tes ás vány víz meg ne ve zés
hasz ná la tát en ge dé lyez te (731-2/Gyf/2008.).
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Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal
Or szá gos Gyógy he lyi és Gyógy für dõ ügyi

Fõ igaz ga tó sá gá nak
87/2008. (EüK. 21.) Gyf.

köz le mé nye
Szi get ha lom K-21 OKK szá mú kút vize szá má ra
ter mé sze tes ás vány víz meg ne ve zés hasz ná la tá nak

en ge dé lye zé sé rõl

Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal Or szá gos Gyógy -
helyi és Gyógy für dõ ügyi Fõ igaz ga tó sá ga Ha lász Fe renc
(1213 Bu da pest, Vi hor lát u. 18.) tu laj do ná ban és üze mel -
te té sé ben lévõ Szi get ha lom K-21 OKK szá mú kút vi zé nek
bel sõ (ivá si) célú fel hasz ná lá sá ban - „Le di na” el ne ve zés -
sel - a ter mé sze tes ás vány víz hasz ná la tát to vább ra is en -
ge dé lyez te (587/Gyf/2008.).

Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal
Or szá gos Gyógy he lyi és Gyógy für dõ ügyi

Fõ igaz ga tó sá gá nak
88/2008. (EüK. 21.) Gyf.

köz le mé nye
Szent ki rály K-45 OKK szá mú kút vize szá má ra

ter mé sze tes ás vány víz meg ne ve zés hasz ná la tá nak
en ge dé lye zé sé rõl

Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal Or szá gos Gyógy -
helyi és Gyógy für dõ ügyi Fõ igaz ga tó sá ga Szent ki rá lyi Ás -
vány víz Kft. (6031 Szent ki rály, La ki te le ki út) tu laj do ná -
ban álló Szent ki rály K-45 OKK szá mú kút vi zé nek élel -
mi szer kén ti, ki zá ró lag pa lac ko zá si célú fel hasz ná lá sá ban 
- „Eme se” el ne ve zés sel - a ter mé sze tes ás vány víz meg ne -
ve zés hasz ná la tát en ge dé lyez te (492/Gyf/2008.).

Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal
Or szá gos Gyógy he lyi és Gyógy für dõ ügyi

Fõ igaz ga tó sá gá nak
89/2008. (EüK. 21.) Gyf.

köz le mé nye
Gyöm rõ B-33 OKK szá mú kút vize szá má ra

ter mé sze tes ás vány víz meg ne ve zés hasz ná la tát
en ge dé lye zõ ha tá ro zat mó do sí tá sá ról

Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal Or szá gos Gyógy -
he lyi és Gyógy für dõ ügyi Fõ igaz ga tó sá ga Re hor Já nos
(2230 Gyöm rõ, Szent Ist ván u. 87.) tu laj do ná ban álló

Gyöm rõ B-33 OKK szá mú kút vi zé nek élel mi szer kén ti,
ki zá ró lag pa lac ko zá si célú fel hasz ná lá sá ban „Gyöm -
rõi” el ne ve zés he lyett a „Gyöm rõ Gyön gye” meg ne ve zés
hasz nálatát en ge dé lyez te (731-5/Gyf/2008.).

Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal
Or szá gos Gyógy he lyi és Gyógy für dõ ügyi

Fõ igaz ga tó sá gá nak
90/2008. (EüK. 21.) Gyf.

köz le mé nye

Kék kút K-6 OKK szá mú kút vize szá má ra
ter mé sze tes ás vány víz meg ne ve zés hasz ná la tá nak

en ge dé lye zé sé rõl

Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal Or szá gos Gyógyhe lyi
és Gyógy für dõ ügyi Fõ igaz ga tó sá ga Kékkúti Ás ványvíz
Zrt. (1139 Bu da pest, Váci út 99.) tu laj do ná ban álló
Kék kút K-6 OKK szá mú kút vi zé nek élel mi szer kén ti,
ki zá ró lag pa lac ko zá si célú fel hasz ná lá sá ban - „The o -
do ra Kék kú ti” el ne ve zés sel - a ter mé sze tes ás vány víz
meg ne ve zés hasz ná la tát to vább ra is en ge dé lyez te
(445/Gyf/2008.).

Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal
Or szá gos Gyógy he lyi és Gyógy für dõ ügyi

Fõ igaz ga tó sá gá nak
91/2008. (EüK. 21.) Gyf.

köz le mé nye

Haj dú szo bosz ló B-310/A OKK szá mú kút vize
szá má ra ter mé sze tes ás vány víz meg ne ve zés

hasz ná la tá nak en ge dé lye zé sé rõl

Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal Or szá gos Gyógy -
helyi és Gyógy für dõ ügyi Fõ igaz ga tó sá ga Du na im pex Kft.
(1117 Bu da pest, Fe hér vá ri út 38/A.) tu laj do ná ban ál ló
Haj dú szo bosz ló B-310/A OKK szá mú kút vi zé nek élel -
mi szer kén ti, ki zá ró lag pa lac ko zá si cé lú fel hasz ná lá sá -
ban - „Hajdú szo bosz lói” el ne ve zés sel - a ter mé sze tes ás -
vány víz meg nevezés hasz ná la tát to vább ra is en ge dé -
lyez te (446/Gyf/2008.).

2000 KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ 12. szám



Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal
Or szá gos Gyógy he lyi és Gyógy für dõ ügyi

Fõ igaz ga tó sá gá nak
92/2008. (EüK. 21.) Gyf.

köz le mé nye
Lé ta vér tes B-34 OKK szá mú kút vize szá má ra

ter mé sze tes ás vány víz meg ne ve zés hasz ná la tá nak
en ge dé lye zé sé rõl

Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal Or szá gos Gyógy -
helyi és Gyógy für dõ ügyi Fõ igaz ga tó sá ga Lé ta-Co op Kft.
(4281 Lé ta vér tes, Kert u. 1/A.) tu laj do ná ban álló Lé ta vér -
tes B-34 OKK szá mú kút vi zé nek élel mi szer kén ti, ki zá ró -
lag pa lac ko zá si célú fel hasz ná lá sá ban - „Vér tes-Aqua”
el ne ve zés sel - a ter mé sze tes ás vány víz meg ne ve zés hasz -
ná la tát to vább ra is en ge dé lyez te (178/Gyf/2008.).

Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal
Or szá gos Gyógy he lyi és Gyógy für dõ ügyi

Fõ igaz ga tó sá gá nak
93/2008. (EüK. 21.) Gyf.

köz le mé nye
a ceg lé di Best Wes tern Ho tel Aqu a rell szá má ra

gyógy szál ló és gyógy für dõ meg ne ve zés hasz ná la tá nak
en ge dé lye zé sé rõl

Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal Or szá gos Gyógy -
helyi és Gyógy für dõ ügyi Fõ igaz ga tó sá ga Bu da i út-In vest
Kft. (2700 Ceg léd, Für dõ u. 24.) fenn tar tá sá ban álló Best
Wes tern Ho tel Aqu a rell szá má ra - „Best Wes tern Ho tel
Aqu a rell Gyógy szál ló és Gyógy für dõ” el ne ve zés sel - a
gyógy szál ló és gyógy für dõ in téz mény meg ne ve zés hasz -
ná la tát en ge dé lyez te (609/Gyf/2008.). Az in téz ményt a gyó -
gyá sza ti el lá tás szem pont já ból he lyi ka te gó ri á ba so rol ta.

12. szám KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ 2001



2002 KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ 12. szám

A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó
meg je len tet te 

R. C. van Ca e ne gem

Be ve ze tés a nyu ga ti al kot mány jog ba
cí mû kö tetét

Ca e ne gem pro fesszor mû vé nek le for dí tá sa mel lett szá mos érv szólt. Nem csak az, hogy az eu ró pai jog tör té nész-tár sa da lom
egy be hang zó vé le mé nye sze rint a leg jobb, a leg szel le me sebb fel dol go zá sa a té má nak; olyan mun ka, amely a nyu ga ti gon -
dol ko dás nak az ál lam fej lõ dés, az al kot mány és a jog vi szony rend sze ré rõl az egyik leg tel je sebb szin té zi se. Ugyan is az
5. szá zad tól – ter mi nus a quo – to váb bi 15 szá za don át – ter mi nus ad qu em – a je len ko rig ter je dõ eu ró pai vi lág nagy össze -
hasonlító fog la la ta a kö tet.
A „há rom Eu ró pa kí sér let bõl” eb ben a ter je del mes idõ di men zi ó ban ket tõ rész le tes ana lí zis sel sze re pel. Az El sõ Eu ró pa
(5–9. szá zad) a 9. szá zad ban bom lott fel, majd a po li ti kai meg sza kí tott ság ból 1100 kö rül új já éledt. A Fürs tens ta at, a fa mi li a -
ri tá son ala pu ló „nem zet ál la mok hoz”, majd a mo nar chia az ab szo lút és a fel vi lá go sult vál to za ta i val a mo dern ál lam formá -
cióihoz ve ze tett. En nek gyü möl csét pe dig a 19. szá za di li be rá lis, al kot má nyos, par la men tá ris ál lam to vább ne me sí tet te. S ez
a szu ve rén nem zet ál lam – Má so dik Eu ró pa – mind má ig a leg fon to sabb nagy tár sa dal mi egy ség gé de bü tált.
A Har ma dik Eu ró pa kí sér let, a je len ko ri Eu ró pai Unió sa já to san sze re pel a mû ben. Rész ben pél dák so ka sá gá val il luszt rál ja
a szer zõ az al kot má nyos, jo gi ér té kek kö te le zõ to vább élé si igé nyét, rész ben pe dig ezek meg ha la dá sa ként a szup ra na ci o ná lis
in téz mé nyek lét re ho zá sá nak szük sé ges sé gét hang sú lyoz za. Ám itt is a böl cses ség, a tu dó si ké tely, a mér ték tar tás jel lem zi.
Egyes tör té ne ti pár hu za mai ap ro pó já ra a jel lem zõ ku ta tá si ha bi tus sal, vi szont kér dé sek kel él. Így pél dá ul mit is kezd he tünk
az Eu ró pai Kö zös ség gel? Hi szen „az EK ép pen olyan meg hök ken tõ dol gok kal tud szol gál ni ne künk, mint a né met an ci en
ré gi me Puf fen dorf nak”. Avagy má sutt D. La sok és Brid ge ér té ke lé sé re hi vat ko zik, mi sze rint az „EU al kot má nyos struk tú rá -
ja még min dig a spe ku lá ció szfé rá já ba tar to zik”. Az új Har ma dik Eu ró pa kí sér let iga zi di lem má ja a jó lé ti ál lam és a gon dos -
ko dó ál lam kö zöt ti vá lasz tá si al ter na tí va. A Rechts ta at-Ver fas sungss ta at mi lyen for má ci ó vá tör té nõ ala kí tá sa a je len kor
nagy ál lam el mé le ti pro jekt je. Az új eu ró pai in téz mény rend szer lét re ho zá sa kor ar ra kell tö re ked ni, hogy az EU mint sui
 generis in téz mény az em be ri jo go kat va ló ban re a li zá ló, azo kat egyen lõ en ki ter jesz tõ, em be ribb tár sa da lom ként funkcio -
náljon.
Az új ge ne rá ció ki hí vá sa ép pen en nek a kér dés nek a meg ol dá sa. A „Bo lo gna tí pu sú”, két fo ko za tú kép zés ugyan a fel -
adat-vég re haj tó ér tel mi sé gi tí pust fa vo ri zál ja, de a mes ter fo ko za tú kép zés ben le he tõ sé get te remt a prob lé ma meg ol dó
 készség fej lesz té sé re is. E mo no grá fia ma gyar nyel vû vál to za ta a Bu da pes ti Cor vi nus Egye tem Köz igaz ga tás-tu do má nyi
Ka rá nak mes ter sza kos hall ga tói ré szé re szü le tett egyik tan anyag.

A kö tet 448 ol dal ter je del mû, ár a 3990 fo rint áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Köz löny ki adó Jo gi Köny ves bolt já ban (1085 Bu da pest, So mo gyi B. u. 6. Te l./fax:
318-8411), va la mint a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. ( bejárat a  Dohány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti  Közlöny
 Centrumban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), illetve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol -
gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Meg ren de lem a

Be ve ze tés a nyu ga ti al kot mány jog ba

cí mû, 448 ol dal ter je del mû ki ad ványt  (ára: 3990 fo rint áfá val) ........... pél dány ban, és ké rem, jut tas sák el aláb bi cí mem re:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ..........................................................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): .......................................................................................................................................................

Utca, ház szám: ...........................................................................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ..................................................................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez vé te le után, 8 na pon  belül
át utal juk a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra vagy pos tai úton a
fen ti cím re.

Kel te zés: ........................................ ...............................................
 cég sze rû alá írás



12. szám KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ 2003

A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó

gon do zá sá ban meg je lent a

BÛNÜGYI SZEMLE

– a jog al kal ma zók fo lyó ira ta

Az utób bi idõ ben meg nö ve ke dett az igény a bün te tõ jog al kal ma zá si kér dé sek – nyo mo za ti el -
járások, bí ró sá gi dön té sek – kor rekt, szak sze rû és idõ sze rû köz ve tí té sé re, eset leg kri ti ká já ra, új
jog in téz mé nyek be mu ta tá sá ra, a gya kor lat so rán fel me rü lõ prob lé mái meg ol dá sá ra.

A ne gyed éven te meg je le nõ szak fo lyó irat el sõ sor ban a bün te tõ jog al kal ma zás ak tu á lis kér dé se i -
vel fog lal ko zik, így egy aránt érin ti az anya gi bün te tõ jo got, a bün te tõ el já rás jo got, a büntetés-
 végrehajtási jo got, va la mint az igaz ság ügyi szak ér tõi te vé keny sé get is. Fel tár ja a min den na pi jog -
al kal ma zás szem pont já ból je len tõ ség gel bí ró prob lé má kat ak tu á lis ese mé nyek, bí ró sá gi dön té -
sek köz lé sé vel. Ezen túl me nõ en a ha zai jog al kal ma zás szem pont já ból re le váns nem zet kö zi és
eu ró pai jo gi ak tu sok elem zé sé nek is meg je le nést kí ván biz to sí ta ni. A fo lyó irat ban he lyet kap nak a 
bûn ügyi tu do má nyok kal fog lal ko zó el mé le ti tanulmányok is.

Egy pél dány ára: 3255 Ft.

A 2009. évi éves el õfi ze tés dí ja: 12 600 Ft.

MEGRENDELÉS

Meg ren de lem a BÛNÜGYI SZEMLE cí mû szak fo lyó irat 2009. évi szá ma it .................  példány ban. 

Az elõ fi ze té si díj: 12 600 Ft/év áfá val.

A meg ren de lé se ket a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó cí mé re (1085 Bu da pest, So mo gyi
Béla u. 6., 1394 Bu da pest 62., Pf. 357) le het fel ad ni. Fax: 338-4746 vagy 318-6668.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ....................................................................................................

Cí me (vá ros, köz ség, irá nyí tó szám): ....................................................................................

Ut ca, ház szám:  .....................................................................................................................

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. ( bejárat a  Dohány u. és Nyár u.
sar kán) alat ti Köz löny Cent rum ban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent -
rum@mhk.hu), il let ve 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. Ára: 3255 Ft áfá val.

Kel te zés: ………………………………………

                         ………………………………………

                         elõ fi ze tõ ne ve és cég sze rû alá írás



2004 KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ 12. szám

A Köz löny Köny vek cí mû kom men tár so ro zat alap já ul ere de ti leg a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó elekt ro ni kus jog szabály -
gyûjteményében, a Hi va ta los Jog sza bály tár CD-n meg je lent ak tu á lis tör vény ma gya rá za tok szol gál tak. Az új  sorozat kö te tei egy szer re 
el mé le ti és gya kor la ti ké zi köny vek, ame lyek kö zül nem egy ma már ön ál ló szak könyv ként, egye te mi tan könyv ként is el is mert. Cél juk,
hogy a jog al kal ma zást se gí tõ, kö zért he tõ in for má ci ó kat ked ve zõ áron, a  lehetõ leg szé le sebb kör szá má ra te gyék el ér he tõ vé.

A POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYV MAGYARÁZATA

a Köz löny Köny vek kom men tár so ro za tán be lül öt kü lön kö tet ben je le nik meg, kö vet ve a pol gá ri jog ha gyo má nyo san ki ala kult felosz -
tását, fi gye lem mel az ok ta tás ban meg szo kott rend sze re zés re, és a ke zel he tõ ség, hasz nál ha tó ság szem pont ja i ra is. Az öt kö tet egy -
ide jû meg ren de lé se vagy megvásárlása esetén jelentõs árkedvezmény kapható.

A kö te tek te ma ti ká ja:

I. A sze mé lyek jo ga

Szer zõk: dr. Nó tá ri Ta más, dr. Pé ter fal vy At ti la, 
dr. Sán dor Ist ván

Szer kesz tet te: dr. Tö rök Gá bor és dr. Bo óc Ádám

Ter je de lem: 344 ol dal

Ára: 2990 Ft

II. Do lo gi jog

Szer zõk: dr. Nó tá ri Ta más, dr. Pa p Ger gely, dr. Zsa don Pé ter

Szer kesz tet te: dr. Tö rök Gá bor és dr. Bo óc Ádám

Ter je de lem: 344 ol dal

Ára: 2990 Ft

III. Kö tel mi jog – Ál ta lá nos rész

Szer zõk: dr. Czu czai Je nõ, dr. Dó sa Ág nes, dr. Ka pa Má tyás,
dr. Mé hes Ta más, dr. Sár kö zy Sza bolcs, dr. Uj la ki Ta más

Szer kesz tet te: dr. Tö rök Gá bor és dr. Bo óc Ádám

Ter je de lem: 840 ol dal

Ára: 4536 Ft

IV. Kö tel mi jog – Kü lö nös rész
Szer zõk: dr. Ba sa Il di kó, dr. Bo óc Ádám, 
dr. Czu czai Je nõ,  dr. Dö mö tör Lász ló, 
dr. Fe ren czy End re, dr. Mé hes Ta más, 
dr. Nó tá ri Ta más, dr. Páz mán di Kin ga, dr. Te i ner Gá bor, 
prof. dr. Tö rök Gá bor, dr. Uj la ki Ta más

Szer kesz tet te: dr. Tö rök Gá bor és dr. Bo óc Ádám

Ter je de lem: 550 ol dal

Ára: 3150 Ft

V. Örök lé si jog
Szer zõk: dr. Bo óc Ádám, dr. Czu czai Je nõ, 
dr. Im re T. Mik lós, dr. Nó tá ri Ta más

Szer kesz tet te: dr. Tö rök Gá bor és dr. Bo óc Ádám

Ter je de lem: 320 ol dal

Ára: 2625 Ft

Az öt kö tet ked vez mé nyes ár a egy szer re tör té nõ meg vá sár lás ese tén 16 291 Ft he lyett 13 033 Ft.

A kö te tek meg vá sá rol ha tók a Köz lö nyki adó Jo gi Köny ves bolt já ban (1085 Bu da pest, So mo gyi B. u. 6.  Tel./fax: 318-8411),  valamint a
Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. ( bejárat a  Dohány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti Köz löny  Centrumban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275,
e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), illetve meg ren del he tõ a ki adó ügyfél szolgálatán (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.

Vagy meg ren del he tõk az aláb bi meg ren de lõ szel vé nyen:

MEGRENDELÉS

Meg ren de lem a Pol gá ri tör vény könyv ma gya rá za tának aláb bi kö te te it:

c I. A sze mé lyek jo ga (2990 Ft) ..... pél dány ban.

c II. Do lo gi jog (2990 Ft) ..... pél dány ban.

c III. Kö tel mi jog – Ál ta lá nos rész (4536 Ft) ..... pél dány ban.

c IV. Kö tel mi jog – Kü lö nös rész (3150 Ft) ..... pél dány ban.

c V. Örök lé si jog (2625 Ft) ..... pél dány ban.

c Az öt kö tet együtt (13 033 Ft) ..... pél dány ban.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ......................................................................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ...................................................................................................................................................................

Ut ca, ház szám:  .......................................................................................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ..............................................................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ................................................................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele után, 8 na pon be lül a Ma gyar
 Közlöny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra át utal juk.

Kel te zés: ………………………………………

                         ………………………………………

                                      cég sze rû alá írás



12. szám KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ 2005

A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó
meg je len tet te 

dr. Kon do ro si Fe renc–dr. Li ge ti Ka ta lin
szer kesz té sé ben

Az eu ró pai bün te tõ jog ké zi köny ve

cí mû kö te tet

Az eu ró pai in teg rá ci ós fo lya mat nak a tag ál la mi bün te tõ jo gok ra gya ko rolt ha tá sa rég óta fog lal koz tat ja a bün te tõ jog
 tudományát. Az in teg rá ci ó nak az el múlt év ti zed ben a bün te tõ ügyek te rü le tén be kö vet ke zett fel gyor su lá sá val az eu ró pai
jog  és a bün te tõ jog össze füg gé sé nek tu do má nyos prob lé má ja át ala kult az eu ró pai bün te tõ jog al kal ma zá sá nak gyakor -
lati, jog al ko tá si és jog al kal ma zá si kér dé sé vé. Az eu ró pai bün te tõ jog je len leg is di na mi ku san fej lõ dõ jog te rü let, kon túr -
jai és a tar tal ma fo lya ma to san vál to zik. Ép pen ezért ma ga az eu ró pai bün te tõ jog fo gal ma is sok ré tû, ma gá ban fog lal ja a
tag ál la mok bün te tõ anya gi és el já rá si jo gá nak har mo ni zá ci ó ját, va la mint a tag ál la mok kö zöt ti bün te tõ ügyek ben foly ta -
tott nem zet kö zi együtt mû kö dés fej lesz té sét. Az eu ró pai bün te tõ jog ezért a ha gyo má nyos bün te tõ jo gi szem lé let tel és fo -
gal mak kal nem min dig ra gad ha tó meg, meg ér té se új szem lé le tet kí ván. A ké zi könyv cél ja, hogy se gít se en nek az új
szem lé let nek a ki ala ku lá sát és a ha zai szak mai kö zön ség tá jé ko zó dá sát az eu ró pai bün te tõ jog ban.
Az eu ró pai bün te tõ jog nak je len leg négy te rü le te van, ame lyet a könyv vo nat ko zó ré szei mu tat nak be: az uni ós tag ál la mok
kö zöt ti bûn ügyi együtt mû kö dés (1. rész), a szup ra na ci o ná lis pu ni tív szank ci ók (2. rész), a tag ál la mok bün te tõ anya gi és el -
já rás jo gi ren del ke zé se i nek har mo ni zá ci ó ja (3. rész), va la mint az eu ró pai alap jog vé de lem rend szer e (5. rész). 
A könyv tehát a ma gyar szak mai kö zön ség nek kí ván ja az eu ró pai bün te tõ jog fej lõ dé sét és cél ja it be mu tat ni, az eu ró pai
büntetõ jog sza bá lyo zá si te rü le te it és az uni ós nor má kat a ma gyar jog ba át ül te tõ ren del ke zé se ket fel vá zol ni. Olyan alap -
ve tõ is me re te ket tar tal maz, ame lyek min d a bün te tõ jog gal fog lal ko zó jog al kal ma zók, min d pe dig a jo gi ok ta tás szá má ra 
el en ged he tet le nek a 21. szá zad bün te tõ jog fej lõ dé sé nek kö ve té sé hez.

A kö tet 884 ol dal ter je del mû, ár a 8820 fo rint áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Köz löny ki adó Jo gi Köny ves bolt já ban (1085 Bu da pest, So mo gyi B. u. 6. Te l./fax:
318-8411), va la mint a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. ( bejárat a  Dohány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti  Közlöny
 Centrumban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), illetve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél -
szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Meg ren de lem

Az eu ró pai bün te tõ jog ké zi köny ve

cí mû, 884 ol dal ter je del mû ki ad ványt  (ára: 8820 fo rint áfá val) ........... pél dány ban, és ké rem, jut tas sák el aláb bi cí mem re:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: .................................................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ..............................................................................................................................................

Utca, ház szám: ..................................................................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: .........................................................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez vé te le után, 8 na pon
 belül át utal juk a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra vagy pos tai 
úton a fen ti cím re.

Kel te zés: ........................................ ...............................................
 cég sze rû alá írás



TARIFAJEGYZÉK

Ér vé nyes 2009. ja nu ár 1-jé tõl

A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó ál tal gon do zott hi va ta los la pok ban (köz lö nyök ben) el he lye zett hir de tés egy-egy szak ma,
ága zat kép vi se lõ i nek pon to san cél zott el éré sét te szi le he tõ vé. A nyom ta tott pél dány szám túl nyo mó rész e elõ fi ze té ses rend szer -
ben ke rül az ol va só hoz, re mit ten da így gya kor la ti lag nem lé te zik, s ez a hir de tés költ ség ha té kony sá gát nagy ban meg nö ve li.
A Ma gyar Köz löny a Ma gyar Köz tár sa ság hi va ta los lap ja ként hir de té se ket nem kö zöl. Rend sze re sen meg je le nik vi szont a
 Magyar Köz löny mel lék le te, a Hi va ta los Ér te sí tõ, amely ben a hi va ta los köz le mé nye ken, hir det mé nye ken kí vül üz le ti cé lú hirde -
tések is el he lyez he tõk. 

A Hi va ta los Ér te sí tõ ben meg je len tet ni kí vánt egyéb köz le mé nyek és hir det mé nyek dí ja meg kez dett kéz irat ol da lan ként
52 000 Ft + áfa.

A köz lö nyök ben el he lye zett üz le ti hir de té sek ta ri fái a kö vet ke zõk:

1/1 bel ív (174 x 240 mm) 206 000

    hát só bo rí tó 257 000

1/2 fek võ (174 x 120 mm) 109 000

    ál ló (87 x 240 mm) 109 000

1/4 ál ló (87 x 120 mm)  59 000

Hir det mé nyek, köz le mé nyek dí ja (az ún. kö te le zõ köz zé té te lek dí ja et tõl el té rõ le het):

Bé lyeg zõk, ok ira tok, iga zol vá nyok
stb. ér vény te le ní té se egységesen  14 300

Egyéb köz le mé nyek, hir det mé nyek
meg kez dett kéz irat ol da lan ként  12 100

Be hú zott anya gok ol dal szám tól, súly tól és mé ret tõl füg gõ en egye di meg álla po dás sze rint he lyez he tõk el. Nyom da kész film hi á -
nyá ban 10% tech ni kai költ sé get szá mí tunk fe l. A fen ti árak az ál ta lá nos for gal mi adót nem tar tal maz zák. A ki adó fenn tart ja a hir -
de té sek év köz be ni ár vál toz ta tá sá nak jo gát. 
A hir de tés el he lye zõ je el fo gad ja a ki adó min den ko ri hir de té si üz let sza bály za tát, ame lyet ké rés re meg kül dünk. A ki adó fenn tart ja
a jo got, hogy jog sza bály ba vagy a hir de té si üz let sza bály za tá ba üt kö zõ hir de té se ket vissza uta sít ja.

Meg je le nés/év

Bel ügyi Köz löny 24

Egész ség ügyi Köz löny 25

Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Ér te sí tõ 28

Hi va ta los Ér te sí tõ (a Ma gyar Köz löny mel lék le te) 52

Ok ta tá si és Kul tu rá lis Köz löny 36

Pénz ügyi Köz löny 18

Szo ciá lis és Mun ka ügyi Köz löny 12

Az Alkot mány bíró ság Ha tá ro za tai 12

El len õr zé si Fi gye lõ  4
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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.


