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Kormányrendeletek

A Kormány
9/2008. (I. 26.) Korm.

rendelete
egyes építési tárgyú kormányrendeletek

módosításáról*

* A Korm. rendelet teljes szövege a Magyar Közlöny 2008. január 26-i
13. számában jelent meg.

A Kormány
13/2008. (I. 30.) Korm.

rendelete
a 2008–2012 közötti idõszakra vonatkozó

Nemzeti Kiosztási Terv kihirdetésérõl,
valamint a kibocsátási egységek kiosztásának

részletes szabályairól

Az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek ke-
reskedelmérõl szóló 2005. évi XV. törvény 20. § (5) be-
kezdés a)–b) pontjában és az ENSZ Éghajlatváltozási Ke-
retegyezménye és annak Kiotói Jegyzõkönyve végrehajtá-
si keretrendszerérõl szóló 2007. évi LX. törvény 14. §
(5) bekezdés b)–c) pontjában kapott felhatalmazás alapján
a Kormány a következõket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. §

(1) A 2008. január 1. és 2012. december 31. közötti idõ-
szakra (a továbbiakban: második kereskedési idõszak) vo-
natkozó Nemzeti Kiosztási Tervet (a továbbiakban: Kiosz-
tási Terv), továbbá a Kiosztási Terv hatálya alá tartozó lé-
tesítmények elõzetes listáját (10. melléklet) és üzemelte-
tõik részére kiosztani tervezett kibocsátási egységek
mennyiségét e rendelet tartalmazza.

(2) E rendelet szabályait
a) a meglévõ létesítmények számára térítésmentesen

kiosztandó teljes kibocsátási egységmennyiség meghatá-
rozására és e mennyiségnek az ágazatok közötti felosztá-
sára,

b) az új belépõ tartalékba tartozó, térítésmentesen ki-
osztásra kerülõ egységmennyiség meghatározására,

c) az együttes végrehajtási tartalékba tartozó egység-
mennyiség meghatározására,

d) a térítésmentesen kiosztásra nem kerülõ egység-
mennyiség meghatározására,

e) a létesítmények bezárása esetén követendõ eljárásra
kell alkalmazni.

2. §

E jogszabály alkalmazásában:
a) együttes végrehajtási projekt: az ENSZ Éghajlatvál-

tozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzõkönyve
végrehajtási keretrendszerérõl szóló 2007. évi LX. törvény
2. § 9. pontja szerinti projekt;

b) épületrész: a távhõvel ellátott építménynek (épület,
mûtárgy), ingatlannak funkcionálisan önálló, külön vagy
közös tulajdonában lévõ része (lakás, üzlethelyiség, lép-
csõház stb.);

c) jóváírás: a létesítmények részére kiosztott kibocsá-
tási egység mennyiség jóváírása a létesítményhez rendelet
üzemeltetõi számlákon a nemzeti forgalmi jegyzékben;

d) kettõs elszámolású kibocsátás-csökkentéssel járó
együttes végrehajtási projekt: a külön jogszabály szerinti
közvetlen kettõs elszámolású kibocsátás-csökkentést vagy
közvetett kettõs elszámolású kibocsátás-csökkentést meg-
valósító együttes végrehajtási projekt;

e) kiosztás: a környezetvédelmi és vízügyi miniszter
(a továbbiakban: miniszter) által a létesítmények részére
e rendeletben lévõ szabályoknak megfelelõen megállapí-
tott kibocsátási egységmennyiség;

f) környezetvédelmi hatóság: az Országos Környezet-
védelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõség;

g) létesítmény vagy berendezés üzembe helyezése: a
próbaüzemet követõen a rendes üzemmenet megkezdése;

h) meglévõ létesítmény: 2007. január 18-án jogerõs és
érvényes kibocsátási engedéllyel rendelkezõ létesítmény;

i) nem üzemelõ létesítmény: a 2007. január 18-át meg-
elõzõen kibocsátási engedélyt kapott, de az üvegházhatású
gázok kibocsátási egységeinek kereskedelmérõl szóló
2005. évi XV. törvény (a továbbiakban: Üht.) 1. számú
mellékletében felsorolt tevékenységet nem folytató üze-
meltetõ.

A kiosztható kibocsátási egységek mennyisége

3. §

(1) A második kereskedési idõszakban az Üht. által
meghatározott kibocsátási egységek kereskedelmi rend-
szerében összesen az 1. melléklet 5. pontjában meghatáro-
zott mennyiségû kibocsátási egység osztható ki évente.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kibocsátási egységmennyi-
ség tartalmazza:

a) a 2005–2007 idõszakban is a rendszer hatálya alá
tartozó iparágak meglévõ létesítményei számára 2008 és
2012 között térítésmentesen kiosztható kibocsátási egy-
ségmennyiséget,

b) a 2008. január 1-jétõl a rendszerbe bevonásra kerülõ
ágazatok létesítményei számára 2008 és 2012 között térí-
tésmentesen kiosztható kibocsátási egységmennyiséget,

c) az új belépõk számára tartalékként elkülönített, térí-
tésmentesen kiosztható kibocsátási egységmennyiséget,
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d) kettõs elszámolású kibocsátás-csökkentéssel járó, a
2005. évben még meg nem valósult együttes végrehajtási
projektek számára elkülönített tartalékot,

e) az ingyenesen ki nem osztott kibocsátási egység-
mennyiséget.

4. §

(1) A 3. § (2) bekezdés e) pontja szerinti mennyiséghez
a kereskedési idõszak végén hozzáadódik az új belépõ és
az együttes végrehajtási projekt tartalékban megmaradó
egységek mennyisége.

(2) A teljes, kiosztásra kerülõ kibocsátási egység-
mennyiséget, ezen belül a 3. § (2) bekezdésének b) pontjá-
ba tartozó létesítmények számára kiosztandó mennyiséget
csökkenteni kell, amennyiben a 2005. évi kibocsátások
a 2. melléklet 2.2–2.4 pontja szerinti utólagos hitelesítés
során nem érik el az 1 432 188 tonna szén-dioxid egyen-
értéket.

(3) A teljes, kiosztásra kerülõ kibocsátási egység-
mennyiséget csökkenteni kell a 9. mellékletben szereplõ
létesítmények engedélyének 2008. február 28. elõtt törté-
nõ visszavonása esetén az intézmények 2005. évi hitelesí-
tett kibocsátásával.

(4) A teljes, kiosztásra kerülõ kibocsátási egység-
mennyiségen felül, a kettõs elszámolás által érintett,
2005-ben már megvalósult együttes végrehajtási projektek
számára a 3. § (1) bekezdése szerinti mennyiségen felül ki-
oszthatók további egységek azon tevékenység alapján,
amelyek 2005-ben az üvegházhatást okozó gázok kibocsá-
tási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszeré-
nek létrehozásáról szóló 2003/87/EK irányelv (a továb-
biakban: 2003/87/EK irányelv) hatálya alá tartozó létesít-
ményekben már eredményeztek kibocsátás-csökkentést
vagy -korlátozást, de csak olyan mértékben, amilyen mér-
tékben ezen projekttevékenységek alapján 2005-ben meg-
valósult kibocsátás-csökkentés vagy -korlátozás a 14. §
szerinti adatokkal van alátámasztva és hitelesítve.

(5) Az ingyenesen ki nem osztott kibocsátási egységek-
kel való rendelkezés szabályairól külön jogszabály rendel-
kezik.

A kibocsátási egységek
meglévõ létesítmények számára történõ kiosztása

5. §

(1) A második kereskedési idõszakra létrehozott teljes
kibocsátási egységmennyiség kiosztása az üvegházhatású
gázok kibocsátási egységeinek kereskedelmérõl szóló
2005. évi XV. törvény végrehajtásának egyes szabályairól
szóló 213/2006. (X. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Üht. Vhr.) szerint történik.

(2) Amennyiben a Nemzeti Kiosztási Listán (a továb-
biakban: Kiosztási Listán) szereplõ valamely létesítmény
a tárgyidõszak kezdete elõtt, vagy a tárgyidõszak valamely
idõpontjában bezár, a bezárás évét követõ idõszakban ré-
szére nem kerül jóváírásra a lista szerint meghatározott ki-
bocsátási egységmennyiség.

(3) A nem üzemelõ létesítményeket a Kiosztási Lista
tartalmazza, azonban számukra kibocsátási egység nem
kerül kiosztásra. A nem üzemelõ létesítményekre vonatko-
zó további szabályokat az Üht. Vhr. tartalmazza.

Kibocsátási egységek kiosztása
az új belépõ tartalékból

6. §

(1) Az új belépõ létesítmények, a nem üzemelõ létesít-
mények és azok a létesítmények, melyekben 2005. decem-
ber 31-e után a 7. § (3) bekezdése szerinti lényeges válto-
zás történt, vagy 2005. december 31-ét követõen kerültek
üzembe helyezésre, a számukra elkülönített tartalékból
(a továbbiakban: új belépõ tartalék) kérhetik a kibocsátási
egységek térítésmentes kiosztását.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kiosztás az Üht. Vhr.
11. §-ának megfelelõen, továbbá a jelen rendeletben fog-
lalt részletes szabályok szerint történik.

(3) Az új belépõ tartalék a 4. mellékletben szereplõ táb-
lázat szerint oszlik meg az egyes évek között.

7. §

(1) Az új belépõ tartalékból történõ részesedést megala-
pozó esemény a (2) bekezdés szerinti, kibocsátási enge-
déllyel rendelkezõ létesítmény üzembe helyezése.

(2) Az új belépõ tartalékból az alábbi létesítmények
üzemeltetõi részesülhetnek:

a) olyan létesítmény, amelyre az üzemeltetõ az Üht.
3. § g) pontja ga) alpontjának megfelelõen 2007. január
18-át követõen kapott kibocsátási engedélyt, vagy

b) olyan létesítmény, melynek az Üht. 4. §-a szerinti ki-
bocsátási engedélye lényeges változásnak minõsülõ ese-
mény következtében módosul a 2005. december 31-i álla-
pothoz képest, vagy amely 2005. december 31-ét követõen
került üzembe helyezésre.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti lényeges változás-
nak minõsülnek az alábbiak:

a) villamosenergia-termelõi engedélyhez kötött és leg-
alább 50 MWe erõmûvi teljesítménnyel rendelkezõ tüze-
lõberendezések esetén a 2005. december 31-i állapothoz
képest a létesítmény bemenõ hõteljesítményének legalább
10%-os növekedése, vagy
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b) az a) pont alá nem tartozó létesítmények esetében
olyan átalakítás vagy fejlesztés, amelynek következtében a
létesítmény bemenõ hõteljesítménye vagy az Üht. 1. szá-
mú melléklete szerinti mértékegységben kifejezett kapaci-
tása, illetve amennyiben az adott tevékenység vonatkozá-
sában nem került meghatározásra mértékegység, akkor a
létesítmény termelési kapacitása a 2005. december 31-i ál-
lapothoz képest 10%-ot meghaladó mértékben nõtt.

(4) Az új belépõ tartalékból történõ részesedés további
feltételei:

a) a kapcsolt villamos energia és hõtermelésre áttérõ,
korábban hõtermelõ létesítmények üzemeltetõi a villamos-
energia-termelés mennyisége alapján részesülhetnek az új
belépõ tartalékból. A korábban villamosenergia-termelõ
létesítmények a hõtermelés mennyisége alapján részesül-
hetnek az új belépõ tartalékból,

b) a távhõ-termelõ létesítmények abban az esetben jo-
gosultak kiosztásra, amennyiben a kapacitásbõvítésnek
tulajdonítható többlettermelés vagy az új kapacitás terme-
lése olyan, korábban nem távhõvel ellátott új fogyasztók
ellátását szolgálja, amelyeknél a szolgáltatott hõmennyi-
ség mérése és szabályozása épületrészenként történik.

(5) Nem részesedhet az új belépõ tartalékból:

a) a jóváhagyott együttes végrehajtási projekt;

b) a kibocsátás-kereskedelem hatálya alá tartozó léte-
sítmény berendezéseinek új üzemeltetõhöz kerülése ese-
tén, e berendezésekre tekintettel az új üzemeltetõ.

8. §

(1) A miniszter – ha ennek feltételei a 7. § szerint fenn-
állnak – az Üht. Vhr.-ben, valamint a 4., 5. és 6. melléklet-
ben foglalt szabályok szerint megállapítja az új belépõ lé-
tesítmény bázisadatát.

(2) Az új belépõ létesítmény számára kiosztható kibocsá-
tási egységmennyiség meghatározása a 7. mellékletben ta-
lálható képletek alkalmazásával történik, a létesítmény bá-
zisadata alapján. Amennyiben az új belépõ tartalék éves
mennyisége nem elegendõ a meghatározott bázisadatoknak
megfelelõ kibocsátási egységmennyiség maradéktalan ki-
osztására, a miniszter az egyes üzemeltetõk részére megha-
tározott egységmennyiséget egyenlõ arányban csökkenti.

(3) A 7. § (3) bekezdésének b) pontja szerinti kapacitás-
növekedés esetén, amennyiben a 6. mellékletben foglalt
képlet nem alkalmazható – azaz a bázisadat meghatározá-
sára szolgáló adat nem áll rendelkezésre, továbbá az
5. melléklet 3–13. pontjaiban szereplõ szabályok szerint
sem adható meg –, akkor a bázisadat meghatározása az
elõzõ évi termeléshez rendelt kibocsátási egységmennyi-
ség kapacitásbõvítéssel arányos növelésével történik.

(4) A (3) bekezdés szerinti éves termelés évente utólag, a
ténylegesen megvalósult termelés alapján kerül megállapí-
tásra.

9. §

(1) Amennyiben az adott évre meghatározott tartalék-
rész nem kerül teljes egészében kiosztásra, az a következõ
évi tartalékrészt gyarapítja.

(2) A bezáró létesítmények részére megállapított, de az
5. § (1)–(2) bekezdése alapján jóvá nem írt kibocsátási
egységek – kivéve a 11. § (3) bekezdése szerint értékesített
kibocsátási egységeket – az új belépõk tartalékába kerül-
nek, ezek a második kereskedési idõszak hátralévõ évei-
nek tartalékrészei között arányosan kerülnek szétosztásra.

(3) Az új belépõ tartalékban a második kereskedési idõ-
szak végén megmaradó egységek értékesíthetõk vagy a
következõ kereskedési idõszakra átvihetõk.

Bezáró létesítmények kibocsátási egységeinek
kezelése

10. §

(1) Amennyiben egy üzemeltetõ a létesítmény bezárását
követõen 6 hónapon belül Magyarország területén egy
vagy több, a bezáró létesítménnyel megegyezõ gazdasági
tevékenységet végzõ létesítményt helyez üzembe, és meg-
felel a 7. § (2) bekezdés szerinti feltételeknek (a továbbiak-
ban együttesen: új létesítmény), akkor az új belépõ tarta-
lékból történõ kibocsátási egység igénylése helyett a bezá-
rás bejelentésével egyidejûleg a környezetvédelmi hatóság
útján a minisztertõl kérelmezheti a bezáró létesítmény ki-
bocsátási egységeinek megtartását a kereskedési idõszak
hátralévõ éveire.

(2) A bezáró létesítmény üzemeltetõje akkor jogosult a
kibocsátási egységeinek megtartására, ha

a) az új létesítmény üzembe helyezése az (1) vagy
(4) bekezdésben meghatározott idõszakban történt, és

b) az új létesítmény kibocsátásainak legnagyobb há-
nyadáért felelõs gazdasági tevékenység a TEÁOR szerinti
osztályozásban a negyedik számjegyig megegyezik a be-
záró létesítmény által végzett tevékenységgel.

(3) A hatóság a kérelemrõl haladéktalanul tájékoztatja a
minisztert. Amennyiben a létesítmény az (1)–(2) bekez-
désben foglaltaknak megfelel, a miniszter a kibocsátási
egységek megtartását határozatban hagyja jóvá.

(4) A 6 hónapos határidõ kérelemre legfeljebb 12 hó-
napra meghosszabbítható, ha az üzemeltetõ bizonyítja,
hogy az új létesítmény a régi bezárásától számított 6 hóna-
pon belül technikai vagy egyéb körülmények miatt nem
helyezhetõ üzembe.
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(5) A bezáró létesítmény egységeinek megtartására való
jogosultság meghatározása céljából több bezáró létesít-
mény kibocsátási egységeinek átvitele során a legutolsó
bezárás idõpontját kell alapul venni, több új létesítmény
esetén pedig a legutolsó üzembe helyezés idõpontját.

(6) Amennyiben az új létesítmény kapacitása meghalad-
ja a bezáró létesítmény kapacitását, a bezáró létesítmény
kibocsátási egységeit az új létesítmény üzemeltetõje teljes
egészében megtarthatja. A két létesítmény közötti kapaci-
táskülönbözetre az új belépõ tartalékra vonatkozó szabá-
lyok érvényesek.

11. §

(1) A bezáró létesítmény egységeinek megtartására
jogosult az új létesítmény üzemeltetõje, amennyiben:

a) a bezáró létesítmény üzemeltetõje,
b) a bezáró létesítmény üzemeltetõjének jogutódja, vagy
c) lakossági vagy ipari távhõ termelõjeként a bezáró lé-

tesítménnyel azonos fogyasztói kör részére végez szolgál-
tatást.

(2) Nem jogosult a kibocsátási egységek megtartására
az üzemeltetõ, ha az õ jogellenes tevékenysége vagy mu-
lasztása eredményezte a létesítmény bezárását.

(3) Részben vagy egészben állami tulajdonú létesít-
mény bezárása esetén a bezáró létesítmény jóvá nem írt ki-
bocsátási egységeit az állami tulajdoni részesedés arányá-
ban a miniszter értékesítheti, vagy hozzáadhatja az új be-
lépõ tartalékhoz.

12. §

A bezáró létesítmény egységei az üzembe helyezést kö-
vetõ év február 28-án kerülhetnek jóváírásra az új létesít-
mény számára. Az üzemeltetõ az üzembe helyezést az Üht.
Vhr. szerint jelenti be a hatóságnak.

A nemzetközi rugalmassági mechanizmusokból
származó kibocsátás-csökkentési és igazolt

kibocsátás-csökkentési egységek felhasználása
a kibocsátási egységek visszaadása során

13. §

A kibocsátás-kereskedelemben részt vevõ létesítmé-
nyek üzemeltetõi az együttes végrehajtási és a tiszta fej-
lesztési mechanizmus projektekbõl származó kibocsá-
tás-csökkentési egységeket és igazolt kibocsátás-csökken-
tési egységeket az Üht. 11. §-a szerinti visszaadás során az
Üht. 14. §-a szerinti beszámítás keretében felhasználhat-
ják, létesítményenként az adott évben visszaadott kibocsá-
tási egységek mennyiségének legfeljebb 10%-áig.

Együttes végrehajtási projekt tartalék

14. §

(1) A kettõs elszámolású kibocsátás-csökkentéssel járó
együttes végrehajtási projektekre az 1. mellékletben meg-
határozott tartalék kerül elkülönítésre.

(2) A 8. mellékletben meg nem nevezett további kettõs
elszámolású kibocsátás-csökkentéssel járó együttes végre-
hajtási projektek nem hagyhatók jóvá.

15. §

(1) A kettõs elszámolású kibocsátás-csökkentéssel járó
együttes végrehajtási projektek által 2008. január 1. és
2012. december 31. között elért éves kibocsátás-csökken-
tést külön jogszabály szerint kell nyomon követni és hitele-
síteni.

(2) Az (1) bekezdés szerint hitelesített kibocsátás-csök-
kentés elismerésére legfeljebb a 8. mellékletben az adott
projekt számára meghatározott kibocsátás-csökkentési
egység mennyiség adható át, olyan módon, hogy ezzel
egyidejûleg megegyezõ számú kibocsátási egység kerül
törlésre az együttes végrehajtási projekt tartalékból. Az át-
adás részletes szabályairól külön jogszabály rendelkezik.

Záró rendelkezések

16. §

(1) E rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.

(2) A második kereskedési idõszakban az új belépõ tar-
talékból történõ kiosztást elsõ alkalommal 2008. december
1-jétõl 2009. január 5-ig lehet kérni. A határidõ jogvesztõ.

(3) A 2005–2007 közötti idõszakban az üvegházhatású
gázok kibocsátási egységeinek kereskedelmére vonatkozó
Nemzeti Kiosztási Terv és Nemzeti Kiosztási Lista kihir-
detésérõl, valamint a kibocsátási egységek kiosztásának
részletes szabályairól szóló 66/2006. (III. 27.) Korm. ren-
delet 2008. december 1-jén hatályát veszti.

(4) Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak való
megfelelést szolgálja:

a) az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei
Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozá-
sáról és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló,
2003. október 13-i 2003/87/EK európai parlamenti és ta-
nácsi irányelv,

b) az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei
Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozá-
sáról szóló 2003/87/EK irányelvnek a Kiotói Jegyzõkönyv
projektmechanizmusaira tekintettel történõ módosításáról
szóló, 2004. október 27-i 2004/101/EK európai parlamenti
és tanácsi irányelv 1. cikke,
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c) a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv-
nek megfelelõen a kiotói jegyzõkönyvben meghatározott
projekttevékenységek esetében a kibocsátási egységek Kö-
zösségen belüli kereskedelmi rendszere szerint történõ
üvegházhatást okozó gázkibocsátás-csökkentések kétszeres
elszámolásának elkerülésérõl szóló, 2006. november 13-i
2006/780/EK bizottsági határozat 3. és 4. cikkei.

(5) Ez a rendelet a 2003/87/EK európai parlamenti és ta-
nácsi irányelv és a 280/2004/EK európai parlamenti és ta-

nácsi határozat szerinti kibocsátásforgalmi-jegyzékek
egységesített és biztonságos rendszerérõl szóló, 2004. de-
cember 21-i 2216/2004/EK bizottsági rendelet 42., 44.,
48. és 53. cikkeinek végrehajtásához szükséges rendelke-
zéseket állapítja meg.

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,
a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
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1. melléklet a 13/2008. (I. 30.) Korm. rendelethez

Az egyes ágazatok számára térítésmentesen kiosztható kibocsátási egységmennyiségek

Az egyes ágazatok számára térítésmentesen kiosztható kibocsátási egységmennyiségek, továbbá a tartalékok az aláb-
bi táblázat szerint a következõk:

1. Ágazatok meglévõ létesítményei számára
Kibocsátási

egységmennyiség/év

I/a. Villamos energiatermelés (levonandó együttes végrehajtási projekt tartalékkal
együtt)

12 209 588

Ebbõl levonandó együttes végrehajtási projekt tartalék 216 466

I/b. Lakossági és közületi távhõ termelés 1 518 933

I/c. Saját célú tüzelõ-berendezések és ipari távhõ 3 197 705

I/d. Cukorgyártás 310 680

I/e. Földgázszállítás és tárolás 204 696

I/f. Bioüzemanyag gyártás 5 122

II. Ásványolaj-feldolgozás 1 282 403

III. Kokszolás 98 707

IV–V. Fémércek pörkölése és zsugorítása; vas- és acéltermelés 1 568 984

VI/a. Cementgyártás 2 125 516

VI/b. Mészgyártás 429 401

VII. Üveggyártás 306 952

VIII/a. Burkolólapok gyártása 67 996

VIII/b. Tetõcserepek, téglák, tûzálló téglák gyártása 669 560

IX–X. Cellulóz-, papír- és kartongyártás 170 231

Összesen meglévõ létesítményeknek térítésmentesen 24 166 474

2. Új belépõ tartalék évente átlagosan 2 193 902

3. Együttes végrehajtási projekt tartalék teljes mennyiséghez hozzáadható része 507 480

4. A térítésmentes kiosztás tárgyát nem képezõ egységmennyiség 548 476

5. Összesen hozzáadott együttes végrehajtási projekt tartalék nélkül 26 908 852



2. melléklet a 13/2008. (I. 30.) Korm. rendelethez

Kibocsátási egységek térítésmentes kiosztása az ágazatok meglévõ létesítményei számára

1.1. E melléklet 2. pontja alapján az egyes ágazatok számára kiosztható egységmennyiség szétosztása az egyes ágaza-
tokba tartozó meglévõ létesítmények között a létesítmények bázisadataival arányosan történik.

1.2. Egy létesítmény bázisadata a létesítmény valamely jellemzõjére vonatkozó adat, amely meghatározza, hogy az
adott létesítmény az ágazat meglévõ létesítményei számára kiosztandó kibocsátási egységmennyiségbõl milyen arány-
ban részesedik.

1.3. A létesítmények bázisadata meghatározásának általános szabályait a 2. pont tartalmazza.

1.4. Az egyes létesítmények bázisadata a 2–9. pontokban részletezett szabályok szerint kerül meghatározásra.

A létesítmények bázisadata meghatározásának szabályai

2.1. Az egyes létesítmények bázisadata általános szabály szerint a létesítmény 2005. évi hitelesített kibocsátásával egyenlõ.

2.2. Minden olyan esetben, amelyben a kibocsátási egységek kiosztása nem hitelesített kibocsátási adatok alapján
történik, a miniszternek jogában áll a kiosztási lista elkészítése érdekében az adatokat hitelesen alátámasztó dokumentu-
mokat bekérni a 3. pont szerint. A miniszter 2012. december 31-ig további hitelesítõ dokumentumokat kérhet be az üze-
meltetõtõl a bázisadat meghatározásához felhasznált adatok igazolására.

2.3. A miniszter a korábban ellenõrzött adatokat újból felülvizsgálhatja, és ezek hitelesítése céljából további doku-
mentumokat kérhet be, illetve amennyiben ezek a múltbeli adatok nem kerültek beadásra, új adatbekérésre kerülhet sor.

2.4. Minden olyan esetben, amelyben a kibocsátási egységek kiosztása hitelesített kibocsátási adatok alapján törté-
nik, a miniszter 2012. december 31-ig további hitelesítõ dokumentumokat kérhet be a bázisadat meghatározásához szük-
séges adatok igazolására, különösen független mérések, hitelesített jelentések vagy számlák bemutatása révén.

3.1. Az egyes létesítmények bázisadatának meghatározása során jelen melléklet 2.1. pontjában meghatározott sza-
bálytól el kell térni, amennyiben

a) a létesítmény üzembe helyezése, illetve 10%-ot meghaladó kapacitásbõvítése 2005-ben történt,
b) a létesítményben 2005-ben történt üzemzavar vagy fejlesztés miatti leállás eredményeképpen a létesítmény kibo-

csátása legalább 10%-kal elmarad a rendes üzemmenet kibocsátásaitól,
c) a 2005. évi kibocsátások hitelesítési folyamata feltárta, hogy a kibocsátási engedélyben 2005-ben nem szerepelt

minden, az Üht. szerint a létesítményhez tartozó berendezés, és ezeket a kibocsátásokat a létesítmény 2005. évi hitelesí-
tett kibocsátási jelentése nem tartalmazza, feltéve, hogy a létesítmény engedélye 2007. december 31-ig módosult,

d) a létesítmény engedélyébõl kikerültek egyes berendezések 2005. január 1. után,
e) a 4–9. pontokban szereplõ ágazatok esetében, a pontokban részletezett módon.

3.2. A létesítmény bázisadata a 3.1. pont:
a) a) és b) pontja szerinti esetekben a létesítmény 2006. évi hitelesített kibocsátása,
b) a c) és d) pontja szerinti esetben a módosított engedélyben szereplõ berendezések együttes 2005. évi kibocsátása,

valamint
c) az e) pontja szerinti esetben a 2005. évi kibocsátásoknak a 2005. évi új belépõ tartalékból 2006. évre kapott egység-

mennyiség átlagával megnövelt értéke.

3.3. A 3.1. a) pontja szerinti létesítményeknél az üzembe helyezés napjának meghatározása a 2005. évi új belépõ tar-
talék iránti igényhez csatolt dokumentumok alapján történik.

3.4. Az üzembe helyezés és a kapacitásbõvítés idõpontjának meghatározásához, az üzemzavar megtörténtének meg-
állapításához, a rendes üzemmenet melletti kibocsátások meghatározásához, és az összes engedélyben szereplõ berende-
zés kibocsátásainak meghatározásához a miniszter felhasználhatja:

– a létesítmény 2005. és 2006. évi hitelesített kibocsátási jelentésében szereplõ adatokat,
– a létesítmény által az új belépõ kérelméhez benyújtott dokumentumokat,
– a berendezések üzemnaplóját,
– a termelést, valamint nyersanyag- és tüzelõanyag-felhasználást igazoló számlákat és szerzõdéseket,
– az üzemzavar elhárításával kapcsolatos karbantartási jegyzõkönyveket, és
– az Üht. Vhr. 4. sz. melléklete alapján bekérhetõ egyéb dokumentumokat.

4.1. Az 50 MWe villamos energia teljesítményt meghaladó, a Magyar Energia Hivatal (a továbbiakban: MEH) villa-
mos energia termelõi engedélyével rendelkezõ létesítmények bázisadatának meghatározása a 3. mellékletben szereplõ
képlet alapján történik.
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4.2. Amennyiben egy létesítmény több berendezésbõl áll, a 3. mellékletben szereplõ képlet alapján berendezésenként
számolt értékek összege a bázisadat.

4.3. A 2005. évi berendezés szintû termelési és a berendezésekre vonatkozó technológiai adatok forrása a létesítmé-
nyek önbevallása. A bevallott adatok ellenõrzés céljából összevetésre kerülnek a MEH számára rendelkezésre álló, az
erõmûvek által a villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény alapján bevallott adattal. Villamos energia és hõterme-
lés alatt nettó (az önfogyasztással csökkentett, erõmûbõl kiadott) villamos energiát és hõt kell érteni.

4.4. Amennyiben egy adott létesítménynek a 4.3. pont szerinti bevallott adata nem egyezik a MEH-nél rendelkezésre
álló adatokkal, a miniszter a kisebb bázisadatot eredményezõ adatot használhatja fel.

4.5. A 3. mellékletben szereplõ képletben hatásfok alatt a nagy tüzelõberendezésekre vonatkozó legjobb elérhetõ
technikát tartalmazó európai referencia dokumentumban a meglévõ létesítményekre meghatározott, a létesítményben al-
kalmazott technológiára jellemzõ legjobb elérhetõ hatásfokot kell érteni.

4.6. Amennyiben a 4.5. pontban megnevezett dokumentum hatásfokként egy intervallumot határoz meg, az intervallum
számtani közepét kell alkalmazni, amennyiben egy legmagasabb elérhetõ hatásfokot, úgy annak a 90%-át kell alkalmazni.
A hibrid fluid tüzelésû berendezéseknél a szénpor és fluidágyas tüzelés hatásfokának súlyozott átlagával kell számolni.

4.7. A hõtermelés hatásfokaként 90%-os értéket kell figyelembe venni.

4.8. Amennyiben a 4.5. pontban meghatározott dokumentumban tartalmazott értékek egyike sem a létesítményben
alkalmazott technológiára vonatkozik, a hatóság által kiválasztott, a létesítmény technológiájához legközelebb álló tech-
nológiára vonatkozó érték alkalmazandó.

4.9. Abban az esetben is a 4.5. pontban hivatkozott dokumentum adatait kell használni, amennyiben egy vagy több
berendezés a létesítményen belül nem éri el az 50 MWe kapacitás határt.

4.10. A 2004–2006. évi termelési adatok közül nem kerülnek figyelembevételre azok az éves adatok, amely években
az erõmû egészére legalább 3 hónapot elérõ üzemzavar volt, és ezt az üzemeltetõ független fél által hitelesített dokumen-
tumokkal alátámasztja, valamint az elsõ üzemelési év a 2004–2006 közötti években új belépõ létesítményekben. Az
üzembe helyezés évét megelõzõ évek szintén nem kerülnek figyelembevételre azoknál a létesítményeknél, melyek a
2004–2006 közötti években új belépõk voltak.

4.11. A 3. melléklet szerinti, a villamos energia és hõtermelésre vonatkozó képletben a kapcsolt hõtermelés 1,05 értékû
szorzója a kombinált ciklusú gázturbina és a villamos energiát és hõt kapcsoltan termelõ gázmotor esetén alkalmazható.

5.1. A cukoripari létesítmények bázisadatának meghatározása a 3. mellékletben szereplõ képlet alapján történik.

5.2. A cukorkvóta a természetes édesítõszerek termékpályáinak szabályozásához kapcsolódó egyes kérdésekrõl
szóló 28/2004. (III. 10.) FVM rendeletben meghatározott, naptári évekre átszámított cukorkvótát jelenti.

5.3. Azon cukoripari létesítmények esetében, melyek a cukorgyártás mellett egyéb termékeket is gyártanak, a cukor-
termelés esetében a bázisadat meghatározása a cukoripar kiosztási szabályai szerint történik, míg az egyéb termékek
gyártása esetében az egyéb releváns ágazat bázisadat meghatározására vonatkozó szabályok tekintendõk irányadónak.

6.1. A cementipari létesítmények bázisadatának meghatározása a 3. mellékletben szereplõ képlet alapján történik.

6.2. A 3. mellékletben szereplõ képletben fajlagos energiafelhasználási érték alatt a cementipari létesítményekre vo-
natkozó legjobb elérhetõ technikát tartalmazó hazai referencia dokumentumban a meglévõ létesítményekre meghatáro-
zott, a létesítményben alkalmazott technológiára jellemzõ legjobb elérhetõ, egységnyi klinkertermelésre vetített fajlagos
energiafelhasználási értéket kell érteni.

6.3. Amennyiben a 6.2. pontban megnevezett dokumentum fajlagos energiafelhasználási értékként egy intervallumot
határoz meg, az intervallum számtani közepét kell alkalmazni, amennyiben az elérendõ fajlagos energiafelhasználási ér-
ték legkisebb szintjét, úgy annak a 90%-át kell alkalmazni.

6.4. A 3. mellékletben szereplõ képletben a kibocsátási tényezõt és oxidációs tényezõt az adott létesítmény 2005. évi
hitelesített kibocsátási jelentésében tartalmazott adatok alapján, a 2005-ben ténylegesen felhasznált tüzelõanyag szerke-
zetet feltételezve kell megállapítani.

6.5. A 3. mellékletben szereplõ képletben a klinkertermelés egységnyi termelésre vetített technológiai kibocsátása az
Európai Közösség kibocsátási egységkereskedelmi rendszerének hatálya alá tartozó cementipari létesítmények
2005. évi termeléssel súlyozott átlagos fajlagos technológiai kibocsátásával egyenlõ.
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7. A mészipari létesítmények bázisadata a 2000–2005 idõszak éves mésztermelési adataiból számított átlag.

8. Az üvegipari ágazat létesítményei számára a bázisadat meghatározása a 2000–2005. évi kibocsátás átlaga alapján
történik. Kivétel ez alól, ha a létesítmény üzembe helyezése, a 10%-ot meghaladó bemenõ hõteljesítmény vagy névleges
termelési kapacitás változásának idõpontja:

a) 2005. január 1. és 2005. december 31. között volt, ilyenkor a referenciakibocsátás a létesítmény 2006–2007 idõ-
szakra a miniszter által a 2007. évre az új belépõ kérelmek elbírálása során megállapított kibocsátása;

b) 2004. január 1. és 2004. december 31. között történt, ilyenkor a referenciakibocsátás a létesítmény számára a
2005–2006 közötti évek átlagos kibocsátása; vagy

c) 2000. január 1. és 2003. december 31. között történt, ilyenkor a referenciakibocsátás a létesítmény számára a válto-
zást követõ év és 2005 közötti évek átlagos kibocsátása.

9.1. A kerámiaipari ágazatok létesítményei számára a bázisadat meghatározása a 2000–2005. évi kibocsátás átlaga
alapján történik. A 2000–2005. évi kibocsátások átlagának alkalmazása alól kivétel, ha a létesítmény üzembe helyezése,
vagy a 10%-ot meghaladó bemenõ hõteljesítmény, illetve névleges termelési kapacitás változásának idõpontja:

a) 2005. január 1. és 2005. december 31. között volt, ilyenkor a referenciakibocsátás a létesítmény 2006. évi hitelesí-
tett kibocsátása;

b) 2004. január 1. és 2004. december 31. között történt, ilyenkor a referenciakibocsátás a létesítmény számára a
2005–2006 közötti évek átlagos kibocsátása; vagy

c) 2000. január 1. és 2003. december 31. között történt, ilyenkor a referenciakibocsátás a létesítmény számára a válto-
zást követõ év és 2005 közötti évek átlagos kibocsátása.

9.2. A kerámiaipari ágazat létesítményei esetén a létesítmény kibocsátásainak meghatározása során számolni kell az
agyag szervesanyag tartalmából eredõ kibocsátással is. Az agyag szervesanyag tartalmából eredõ kibocsátás a 2005. évi
hitelesített adatok alapján kerül meghatározásra. Amennyiben nem áll rendelkezésre 2005. évi adat, úgy a miniszter a
2006. évi hitelesített adatot is használhatja.

9.3. A 2005 elõtti évekre vonatkozóan az agyag szervesanyag tartalmából eredõ kibocsátást becsülni kell, olyan mó-
don, hogy a technológiai kibocsátásnak a teljes ilyen kibocsátásokat eredményezõ alapanyag felhasználáshoz viszonyí-
tott arányát változatlannak kell feltételezni.

3. melléklet a 13/2008. (I. 30.) Korm. rendelethez

Az egyes ágazatokba tartozó meglévõ létesítmények bázisadatának meghatározása

Villamosenergia-termelés

Az ágazat számára a bázisadat meghatározása az alábbi képletek alapján történik:
Kapcsolt villamos energia és hõtermelés esetén:

BA
TA

BATeff

BHTüz

létesítmény
LCP

j

� �
�

�

105
2004 06

2005

, *

( Tüz KT Tüz OT

BHTüz

j j
tüzelõüzel g

j
tüzelõüzel g

��
� ( )2005

Nem kapcsolt villamos energia és hõtermelés esetén:

BA
TV

BATveff

TH

BATheff
létesítmény
LCP � �

� �2004 06 2004 06�

�
�

	



� �

� �� ( )
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BHTüz Tüz KT Tüz OT

BHTü

j j j
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z
Tech

j
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2005

2005

)�
�

ahol:
BA létesítmény

LCP = a villamos energiát termelõ, 50 MWe kapacitást meghaladó létesítmény bázisadata

TA2004–06 = 2004–2006 évi villamos energia és hõtermelési termelési adatának összege (TJ)
TV2004–06 = 2004–2006 évi villamos energia termelési adat (TJ)
TH2004–06 = 2004–06 évi hõtermelési adat (TJ)
BATeff = az adott technológiára jellemzõ BAT összesített hatásfok
BATveff = az adott technológiára jellemzõ BAT villamos energia hatásfok
BATheff = az adott technológiára jellemzõ BAT hõenergia hatásfok
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BHTüzj = j-edik tüzelõanyag felhasználása 2005-ben (TJ)
TüzjKT = j-edik tüzelõanyagra jellemzõ kibocsátási tényezõ (tCO2/TJ)
TüzjOT = j-edik tüzelõanyagra jellemzõ oxidációs tényezõ (%)
Tech2005 = az adott létesítmény füstgáz kéntelenítésbõl származó 2005. évi kibocsátása

Cukoripar

A bázisadat meghatározása az alábbi képletnek megfelelõen történik a cukoripari létesítmények számára:

BA CK
CT

létesítmény
cukoripar

vállalat
létesítmény� �

�98 02

98 02

98 02

CT
FK

vállalat

létesítmény�
��

ahol:
CKvállalat = a létesítményt üzemeltetõ vállalat számára az egységes területalapú támogatási rendszer alapján tá-

mogatásra jogosult mezõgazdasági termelõknek nyújtott elkülönített cukortámogatásról szóló
48/2006. (VI. 22.) FVM rendelet alapján a 2008–2012 naptári évekre meghatározható cukorkvóta

CTlétesítmény
98 02� = a létesítmény cukortermelése az 1998–2002-es idõszakban

CTvállalat
98 02� = a létesítményt üzemeltetõ vállalat cukortermelése az 1998–2002-es idõszakban

FK létesítmény
98 02� = a létesítmény egy tonna cukortermelésre vetített átlagos éves fajlagos kibocsátása 1998 és 2002 kö-

zött, amit a legalacsonyabb fajlagos kibocsátású év adatának elhagyásával számolunk

Cementipar

Az ágazatba tartozó létesítmények bázisadata az alábbi képlet alapján kerül kiszámításra:

BA TA BATf

BHTüz Tüz KT

létesítmény
cement

j j

� � �
�

2005

2005( �� Tüz OT

BHTüz

j
tüzelõüzel anyag

tüzelõüzel anyag

)

( )2005�
� �TA TechT2005

ahol:
BA létesítmény

cement = a cementgyártó létesítmény bázisadata

TA2005 = 2005. évi termelési adat (t klinker)
BATfaktor = az adott gyártási technológiára jellemzõ legjobb elérhetõ technikához tartozó fajlagos energiafel-

használási érték (TJ/t klinker)
BHTüzj = j-edik tüzelõanyag felhasználása 2005-ben (TJ)
TüzjKT = j-edik tüzelõanyagra jellemzõ kibocsátási tényezõ (tCO2/TJ)
TüzjOT = j-edik tüzelõanyagra jellemzõ oxidációs tényezõ (%)
TechT = a kibocsátás-kereskedelem hatálya alá tartozó cementipari létesítmények 2005. évi súlyozott átla-

gos fajlagos technológiai kibocsátása (tCO2/t klinker)

4. melléklet a 13/2008. (I. 30.) Korm. rendelethez

Az új belépõ tartalék megoszlása az egyes évek között

Az új belépõ tartalék az egyes évek között az alábbiak szerint oszlik meg:

Év az adott évre jutó hányad

2008 12%

2009 16%

2010 20%

2011 24%

2012 28%

Összesen 100%
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5. melléklet a 13/2008. (I. 30.) Korm. rendelethez

Kibocsátási egységek térítésmentes kiosztása az új belépõ tartalékból

1. Az új belépõ tartalékból részesedni jogosult 6. § (1) bekezdése szerinti létesítmények számára a bázisadat meghatá-
rozása a 6. mellékletben szereplõ képlet alapján történik. A 6. melléklet szerinti képletben szereplõ tényezõk megálla-
pítása a 2–13. pontban foglalt szabályoknak megfelelõen történik.

2. Az egységnyi termékmennyiségre vonatkoztatott tüzelõanyag felhasználás teljesen azonos termékek esetében
az alacsonyabb fajlagos kibocsátással rendelkezõ technológia szerint kerül meghatározásra. A kapcsolt és nem-kapcsolt
energiatermelés nem minõsül azonos terméket termelõ technológiának.

3. A fajlagos tüzelõanyag felhasználás a létesítményben tüzelt tüzelõanyagot felhasználó, elérhetõ leginkább szén-
dioxid takarékos technika tüzelõanyag felhasználása alapján kerül meghatározásra. Amennyiben a legjobb elérhetõ tech-
nikára vonatkozó referencia dokumentum a fajlagos energiafelhasználásra egy intervallumot ad meg, annak legalacso-
nyabb értékét, amennyiben egy felsõ határt, annak a 90%-át kell alkalmazni.

4. A tüzelõberendezések esetén a fajlagos tüzelõanyag felhasználást a hatásfok adatok alapján kell meghatározni.

5. Amennyiben az adott gazdasági ágazatra vonatkozóan rendelkezésre áll hazai és európai uniós legjobb elérhetõ
technikára vonatkozó referencia dokumentum, a kettõ közül az alacsonyabb értéket eredményezõ dokumentumot kell al-
kalmazni.

6. A létesítmény esetében tekintetbe vehetõ legjobb elérhetõ technikára vonatkozó referencia dokumentumban tartal-
mazott érték hiányában az elõkészület alatt álló referencia dokumentumban szereplõ értékek alkalmazandók, illetve
a létesítményben alkalmazott technológiához a hatóság szerint legközelebb álló technológiai megoldásra vonatkozó
érték. Amennyiben ez nem megállapítható, a létesítmény tényleges fajlagos tüzelõanyag felhasználása alkalmazható.

7. Kapcsolt hõ- és villamosenergia-termelésre áttérõ hõtermelõk esetében a villamosenergia-termelésre a nem kap-
csoltan termelt villamos energetikai fajlagos tüzelõanyag felhasználás alapján, a kapcsolt termelésre áttérõ villamos
energia termelõk esetében pedig a nem kapcsoltan termelt hõre vonatkozó fajlagos tüzelõanyag felhasználás alapján kell
megállapítani a fajlagos tüzelõanyag felhasználást.

8. A tüzelõanyag egységnyi felhasználására vetített fajlagos szén-dioxid kibocsátás megállapítása során minden ága-
zatban földgáz tüzelõanyag használatát kell feltételezni.

9. A 9. pontban foglaltak alól kivételt képeznek az 50 MWe feletti villamos energiatermelõ létesítmények, melyek
esetében az energiaellátás biztonságának szavatolásához szükséges szintig vehetõ figyelembe a hazai tüzelõanyagénál
magasabb fajlagos kibocsátás. Szilárd tüzelõanyag esetén az adott erõmû az esetben jogosult a ténylegesen alkalmazott
szilárd tüzelõanyag felhasználásra, ha a 2005. december 31-én üzemben lévõ erõmûvek összkapacitása MWth mérték-
egységben kifejezve nem nõ. Egyéb esetben nem részesíthetõ megengedõbb elbánásban a magasabb fajlagos kibocsátás-
sal rendelkezõ tüzelõanyag felhasználás. Földgáz alaptüzelésû, 50 MWe feletti kapacitással rendelkezõ villamos energia
termelõ létesítmények tekintetében, az új belépõ kapacitások esetén

a) a 2007. december 31-ig üzembe helyezett létesítményeknél és a 2008. január 1. után történt kapacitásbõvítés ese-
tén a létesítmények üzemelése során megvalósult szénhidrogén tüzelõanyag szerkezetet kell feltételezni;

b) a 2008. január 1-je után üzembe helyezett új létesítményeknél, a megszakítható szerzõdéssel rendelkezõ fogyasz-
tóknál, valamint a földgázkorlátozással érintett fogyasztóknál a tényleges folyékony tüzelõanyag felhasználás mértékéig
– legfeljebb évi 60 napos idõszakra – tüzelõolaj felhasználást kell feltételezni.

10. A 9. pontban foglaltak alól további kivételt képeznek a biomasszát, biogázt, egyéb megújuló tüzelõanyagot
legalább 60%-ban alkalmazó létesítmények, melyek csak a fosszilis tüzelõanyag felhasználás után jogosultak földgáz
alapon kibocsátási egység kiosztásra. Biomassza tüzelésû erõmû kizárólag abban az esetben lehet jogosult földgáz ala-
pon kiosztásra az új belépõ tartalékból, ha 2007. január 18-ig regisztrálásra került mint együttes végrehajtási projekt,
azonban már nem került jóváhagyásra.
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11. A villamos energia ipari ágazatban az új belépõ létesítmények szén vagy lignittüzelésû blokkjaiban legalább
17,8%-os biomassza hányadot kell feltételezni.

12. A bioüzemanyag-gyártó létesítmények esetében az üzembe helyezés utáni elsõ évben kell földgáz tüzelõanyag
felhasználását feltételezni, a további években pedig azt kell feltételezni, hogy megújuló energiaforrást használnak.

13. Az adott gazdasági tevékenységre vonatkozóan az ágazatban az egységnyi nyersanyag felhasználásra megállapí-
tott fajlagos technológiai kibocsátás megállapításához egy adott nyersanyag esetén az ágazat vagy indokolt esetben alá-
gazat létesítményei által használt nyersanyagból származó fajlagos kibocsátás alsó kvartilisének átlagát kell alapul ven-
ni, melynek meghatározása az ágazatba vagy alágazatba tartozó létesítmények legutolsó évi hitelesített kibocsátási jelen-
tései alapján történik. Amennyiben az adat nem áll rendelkezésre, úgy a létesítmény tényleges fajlagos nyersanyag fel-
használásra megállapított technológiai kibocsátását kell alapul venni.

14. Az egységnyi termeléshez tartozó, szén-dioxid kibocsátást eredményezõ nyersanyag-felhasználás megállapításá-
hoz egy adott nyersanyag esetén az ágazat vagy indokolt esetben alágazat létesítményei által egységnyi termékre vetített
fajlagos nyersanyag felhasználás alsó kvartilisének átlagát kell alapul venni, melynek meghatározása az ágazatba vagy
alágazatba tartozó létesítmények legutolsó évi hitelesített kibocsátási jelentései alapján történik. Amennyiben az adat
nem áll rendelkezésre, úgy a létesítmény tényleges fajlagos nyersanyag felhasználási adatát kell alapul venni.

6. melléklet a 13/2008. (I. 30.) Korm. rendelethez

Az új belépõ létesítmények bázisadatának meghatározása

IB TAF KTTECH TET KTTüzúj lét új lét anyag új lét tüz� � � �( ) (7� elõanyag VT)�� �

ahol:
IBúj lét = az új belépõ létesítmény bázisadata
TAFúj lét

7 = az adott ágazatban az egységnyi nyersanyag felhasználásra megállapított fajlagos technológiai CO2

kibocsátás (tCO2/t anyag)
KKTech = az egységnyi termeléshez tartozó, CO2 kibocsátást eredményezõ nyersanyag felhasználás

(t anyag/t termék)
TETúj lét = az adott tüzelõanyag egységnyi felhasználására vetített fajlagos CO2 kibocsátása, figyelembe véve

az oxidációs tényezõt is (tCO2/TJ)
KTTtüzelõanyag = az adott ágazatra, ezen belül az adott technológiára vonatkoztatott egységnyi termelésre megállapí-

tott fajlagos tüzelõanyag felhasználás (terméktõl függõen pl. TJ/t termék, TJ/TJ, TJ/GWh)
VT = a termelés (terméktõl függõen pl. t, TJ, GWh)

7. melléklet a 13/2008. (I. 30.) Korm. rendelethez

Az új belépõ létesítmények számára kiosztandó kibocsátási egységmennyiség meghatározása

ha
IB

ÚBT
KK IB

év

új lét
� � � �1

ha
IB

ÚBT
KK

IB

IB
ÚBT

év

új lét év
�

�
� � � �1 ( )

ahol:

KKúj lét
� 07 = az új belépõ létesítmény számára egy adott évre kiosztandó kibocsátási egységmennyiség

IB = az új belépõ létesítmény adott évi bázisadata
ÚBTév = az új belépõ tartalék adott évre vonatkozó része
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8. melléklet a 13/2008. (I. 30.) Korm. rendelethez

Együttes végrehajtási projektek

Projekt szállítója Státusz Projekt típusa Indoklás tartalék képzésére 2008 2009 2010 2011 2012 Tartalék képzés módja

AES Borsod Ener-
getikai Kft.

Jóváhagyó Nyilat-
kozat

átállás biomasszára igen, Jóváhagyó
Nyilatkozat

164163 164163 164163 164163 164163 ebbõl 164 163 meg-
valósult, hozzáadás
elõre jelzett
mennyiséghez

Bakonyi Erõmû Zrt. Jóváhagyó Nyilat-
kozat

átállás biomasszára igen, Jóváhagyó
Nyilatkozat

101930 100050 98160 96450 94560 ebbõl 50 682 meg-
valósult, hozzáadás
elõre jelzett
mennyiséghez

GREEN
PARTNERS, BGP
Engineers BV

Jóváhagyó Nyilat-
kozat – függõben

depónia-gáz hasz-
nosítása

igen, Jóváhagyó
Nyilatkozat eljárási
rend változása miatt
függõben

7000 7000 7000 7000 7000 levonás villamos
energia szektor elõ-
rejelzésébõl

PANNONPOWER
Holding Zrt.

Jóváhagyó Nyilat-
kozat

átállás biomasszára igen, Jóváhagyó
Nyilatkozat

292635 292635 292635 292635 292635 ebbõl 292 635 meg-
valósult, hozzáadás
elõre jelzett
mennyiséghez

Exim-Invest Biogáz
Kft.

Jóváhagyó Nyilat-
kozat

depónia-gáz hasz-
nosítása

igen, Jóváhagyó
Nyilatkozat

2000 2000 2000 2000 2000 levonás villamos
energia szektor elõ-
rejelzésébõl

Pálhalmai Agrospe-
ciál Kft.

Jóváhagyó Nyilat-
kozat

biogáz hasznosítás igen, Jóváhagyó
Nyilatkozat

10000 10000 10000 9000 9000 levonás villamos
energia szektor elõ-
rejelzésébõl

Füzfõi Erõmû Zrt. Jóváhagyó Nyilat-
kozat

biomassza tüzelésû
kapcsolt energiater-
melés

igen, Jóváhagyó
Nyilatkozat

57000 56000 55000 54000 53000 levonás villamos
energia szektor elõ-
rejelzésébõl

Liget Bioenergia
Mûvek Kft.

Jóváhagyó Nyilat-
kozat

biomassza tüzelésû
kapcsolt energiater-
melés

igen, Jóváhagyó
Nyilatkozat

95590 96000 96000 95000 94000 levonás villamos
energia szektor elõ-
rejelzésébõl

Összesen 730318 727848 724958 720248 716358

Megvalósult 507480 507480 507480 507480 507480

Még meg nem való-
sult

222838 220368 217478 212768 208878
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9. melléklet a 13/2008. (I. 30.) Korm. rendelethez

Oktatási és egészségügyi intézmények

Létesítmény megnevezése Kibocsátási engedély száma Kibocsátás (t CO2)

Dotenergo Energetikai és Épületgépészeti Zrt. DEOEC kazánház 5335–1 5 797

Fõvárosi Önkormányzat Szent János Kórház és Rendelõintézet 5120–1 11 328

Dalkia Energia Zrt. Fejér Megyei Szent György Kórház 5199–1 9 336

Szegedi Tudományegyetem Központi Kazánház 2817–1–05 8 263

Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórház 5114–1 5 342

Összesen 40 066

10. melléklet a 13/2008. (I. 30.) Korm. rendelethez

A második kereskedési idõszakra vonatkozó Nemzeti Kiosztási Terv hatálya alá tartozó létesítmények elõzetes listája

Üzemeltetõ neve Létesítmény neve ÜHG engedély-azonosító Kiosztás

VILLAMOS ENERGIA 11 993 122

AES Borsodi Energetikai Kft. AES Borsodi Energetikai Kft. Tiszapalkonyai Hõerõmû UHG5377-1-04 181 591

AES Borsodi Energetikai Kft. Borsodi Hõ-
erõmû

AES Borsodi Energetikai Kft. Borsodi Hõerõmû UHG5288-1-04 193 828

AES Tisza Erõmû Kft. AES Tisza Erõmû Kft. UHG5332-1-04 735 338

Bakonyi Bioenergia Kft. Bakonyi Bioenergia Kft., 11–12. sz. kazán UHG5322-1 50 269

Bakonyi Erõmû ZRt. Bakonyi Erõmû ZRt. Ajkai Hõerõmû UHG5317-1-04 358 191

Budapesti Erõmû ZRt. Budapesti Erõmû ZRt. Kelenföldi Kombinált Ciklusú Gázturbinás
Hõszolgáltató Erõmû

UHG5182-1-04 353 254

Budapesti Erõmû ZRt. Budapesti Erõmû ZRt. Kispesti Kombinált Ciklusú Gázturbinás
Hõszolgáltató Erõmû

UHG5248-1-04 270 835

Budapesti Erõmû ZRt. Budapesti Erõmû ZRt. Újpesti Kombinált Ciklusú Gázturbinás
Hõszolgáltató Erõmû

UHG5250-1-04 289 769

Csepeli Áramtermelõ Kft. Csepel II. KCGT Erõmû UHG5197-1 495 976

Debreceni Kombinált Ciklusú Erõmû Kft. Debreceni Kombinált Ciklusú Erõmû Kft. UHG5210-1 243 224

Dunamenti Erõmû ZRt. Dunamenti Erõmû ZRt. UHG5300-1-04 1 238 558

EMA-POWER Energiatermelõ és Szolgál-
tató Kft.

EMA-POWER Erõmû UHG5295-1 1 069 028
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Üzemeltetõ neve Létesítmény neve ÜHG engedély-azonosító Kiosztás

Magyar Villamos Mûvek ZRt. Lõrinci Gázturbinás Erõmû UHG5235-1 1 145

Magyar Villamos Mûvek ZRt. Litéri Gázturbinás Erõmû UHG5245-1-04 736

Magyar Villamos Mûvek ZRt. Sajószögedi Gázturbinás Erõmû UHG5246-1-04 630

Mátrai Erõmû ZRt. Mátrai Erõmû ZRt. Visontai Erõmû UHG5119-1-04 4 807 628

Pannon Hõerõmû Energiatermelõ, Kereske-
delmi és Szolgáltató ZRt.

Pannon Hõerõmû ZRt. Pécsi Erõmû UHG5154-1-04 220 161

Vértesi Erõmû ZRt. Vértesi Erõmû ZRt. Oroszlányi Erõmû UHG5198-1 1 482 962

TÁVHÕ 1 518 933

Alfa-Nova Energetikai Fejlesztõ, Tervezõ
és Vállalkozó Kft.

Alfa-Nova Kft. Szekszárdi Területi Igazgatóság Déli Fûtõmû UHG5256-1-04 12 592

Alfa-Nova Energetikai Fejlesztõ, Tervezõ
és Vállalkozó Kft.

Alfa-Nova Kft. Szolnoki Területi Igazgatóság UHG5258-1 7 103

Alfa-Nova Energetikai Fejlesztõ, Tervezõ
és Vállalkozó Kft.

Alfa-Nova Kft. Szolnoki Területi Igazgatóság József Attila Fûtõ-
mû

UHG5259-1 4 698

ALFEN Almásfüzitõi Energetikai és Szol-
gáltató Kft.

ALFEN Almásfüzítõi Energetikai és Szolgáltató Kft. UHG5149-1 8 922

Budaörsi Településgazdálkodási Kft. Fûtõmû UHG0288-1 6 672

Budapesti Erõmû ZRt. Budapesti Erõmû ZRt. Révész Fûtõmû UHG5251-1-04 43 184

Budapesti Távhõszolgáltató Rt. Észak-budai Fûtõmû UHG5163-1 77 272

Budapesti Távhõszolgáltató Rt. Óbudai Fûtõmû UHG5165-1 52 500

Budapesti Távhõszolgáltató Rt. Újpalotai Fûtõmû UHG5166-1 39 461

Budapesti Távhõszolgáltató Rt. Rákoskeresztúri Fûtõmû UHG5167-1 9 813

Budapesti Távhõszolgáltató Rt. Füredi úti Fûtõmû UHG5168-1 42 393

Callis-R Energetikai Rt. Rákoskeresztúri Gázmotoros Fûtõerõmû UHG0352-1 24 284

CHP Erõmû Kft. Újpalotai Gázmotoros Erõmû UHG0247-1-05 54 366

Csepeli Erõmû Kft. PTVM kazánház UHG5312-1 2 418

Csornahõ Csornai Hõszolgáltató Kft. Csornahõ Csornai Hõszolgáltató Kft. UHG 5289-1 7 266

Dalkia Energia Zrt. Dalkia Energia Zrt.Békéscsabai kirendeltség UHG5396-1-04 8 242

E.ON. Energiatermelõ Kft. E.ON. Energiatermelõ Kft. Debreceni telephely UHG5232-1-04 71 787

E.ON. Energiatermelõ Kft. E.ON. Energiatermelõ Kft. Gyõri telephely UHG5224-1-04 38 950

E.ON. Energiatermelõ Kft. E.ON. Energiatermelõ Kft. Soproni telephely UHG5221-1-04 31 965

E.ON. Energiatermelõ Kft. E.ON. Energiatermelõ Kft. Nyíregyházi telephely UHG5339-1-04 83 500

Egri Vagyonkezelõ és Távfûtõ ZRt. EVAT ZRt. UHG5375-1-04 8 892
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Üzemeltetõ neve Létesítmény neve ÜHG engedély-azonosító Kiosztás

Gyõrhõ Gyõri Hõszolgáltató Kft. Gyõrhõ Kft. Rozgonyi u.-i fûtõerõmû UHG5228-1 126 179

Hõszolgáltató és Energetikai Berendezése-
ket Üzemeltetõ Kft.

HEBÜ Kft. Szegedi Telephely UHG5394-1 7 200

Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelõ
és Szolgáltató Rt.

Kanizsai utcai Fûtõmû UHG5326-1 14 221

Kazinc Therm Fûtõerõmû Kft. Kazincbarcika Fûtõerõmû UHG5234-1 47 515

Kecskeméti TERMOSTAR Hõszolgáltató
Kft.

TERMOSTAR Hõszolgáltató Kft. Szultán utcai fûtõmû UHG5488-1 15 356

Kecskeméti TERMOSTAR Hõszolgáltató
Kft.

Széchenyivárosi fûtõmû UHG5713-1 30 691

Komlói Fûtõerõmû ZRt. Komlói Fûtõerõmû ZRt. UHG5388-1-04 30 527

Magyar Villamos Mûvek ZRt. Tatár utcai Gázmotoros Erõmû UHG5236-1-04 60 656

MESZ Mosonmagyaróvár Energia Szolgál-
tató Kft.

MESZ Mosonmagyaróvár Kft. Erõmûve UHG5292-1 29 527

Miskolci Hõszolgáltató Kft. Miskolci Hõszolgáltató Kft. Diósgyõri Fûtõmû UHG5379-1 5 207

Miskolci Hõszolgáltató Kft. Miskolci Hõszolgáltató Kft. Hõtermelõ üzem UHG5522-1 59 663

Ózdi Távhõtermelõ és Szolgáltató Kft. Ózdi Távhõ Kft. UHG5325-1 23 964

Tisza-Therm Fûtõerõmû Kft. Tiszaújvárosi Fûtõerõmû UHG1814-1 32 127

SINESCO Energiaszolgáltató Kft. SOTÁV Kft. telephelyén mûködõ gázmotoros erõmû UHG5589-1 35 878

Sopron Holding Vagyonkezelõ ZRt. Sopron Holding Vagyonkezelõ ZRt. Kõfaragó téri Fûtõmû UHG5237-1-04 7 222

Szegedi Hõszolgáltató Kft. Szegedi Hõszolgáltató Kft. Észak I/A Fûtõmû UHG2662-1-05 5 714

Szegedi Hõszolgáltató Kft. Szeged Észak I/B fûtõmû UHG2663-1-05 11 408

Szegedi Hõszolgáltató Kft. Szeged Felsõváros I. fûtõmû UHG2664-1-05 4 950

Szegedi Hõszolgáltató Kft. Szegedi Hõszolgáltató Kft. Felsõváros II. Fûtõmû UHG2665-1-05 12 535

Szegedi Hõszolgáltató Kft. Szegedi Hõszolgáltató Kft. Rókusi Fûtõmû UHG2666-1-05 7 402

Székesfehérvári Fûtõerõmû Kft. Székesfehérvári Fûtõerõmû Kft. UHG5145-1-04 56 268

Szombathelyi Távhõszolgáltató Kft. Szombathelyi Távhõszolgáltató Kft. – Vízöntõ u. UHG5214-1-04 19 672

Tarjánhõ Szolgáltató Elosztó Kft. Városi Fûtõmû UHG5304-1 15 540

Tatabánya Erõmû Kft. Tatabánya Erõmû Kft. UHG5180-1 136 786

Termidor Kft. Termidor Kft. Tallér úti Fûtõmûve UHG2783-1-05 4 447

Váci Távhõszolgáltató Kft. Alsóvárosi Fûtõmûve UHG0131-1 6 030

Várpalotai Közüzemi Kft. Várpalota Hétvezér utcai Fûtõmû UHG5320-1 16 044

VKSZ Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. Fûtõmû UHG5115-1 10 662
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Üzemeltetõ neve Létesítmény neve ÜHG engedély-azonosító Kiosztás

Zugló-Therm Energiaszolgáltató Kft. Füredi úti Gázmotoros Blokkfûtõerõmû UHG1151-1 49 258

SAJÁT CÉLÚ TÜZELÕBERENDEZÉSEK 3 197 705

Agrana-Juice-Magyarország Kft. Agrana-Juice-Magyarország Kft. Vásárosnaményi almalé üzem UHG5268-1-04 5 886

Agrana-Juice-Magyarország Kft. Agrana-Juice-Magyarország Kft. Anarcsi Almaléüzem UHG 5269-1-04 2 753

Agro-Chemie Növényvédõszer Gyártó, Ér-
tékesítõ és Forgalmazó Kft.

Agro-Chemie Energiaüzem Kazánház UHG5431-1 6 666

Agroferm Fermentációs Rt. Agroferm Rt. Energiaellátás UHG5150-1 24 028

Alkaloida Vegyészeti Gyár ZRt. Alkaloida Vegyészeti Gyár ZRt. UHG5144-1-04 34 062

Alcoa-Köfém Székesfehérvári Könnyûfém-
mû Kft.

Alcoa-Köfém Kft. összes tüzelõberendezése (Köfém) UHG5314-1 98 150

BC-Erõmû Kft. BC-Erõmû Kft. UHG5142-1-04 219 319

Borsodchem NyRt. Borsodchem NyRt. VCM Üzem DKE Bontókemencék UHG5141-1-04 53 106

Borsodi Sörgyár Zrt. Borsodi Sörgyár Zrt. Gyártelep UHG5230-1-04 14 753

Budapest Airport ZRt. Budapest Airport ZRt. UHG5534-1-04 19 812

Bunge Növényolajipari Rt. Martfûi Növényolajgyár kazánjai UHG5466-1 1 085

Columbian Tiszai Koromgyártó Kft. 155 382

Dunaferr Energiaszolgáltató Kft. Dunaferr Energiaszolgáltató Kft. Erõmûve UHG5434-1-04 16 712

Dalkia Energia Energetikai Szolgáltató Zrt. MÁV Rt. Bp. Nyugati pu. kazánház UHG5476-1-04 6 761

Dalkia Energia Energetikai Szolgáltató ZRt. Fejér Megyei Szent György Kórház UHG5199-1-04 9 270

Dorogi Erõmû Kft. Dorogi Erõmû Kft. UHG5147-1 79 146

Dotenergo Energetikai és Épületgépészeti Rt. DEOEC Kazánház UHG5335-1 5 756

Dreher Sörgyárak ZRt. Dreher Sörgyárak ZRt.– Erõtelep UHG5143-1-04 13 119

DUNAFERR Lõrinci Hengermû Kft. DUNAFERR Lõrinci Hengermû Kft. UHG5386-5 38 687

Energo-Holding Energetikai, Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft.

E.ON. Energiatermelõ Kft. Debreceni Gázmotoros Erõmû UHG5311-1-04 26 753

EGIS Gyógyszergyár NyRt. EGIS Gyógyszergyár NyRt., Központi Telep UHG5231-1 25 056

EGIS Gyógyszergyár NyRt. EGIS Gyógyszergyár NyRt., Lacta Gyógyszergyár UHG5398-1-04 4 113

Egyesült Vegyimûvek ZRt. EVM ZRt. UHG5884-1-04 21 341

Electrolux Lehel Kft. Electrolux Lehel Kft. UHG0656-1-05 11 748

ESZAT Kft. ESZAT Kft. Almafeldolgozó üzem UHG5156-1 1 526

Falco Forgácslapgyártó ZRt. Falco ZRt. szombathelyi telephelye UHG5331-1-04 14 746

Fõvárosi Önkormányzat Szent János Kór-
ház és Rendelõintézet

Szent János Kórház UHG5120-1 11 248
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Üzemeltetõ neve Létesítmény neve ÜHG engedély-azonosító Kiosztás

Fûzfõi Erõmû Kft. Fûzfõi Erõmû Kft. UHG 5215-1 43 853

Globus Konzervipari Rt. Globus Konzervipari Rt. Energiaszolgáltató üzem, gázkazánok UHG5161-1 6 545

Gyõri Szeszgyár és Finomító Rt. Gyõri Szeszgyár és Finomító Rt. Kazánház UHG5140-1-04 34 945

HMNE Kft. HMNE gázturbinás kiserõmû UHG5223-1-04 10 386

INTERSPAN Faipari Kft. INTERSPAN Faipari Kft. UHG5336-1 5 843

Kecskeméti Konzervgyár ZRt. Kecskeméti Konzervgyár ZRt. Kazánháza UHG4828-1-04 6 147

Kõbányahõ Távhõtermelõ és Szolgáltató Kft. Kõbányai Kogenerációs Erõmû UHG5200-1 87 489

Kronospan-Mofa Hungary Farostlemez-
gyártó Kft.

Kronospan-Mofa Hungary Farostlemezgyártó Kft. UHG5290-1-04 24 833

Magyar Alumínium Termelõ és Kereskedel-
mi ZRt.

MAL ZRt. Ajkai telephelye UHG5297-1-04 78 796

Magyar Aszfalt Keverékgyártó és Építõ-
ipari Kft.

MASZ Kft. Illatos úti Keverõüzeme UHG0144-1-05 3 612

Magyar Aszfalt Keverékgyártó és Építõ-
ipari Kft.

MASZ Kft. Csengelei aszfaltkeverõ üzeme UHG2634-1-05 5 808

Magyar Olaj- és Gázipari NyRt. MOL NyRt. KTD Kiskunhalasi Termelési Egység UHG1216-1 8 619

Magyar Olaj- és Gázipari Rt. MOL Rt. KTD Észak-Magyarországi Termelési egység Hajdúszo-
boszló Déli Telep

UHG1218-1 13 697

Magyar Olaj- és Gázipari NyRt. MOL NyRt. Tiszai Finomító UHG5472-1-04 22 539

Magyar Olaj- és Gázipari NyRt. MOL NyRt. Füzesgyarmati Termelési Egység UHG5475-1-04 10 021

Magyar Olaj- és Gázipari NyRt. MOL NyRt. Algyõ Technológiai Ipartelep UHG5480-1-04 137 881

Magyar Olaj- és Gázipari NyRt. MOL NyRt. TKD. Szanki Földgázüzem-Dúsító UHG5481-1 22 711

Magyar Olaj- és Gázipari NyRt. MOL NyRt. Algyõ C kazánház UHG5482-1-04 26 461

Magyar Olaj- és Gázipari NyRt. MOL NyRt. TKD Finomítás Zalai Finomító UHG5619-1-04 40 871

Magyar Suzuki Rt. Magyar Suzuki Rt. UHG5287-1-04 17 313

Magyaróvári Timföld és Mûkorund
(MOTIM) Kft.

MOTIM Rt. Timföldgyára UHG5353-1 5 569

MÁV Vasjármû Jármûjavító és Gyártó Kft. MÁV Vasjármû Jármûjavító és Gyártó Kft. Szombathelyi telep-
hely

UHG0041-1-05 3 538

Nagykõrösi Konzervgyár Rt. Nagykõrösi Konzervgyár tüzelõberendezései UHG5337-1 3 715

Nestlé Hungária Kft. Nestlé Hungária Kft. UHG5436-1-04 11 909

Nitrogénmûvek ZRt. Nitrogénmûvek ZRt. UHG5216-1-04 12 863

PICK SZEGED Szalámigyár és Húsüzem Zrt. Pick Szeged Zrt. Központi telepe (tüzelõberendezések) UHG5378-1-04 13 524
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Üzemeltetõ neve Létesítmény neve ÜHG engedély-azonosító Kiosztás

Rába Energiaszolgáltató Kft. Reptéri Kazántelep UHG5323-1 35 249

RÁBA Futómû Gyártó és Kereskedelmi
Kft.

Rába Futómû Kft. Reptéri telephely UHG5568-5 16 055

Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt. A Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt. Kazántelep UHG5218-1 15 441

Rockwool Hungary Kft. 15 691

Rockwool Hungary Kft. 20 738

Samsung SDI Magyarország ZRt. Samsung SDI Magyarország ZRt. képcsõgyára UHG5604-1-04 9 222

Swietelsky Építõ Kft. Swietelsky Építõ Kft. Dunakeszi Aszfatlkeverõ Üzem UHG2350-1-05 3 941

Szegedi Tudományegyetem Szegedi Tudományegyetem Központi Kazánház UHG2817-1-05 8 205

TEVA Gyógyszergyár ZRt. TEVA Gyógyszergyár ZRt. Kazánháza UHG5162-1-04 36 783

Tiszai Vegyi Kombinát NyRt. Tiszaújvárosi TVK Ipartelep UHG5479-1-04 77

Tiszai Vegyi Kombinát Rt. (Pirolízis üzem) 1 225 676

Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János
Kórháza

Balassa János Kórház UHG5114-1-04 5 304

Toplan Tapolcai Bazaltgyapot Kft. 6 185

TVK Erõmû Kft. TVK Erõmû Kft. UHG5392-1 156 580

Videoton Holding Rt. Videoton Holding Rt. UHG5467-1 12 976

Zoltek ZRt. Zoltek ZRt. Erõmû UHG5305-1-04 49 109

CUKORGYÁRTÁS 310 680

Hungrana Keményítõ és Izocukorgyártó
Kft.

Hungrana Kft. Tüzelõberendezések UHG5328-1 159 418

Magyar Cukor Rt. Kaposvári Cukorgyára Tüzelõberendezések (gõzkazán, mészkemence, szeletszárító) UHG5243-1 29 266

Magyar Cukor Rt. Petõházi Cukorgyára Tüzelõberendezések (gõzkazán, mészkemence) UHG5238-1 36 804

Mátra Cukor Mátravidéki Cukorgyárak
ZRt.

Mátra Cukor Mátravidéki Cukorgyár ZRt. UHG5307-1-04 41 547

Mátra Cukor Mátravidéki Cukorgyárak
ZRt.

Mátra Cukor Mátravidéki Cukorgyárak ZRt. UHG5385-1-04 43 644

FÖLDGÁZTÁROLÁS ÉS SZÁLLÍTÁS 204 696

E.ON. Földgáz Storage Zrt. E.ON. Földgáz Storage Zrt. Hajdúszoboszlói Tároló Déli Telep UHG1217-1-05 15 011

MOL Földgázszállító ZRt. MOL Földgázszállító ZRt. Beregdaróc Kompresszorállomás UHG5477-1-04 87 083

MOL Földgázszállító ZRt. MOL Földgázszállító ZRt. Mosonmagyaróvári Kompresszorállo-
más

UHG5765-1 11 130

MOL Földgázszállító ZRt. MOL Földgázszállító ZRt. Nemesbikk Kompresszorállomás UHG5766-1-04 43 194
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MOL Földgázszállító ZRt. MOL Földgázszállító ZRt. Hajdúszoboszló Kompresszorállomás UHG5767-1-04 27 280

MOL Földgázszállító ZRt. MOL Földgázszállító ZRt. Városföldi Kompresszorállomás UHG5768-1-04 20 999

BIOÜZEMANYAGGYÁRTÁS

Hungrana Keményítõ és Izocukorgyártó
Kft.

5122

OLAJFINOMÍTÁS

Magyar Olaj- és Gázipari NyRt. MOL NyRt. Dunai Finomító UHG5620-2-04 1 282 403

KOKSZOLÁS

DUNAFERR DBK. Kokszoló Kft. Dunaferr DBK Kokszoló Kft. UHG5242-3 98 707

FÉMÉRC PÖRKÖLÉS ÉS ZSUGORÍTÁS,
VAS ÉS ACÉLTERMELÉS

1 568 984

BÉM Borsodi Érc, Ásvány- és Hulladék
Hasznosító Mû Zrt.

BÉM Borsodi Érc, Ásvány- és Hulladék Hasznosító Mû Zrt. UHG5756-4-04 49 472

DAM 2004 Acél- és Hengermû Kereskedel-
mi és Szolgáltató Kft.

DAM 2004 Acél- és Hengermû Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. UHG0595-5 39 222

DUNAFERR Dunai Vasmû ZRt. Dunaferr Meleghengermû UHG5406-1 87 384

DUNAFERR Dunai Vasmû ZRt. Dunaferr Nagyolvasztó és Konverteres Acélgyártómû UHG5408-5 1 015 759

DUNAFERR Dunai Vasmû ZRt. DUNAFERR Zsugorítómû UHG5401-4 244 199

DUNAFERR Energiaszolgáltató Kft.
Fáklya

98 998

Ózdi Acélmûvek Kft. Ózdi Acélmûvek Kft. UHG5382-5 33 950

CEMENT 2 155 516

Duna-Dráva Cement Kft. Duna-Dráva Cement Kft. Váci Cementgyár UHG5260-6a-04 665 082

Duna-Dráva Cement Kft. Duna-Dráva Cement Kft. Beremendi Cementgyár UHG5381-6a-04 581 823

Holcim Hungária Cementipari ZRt. Holcim Hungária Cementipari ZRt. Lábatlani Cementgyár UHG5293-6a-04 325 112

Holcim Hungária Cementipari ZRt. Holcim Hungária Cementipari ZRt. Hejõcsabai Cementgyár UHG5384-6a-04 583 499

MÉSZ 429 401

Calmit Hungária Mészmûvek Kft. Mészüzem UHG5330-6b 128 739

Carmeuse Hungária Kft. Beremendi Mészüzem UHG5155-6b-04 154 286

Kalcinátor Mészgyártó és Szolgáltató Kft. Kalcinátor Kft. Mész- és mészhidrát üzem UHG5294-6b-05 146 376

ÜVEG 276 952

O-I Manufacturing Magyarország Üveg-
ipari Kft.

O-I Manufacturing Magyarország Üvegipari Kft. UHG5310-7-04 60 358
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GE Hungary Ipari és Kereskedelmi ZRt. Váci Fényforrásgyár Üvegolvasztó Kemence Telephely UHG5426-7 24 953

GE Hungary Ipari és Kereskedelmi ZRt. Alkatrészgyár Zalaegerszeg Üvegolvasztó Kemence Telephely UHG5427-7 2 447

GE Hungary Ipari és Kereskedelmi ZRt. GE Hungary Rt. Budapesti Fényforrásgyár Üvegolvasztó kemence UHG5428-7 9 370

GE Hungary Ipari és Kereskedelmi ZRt. GE Hungary Rt. UHG5429-7 27 993

Guardian Orosháza Üvegipari Kft. Guardian Orosháza Üvegipari Kft. UHG5327-7 115 285

Lighttech Lámpatechnológiai Kft. LIGHTTECH Kft. Üveggyár Telephely UHG5329-7-04 5 228

R-Glass Hungary Kft. R-Glass Hungary Kft. UHG5261-7-05 21 583

URSA Salgótarjáni Üveggyapot ZRt. URSA Salgótarjáni Üveggyapot ZRt. UHG5112-7-04 9 736

TÉGLA, CSERÉP 669 560

ALTEK-Tégla és Cserépipari Kft. Kunszentmártoni téglagyár UHG0341-8a 8 713

Baranya-Tégla Ipari és Kereskedelmi Kft. Alsómocsoládi Téglagyár UHG5474-8a 9 984

Berényi Téglaipari Kft. Berényi téglagyár UHG5211-8a 9 359

Creaton Hungary Kft. Creaton Hungary Kft.Lenti tetõcserépgyár UHG4108-8a-05 6 904

Fertõszéplaki Téglaipari Kft. Fertõszéplaki Téglaipari Kft. Agyagtégla Égetõ UHG5324-8a 6 847

Hajdú Tégla Kft. Hajdúnánási Téglagyár UHG5213-8a-04 9 510

IMERYS Magyarország Tûzállóanyag-
gyártó Kft.

IMERYS Magyarország Tûzállóanyaggyártó Kft. UHG5160-8a 6 205

Kisterenyei Bányászati Építõanyag-gyártó
és Kereskedelmi Kft.

Kisterenyei Kft. Téglagyára UHG0328-8a-05 1 681

Leier Hungária Építõanyaggyártó Kft. Mátraderecskei Téglagyár Fióktelep UHG5299-8a-04 33 150

Leier Hungária Építõanyaggyártó Kft. Devecseri Téglagyár Fióktelep UHG4180-8a-04 44 407

Mályi Tégla Kft. Mályi Téglagyár UHG5306-8a-04 18 286

Mázai Téglagyár Ipari És Kereskedelmi
Kft.

Mázai Téglagyár Ipari és Kereskedelmi Kft. UHG5913-8a 4 973

Nagykanizsa Burkoló- és Falazóanyaggyár-
tó Kft.

Nagykanizsa Burkoló- és Falazóanyaggyártó Kft. Nagykanizsai
Téglagyár

UHG5152-8a 5 695

Paksi Téglagyár Kft. Paksi Téglagyár Kft. UHG3549-8a-05 2 675

Pannon Tégla Kft. Pannon Tégla Kft. Bonyhádi Gyáregysége UHG5301-8a 4 561

Pannon Tégla Kft. Pannon Tégla Kft. Dombóvári Gyáregysége UHG5334-8a-04 5 412

Pápateszéri Téglaipari Kft. Pápateszéri Téglagyár UHG5244-8a-04 11 335

RATH Hungária Tûzálló ZRt. Rath Hungária Tûzálló Rt. Téglagyár UHG5220-8a 6 144

Szema Makó Téglagyártó Kft. Szema Makó Téglagyártó Kft. UHG5229-8a 9 006

Szentesi Téglagyár Kft. Szentesi Téglagyár Ipari és Kereskedelmi Kft. UHG5302-8a 8 983
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Üzemeltetõ neve Létesítmény neve ÜHG engedély-azonosító Kiosztás

Tapolcafõi Téglaipari Kft. Téglagyár Tapolcafõ UHG5411-8a 7 090

Tondach Magyarország Rt. Csornai Gyáregység UHG5380-8a 9 434

Tondach Magyarország ZRt. Jamina Gyáregység UHG5523-8a 28 178

Tondach Magyarország Rt. Tatai Gyáregység UHG 5524-8 15 434

Tondach Magyarország Rt. Csabai Gyáregység UHG5525-8a 19 608

Wienerberger Téglaipari ZRt. Wienerberger Téglaipari ZRt. Tiszavasvári Téglagyár UHG0211-8a 26 216

Wienerberger Téglaipari ZRt. Wienerberger Téglaipari ZRt. Solymár I. Téglagyár UHG 5126-8a 42 584

Wienerberger Téglaipari ZRt. Wienerberger Téglaipari ZRt. Õrbottyáni Téglagyára UHG5128-8a 38 239

Wienerberger Téglaipari ZRt. Wienerberger Téglaipari ZRt. Kõszeg Téglagyára UHG5130-8a 7 189

Wienerberger Téglaipari ZRt. Wienerberger Téglaipari ZRt. Bátaszéki Téglagyár UHG5132-8a 46 564

Wienerberger Téglaipari ZRt. Wienerberger Téglaipari ZRt. Abonyi Téglagyár UHG5134-8a 27 826

Wienerberger Téglaipari ZRt. Wienerberger Téglaipari ZRt. Balatonszentgyörgyi Téglagyár UHG5135-8a 37 449

Wienerberger Téglaipari ZRt. Wienerberger Téglaipari ZRt. Kisbéri Téglagyár UHG5136-8a 42 838

Wienerberger Téglaipari ZRt. Wienerberger Téglaipari ZRt. Sopron Téglagyár UHG5129-8a 25 348

Wienerberger Téglaipari Rt. Wienerberger Téglaipari ZRt. Mezõtúri Téglagyár UHG5131-8a 17 761

Wienerberger Téglaipari Rt. Wienerberger Téglaipari ZRt. Békéscsabai Téglagyár UHG5133-8a 34 135

Wienerberger Téglaipari Rt. Wienerberger Téglaipari ZRt. Pannonhalmi Téglagyár UHG5137-8a 12 227

Wienerberger Téglaipari ZRt. Wienerberger Téglaipari ZRt. Törökbálinti Téglagyára UHG5125-8a-04 17 609

FINOMKERÁMIA 67 996

Villeroy & Boch Magyarország ZRt. Villeroy & Boch Magyarország Rt. UHG5151-8b-04 29 564

ZALAKERÁMIA ZRt. ZALAKERÁMIA ZRt. Romhányi Gyáregysége UHG5348-8b-04 13 083

ZALAKERÁMIA ZRt. ZALAKERÁMIA ZRt. Tófeji Gyáregysége UHG5350-8b-04 25 349

PAPÍR- ÉS CELLULÓZGYÁRTÁS 170 231

Dunacell Dunaújvárosi Cellulózgyár Kft. Dunacell Dunaújvárosi Cellulózgyár- lúgregeneráló kazán UHG5153-9 20 290

Dunapack Papír és Csomagolóanyag ZRt. Dunapack Papír és Csomagolóanyag ZRt. Csomagolópapírgyár
Csepel

UHG5181-10-04 57 716

Hartmann-Bábolna Packaging Kft. Csomagolóanyag gyártó üzem UHG5286-10 15 310

Mondi Business Paper Hungary Papírgyár Rt. Mondi Business Paper Hungary Papírgyár Rt. UHG5430-10-04 51 767

Piszkei Papír ZRt. Piszkei Papír ZRt. Kazánház UHG5561-10-04 25 148
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A Kormány
14/2008. (I. 30.) Korm.

rendelete
az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek

kereskedelmérõl szóló
2005. évi XV. törvény végrehajtásának egyes

szabályairól szóló
213/2006. (X. 27.) Korm. rendelet

módosításáról

Az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek ke-
reskedelmérõl szóló 2005. évi XV. törvény 20. § (5) be-
kezdés a) és c) pontjában és a környezet védelmének álta-
lános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 36. §-ban
kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) be-
kezdés b) pontjában megállapított feladatkörében eljárva,
a Kormány a következõket rendeli el:

1. §

(1) Az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek
kereskedelmérõl szóló 2005. évi XV. törvény végrehajtá-
sának egyes szabályairól szóló 213/2006. (X. 27.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Üht. Vhr.) 1. §-a a következõ
(7) bekezdéssel egészül ki, és az eredeti (7) bekezdés szá-
mozása (8) bekezdésre változik:

„(7) A kibocsátási engedély alapján létesítmény a kibo-
csátási engedély közlésétõl számított három éven belül,
illetve, ha a (3)–(4) bekezdés szerinti engedély lejártának
az idõpontja hamarabb következik be, az engedély lejártá-
nak idõpontjáig helyezhetõ üzembe. Az üzembe helyezést
az üzemeltetõ köteles a hatóságnak 15 napon belül be-
jelenteni. Ha az üzembe helyezés az elõírt idõpontig nem
következett be, a hatóság a kibocsátási engedélyt vissza-
vonja.”

(2) Az Üht. Vhr. 1. § eredeti (7) bekezdésének felvezetõ
mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:

„A kibocsátási engedélyt a környezetvédelmi hatóság
rendszeresen, de legalább ötévente megvizsgálja. Ha a
környezetvédelmi hatóság a vizsgálat eredménye alapján
megállapítja, hogy”

2. §

(1) Az Üht. Vhr. 2. § (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(1) Az üzemeltetõ köteles a kibocsátási engedély hatá-
lya alá tartozó üvegházhatású gázkibocsátását az 5. mel-
lékletben foglaltakra tekintettel, a 2003/87/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelv alapján az üvegházhatást
okozó gázok kibocsátásának nyomon követésére és jelen-
tésére vonatkozó iránymutatások létrehozásáról szóló

2007/589/EK bizottsági határozat (a továbbiakban:
2007/589/EK határozat), és a kibocsátási engedély szerint
nyomon követni, és arról a környezetvédelmi hatóság ré-
szére a tárgyévet követõ március 31-ig az Üht. 5. § (1) be-
kezdése szerint hitelesített jelentést tenni, a (2) bekezdés
szerinti adatlapok felhasználásával. A jelentést postai úton
és elektronikusan kell benyújtani.”

(2) Az Üht. Vhr. 2. § (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(4) Az üzemeltetõ köteles a 4. mellékletben meghatá-
rozott adatok megváltozását, és a tevékenység végzéséhez
kapcsolódó eseményeket az ott megjelölt határidõvel – a
(2) bekezdés szerint közzétett adatlapok felhasználásá-
val – bejelenteni. A bejelentési kötelezettség elmulasztása
esetén a hatóság a 19. § szerinti bírságot szab ki, és a kibo-
csátási engedélyt visszavonhatja.”

(3) Az Üht. Vhr. 2. § (5) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(5) A környezetvédelmi hatóság a 4. melléklet 1., 2., 4.
és 5. pontja szerinti esetben ugyanazon engedélyazonosító
alatt új kibocsátási engedélyt ad ki, vagy a módosítás iránti
kérelmet elutasítja.”

(4) Az Üht. Vhr. 2. § (6) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(6) A 11/A. § szerinti bezáró létesítmény üzemeltetõje
a bezárás napjától számított 30 napon belül köteles a tevé-
kenység folytatásának idejére vonatkozóan, külön jogsza-
bály szerint hitelesített jelentést tenni. Ha a létesítmény be-
zárására a tárgyévet követõ év január 1-je és március 1-je
között kerül sor, akkor a bezárás évére vonatkozó jelentés-
tétel és az (1) bekezdés szerinti jelentéstétel együttesen tel-
jesítendõ.”

3. §

(1) Az Üht. Vhr. 8. § (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(1) A Kiosztási Lista tervezetét a miniszter – a gazda-
sági és közlekedési miniszterrel egyetértésben – a Kiosztá-
si Terv 6. § (5) bekezdés szerinti kihirdetését követõ 5 na-
pon belül észrevételezés céljából közzéteszi a miniszté-
rium honlapján.”

(2) Az Üht. Vhr. 8. § (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(2) A Kiosztási Lista tervezetében az egyes létesítmé-
nyek részére kiosztani tervezett kibocsátási egységek
mennyiségére vonatkozóan az érintett létesítmény üzemel-
tetõje a miniszternél számítási hibára vagy egyéb elírásra
hivatkozva az (1) bekezdés szerinti közzétételt követõ
10 napon belül írásban észrevételt tehet. Az észrevételhez
csatolni kell a hiba fennállását megalapozó számításokat
és dokumentumokat.”
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4. §

(1) Az Üht. Vhr. 11. § (1) bekezdése helyébe a követke-
zõ rendelkezés lép:

„(1) Azok az üzemeltetõk, akik a Kiosztási Terv szerint
az új belépõ tartalékból kibocsátási egységekben részesül-
hetnek, a kibocsátási egységek térítésmentes kiosztását az
e jogosultságot megalapozó esemény évének december
1-jétõl az azt követõ év január 5-ig, utána pedig évente a
tárgyév december 1-jétõl a tárgyévet követõ év január 5-ig
kérhetik a minisztertõl. Ezen határidõk elmulasztása jog-
vesztõ.”

(2) Az Üht. Vhr. 11. § (3) bekezdése helyébe a követke-
zõ rendelkezés lép:

„(3) A miniszter – a gazdasági és közlekedési miniszter
véleményének figyelembevételével – a kiosztandó kibo-
csátási egységek mennyiségét a Kiosztási Tervben az új
belépõ tartalék felhasználására vonatkozó szabályoknak
megfelelõen, a rendelkezésre álló tartalékmennyiségbõl,
termelõi engedélyköteles tevékenységek esetén a Magyar
Energia Hivatal szakvéleményének figyelembevételével
évente határozatban állapítja meg a tárgyévet követõ év
február 28-ig.”

(3) Az Üht. Vhr. 11. §-a a következõ (5) bekezdéssel
egészül ki:

„(5) A jegyzékkezelõ az új belépõ tartalék terhére kiosz-
tott éves mennyiségét a környezetvédelmi miniszter tárgy-
ban hozott határozata szerint, annak kézhezvételét követõ
5 napon belül írja jóvá az üzemeltetõ számláján.”

5. §

Az Üht. Vhr. a következõ alcímmel és 11/A. §-sal egé-
szül ki:

„A létesítmény bezárása

11/A. § (1) A létesítmény bezárásának minõsül:
a) a kibocsátási engedély, illetve bármely más olyan

engedély jogerõsen felfüggesztése, illetve visszavonása,
amelynek következtében a létesítmény jogszerûen nem
mûködhet tovább,

b) a létesítményben folytatott üvegházhatású gáz-kibo-
csátási engedélyhez kötött tevékenység végleges meg-
szüntetése,

c) a létesítmény kapacitásának az Üht. 1. mellékletében
meghatározott küszöbérték alá csökkentése végleges jel-
leggel, vagy

d) a létesítményben folytatott tevékenység hat hónapot
meghaladó szüneteltetése (beleértve a karbantartást is). A
létesítményben folytatott tevékenység hat hónapot megha-
ladó szüneteltetése nem minõsül bezárásnak, amennyiben
azt a tevékenység idõszakos jellege indokolja (így különö-
sen a mezõgazdasági termékek feldolgozása). Utóbbi eset-

ben bezárásnak minõsül, ha évi 20 napnál kevesebb napon
történik termelés a létesítményben.

(2) A létesítmény üzemeltetõje köteles a létesítmény be-
zárását tizenöt napon belül a környezetvédelmi hatóság
számára bejelenteni a bezárást megalapozó esemény nap-
jának megjelölésével és annak igazolásával (bezárás
napja).

(3) Az (1) bekezdés b)–d) pontjában meghatározott ese-
tekben a környezetvédelmi hatóság a kibocsátási enge-
délyt a (2) bekezdés szerinti bejelentés alapján visszavon-
ja. A bezárásra tekintet nélkül a bezárás napjáig fennálló
nyomon követési, jelentéstételi kötelezettségét az üzemel-
tetõnek a vonatkozó jogszabályok szerint teljesítenie kell.
A bezárás napjáig fennálló kibocsátási egységek vissza-
adására vonatkozó kötelezettségét az üzemeltetõnek leg-
késõbb a bezárás napjától számított 45 napon belül teljesí-
tenie kell.”

6. §

Az Üht. Vhr. 16. §-ának (4) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(4) A számlavezetési díjat átutalási megbízással kell
teljesíteni vagy készpénz-átutalási megbízással postai
úton kell befizetni, megjelölve a tárgyévet, az üzemeltetõ
és a létesítmény nevét, valamint a kibocsátási engedély
azonosítóját (ÜHG engedély-azonosító).”

7. §

Az Üht. Vhr. 18. § (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(1) Ha a számlatulajdonos díjfizetési kötelezettségé-
nek határidõben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köte-
les fizetni, a jegyzékkezelõ pedig a számlához való hozzá-
férést felfüggeszti (a továbbiakban: zárolás). A jegyzékke-
zelõ a zárolás tényérõl értesíti az érintetteket.”

8. §

(1) Az Üht. Vhr. 19. §-át megelõzõ alcím helyébe a kö-
vetkezõ szöveg lép:

„Jogkövetkezmények”

(2) Az Üht. Vhr. 19. § (3) bekezdése helyébe a követke-
zõ rendelkezés lép:

„(3) Amennyiben az üzemeltetõ az üvegházhatású gá-
zok nyomon követését és jelentését nem e rendeletnek, a
2007/589/EK Bizottság határozatnak, illetve a kibocsátási
engedélynek megfelelõen végzi, a környezetvédelmi ható-
ság – a kötelezettségszegés súlyát és az érintett létesítmény
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kapacitását figyelembe véve – az üzemeltetõt határozatban
ötvenezertõl ötszázezer forintig terjedõ egyszeri bírság
megfizetésére kötelezi.”

(3) Az Üht. Vhr. 19. § (5) bekezdése helyébe a követke-
zõ rendelkezés lép:

„(5) A (4) bekezdéstõl eltérõen az Üht. 17. § (1) bekez-
dése alapján a bezárás bejelentésének

a) elmulasztása esetén a környezetvédelmi hatóság az
üzemeltetõt határozatban – e kötelezettsége teljesíté-
séig – a (1) bekezdés szerinti bírság megfizetésére kötele-
zi, és

b) amennyiben a mulasztás a bezárt létesítmény üze-
meltetõje számára olyan kibocsátási egységek jóváírását
eredményezi a bezárt létesítményhez rendelt üzemeltetõi
számlán, melyekre egyébként az üzemeltetõ a létesítmény
bezárása következtében már nem lett volna jogosult, a kör-
nyezetvédelmi hatóság az a) pontban meghatározott bírság
megfizetésén felül az üzemeltetõt arra kötelezi, hogy:

ba) az üzemeltetõi számlán jogosulatlanul jóváírt kibo-
csátási egység-mennyiséget adja vissza, az errõl szóló ha-
tározat kézhezvételétõl számított 30 napon belül, illetve

bb) amennyiben a jogosulatlanul jóváírt kibocsátási
egység-mennyiséget nem adja vissza a ba) pontban meg-
határozott idõpontig, minden egyes jogosulatlanul jóváírt
kibocsátási egység-mennyiség után 100 eurónak megfele-
lõ pénzbírságot fizessen meg.”

9. §

(1) Az Üht. Vhr. 1–7. mellékletének helyébe e rendelet
1–7. számú melléklete lép.

(2) Az Üht. Vhr. 21. § (7) bekezdése hatályát veszti.

10. §

(1) E rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételé-
vel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

(2) E rendelet 1–2. és 4–9. §-a a kihirdetését követõ
8. napon lép hatályba.

(3) E rendelet 1–9. §-a a kihirdetését követõ 9. napon
hatályát veszti.

(4) A 2008–2012 közötti idõszakra vonatkozó Nemzeti
Kiosztási Terv szerint az új belépõ tartalékból kibocsátási
egységekben részesülõ üzemeltetõk a kibocsátási egysé-
gek térítésmentes kiosztását elsõ alkalommal a külön jog-
szabályban meghatározott idõpontig kérhetik a miniszter-
tõl. A határidõ elmulasztása jogvesztõ.

(5) A külön jogszabályban meghatározott nem üzemelõ
létesítmény üzemeltetõje a kibocsátási engedélye alapján a
létesítményt 2008. december 31-ig helyezheti üzembe. Ha
a létesítmény üzembe helyezése az elõírt idõpontig nem
következett be, a környezetvédelmi hatóság a kibocsátási
engedélyt visszavonja.

(6) Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak való
megfelelést szolgálja:

a) az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei
Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozá-
sáról és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló,
2003. október 13-i 2003/87/EK európai parlamenti és ta-
nácsi irányelv,

b) a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv
alapján az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának
nyomon követésére és jelentésére vonatkozó iránymutatá-
sok létrehozásáról szóló, 2007. július 18-i 2007/589/EK
bizottsági határozat 1. melléklete.

(7) Ez a rendelet a 2003/87/EK európai parlamenti és ta-
nácsi irányelv és a 280/2004/EK európai parlamenti és ta-
nácsi határozat szerinti kibocsátásforgalmi-jegyzékek
egységesített és biztonságos rendszerérõl szóló, 2004. de-
cember 21-i 2216/2004/EK bizottsági rendelet 2., 8., 11.,
42., 44., 46., 48., 53. és 74. cikkeinek végrehajtásához
szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,
a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
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1. számú melléklet a 14/2008. (I. 30.) Korm. rendelethez

[1. számú melléklet a 213/2006. (X. 27.) Korm. rendelethez]

A kibocsátási engedélyhez kötött tevékenységek és üvegházhatású gázok

A kibocsátási engedélyhez kötött tevékenységi kategóriák és üvegházhatású gázok, valamint a tevékenységi kategóriák IPCC
és egységes környezethasználati engedélyezés szerinti (EKH) sorszámai

436
K

Ö
R

N
Y

E
Z

E
T

V
É

D
E

L
M

I
É

S
V

ÍZ
Ü

G
Y

I
É

R
T

E
S

ÍT
Õ

3.szám

Tevékenység 
Üvegház-
hatású gáz 

Tevékenység 
IPCC kódja Tevékenység IPCC megnevezése 

Tevékenység 
EKH

sorszáma 
Tevékenység EKH megnevezése 

Energiatermeléssel kapcsolatos tevékenységek 

 I.  Tüzel berendezések 20 MWth-ot    Szén-dioxid  1.A.1.a  Közcélú villamosenergia- és  
 h termelés 

 1.1 Tüzel berendezések 

 meghaladó bemen  h teljesítménnyel  1.A.2.e  Élelmiszer-ipari h termelés     

 (kivéve a veszélyes hulladék- és 
 települési  

 1.A.2.f  Egyéb ipari h termelés     

 hulladékéget  létesítményeket, az  1.A.4.a  Intézményi h termelés     

 atomer m vekben  
 szükségáramforrásként használt 
 dízelgenerátorokat) 

          

 II.  Ásványolaj-feldolgozás  Szén-dioxid  1.A.1.b  Olajfinomítás  1.2 Ásványolaj- és gázfeldolgozók 

 III.  Kokszolás  Szén-dioxid  1.A.1.c  Szilárd tüzel anyag-el állítás  1.3 Kokszolókemencék 

Fémek termelése és feldolgozása 

 IV.  Fémérc (beleértve a szulfid ércet) 
 pörkölése

 Szén-dioxid  1.A.2.a  Vas- és acélgyártás – h termelés  2.1 Fémérc (beleértve a szulfidércet) 
pörköl  és

 és zsugorítása  2.C.1.  Vas- és acélgyártás – technológia szinterel  létesítmények 

 V.  Vas vagy acél termelése (els dleges
 vagy másodlagos olvasztás), beleértve
 a folyamatos öntést is 2,5 tonna/óra 
 kapacitás  

 Szén-dioxid  1.A.2.a  Vas- és acélgyártás – h termelés  2.2 Vas és acél termelésére szolgáló 
létesítmények (els dleges vagy 
másodlagos olvasztás), beleértve a 
folyamatos öntést is  

 felett  2.C.1.  Vas- és acélgyártás – technológia 2,5 tonna/óra kapacitás felett 
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Ásványanyagipar 

 VI.a  Cement-klinker gyártása 
 forgókemencében, 500 tonna/nap 
 termelési kapacitáson felül 

 Szén-dioxid  1.A.2.f  Egyéb ipari h termelés   3.1 Cement-klinkernek forgókemencében 
történ  gyártására szolgáló 
létesítmények  

       2.A.1.  Cement/klinker gyártás – technológia 500 tonna/nap termelési kapacitás felett 

 VI.b  Mész gyártása forgókemencében,  
 50 tonna/nap kapacitáson felül 

 1.A.2.f  Egyéb ipari h termelés   3.1 Mésznek forgókemencében történ
gyártására szolgáló létesítmények  

       2.A.2.  Mészgyártás – technológia 50 tonna/nap kapacitás felett 

 VI.c  Mész gyártása egyéb 
 éget kemencében, 50 tonna/nap 
 kapacitáson felül 

 1.A.2.f  Egyéb ipari h termelés   3.1 Egyéb éget kemencék 50 tonna/nap 
kapacitás felett 

       2.A.2.  Mészgyártás – technológia     

 VII.  Üveg gyártása, beleértve az üvegszálat
 is, 20 tonna/nap olvasztókapacitáson 
 felül 

 Szén-dioxid  1.A.2.f  Egyéb ipari h termelés   3.3 Üveg gyártására szolgáló 
létesítmények, beleértve az üvegszálat 
is, 20 tonna/nap  

       2.A.7.  Üveggyártás – technológia olvasztókapacitáson felül 

Kerámia termékek égetéssel történ  gyártása 

 VIII.a   Tet cserép, tégla, t zálló tégla 
 gyártása 75 tonna/nap termelési 
 kapacitáson felül és/vagy ahol a 
 kemence térfogata 4 m

3
 és abban az 

 árus r ség a 300 kg/m
3
-t meghaladja  

 Szén-dioxid  1.A.2.f  Egyéb ipari h termelés   3.5 Kerámiatermékek égetéssel történ
gyártására szolgáló létesítmények, 
különösen csempék, téglák, t zálló 
téglák, k áruk vagy porcelánok 
gyártása 75 tonna/nap kapacitáson felül 
és/vagy ahol a  

 VIII.b  Csempe, k áru vagy porcelán gyártása
 75 tonna/nap termelési kapacitáson 
 felül és/vagy ahol a kemence térfogata
 4 m

3
 és abban az árus r ség a 

 300 kg/m
3
-t meghaladja 

 2.A.7.  Kerámiaégetés – technológia kemence térfogata 4 m
3
 és abban az 

árus r ség a 300 kg/m
3
-t meghaladja 

Egyéb tevékenységek 

 IX. a) faanyagból származó pép (cellulóz),
 vagy egyéb szálas anyagok gyártása 

 Szén-dioxid  1.A.2.d  Cellulózgyártás  6. a) ipari üzemek (cellulóz) vagy egyéb 
szálas anyagok gyártására 

 X. b) papír és karton gyártása 
 20 tonna/nap termelési kapacitáson 
 felül 

 Szén-dioxid  1.A.2.d  Papírgyártás  6. b) Ipari üzemek papír és karton gyártására 
20 tonna/nap termelési kapacitáson 
felül 



Értelmezõ rendelkezések:
a) IPCC kód: az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyez-

ményének szerve, az Éghajlatváltozási Kormányközi Tes-
tület (IPCC) által elõírt közös jelentéstételi formátum sze-
rinti kódok.

b) EKH sorszám: a környezeti hatásvizsgálati és az
egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról
szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. mellékletében
az egyes tevékenységekhez rendelt sorszámok.

c) Küszöbértékek értelmezése: a megadott küszöbértékek
maximális kapacitásokra vonatkoznak. Amennyiben egy
üzemeltetõ több, azonos római számmal jelölt tevékenység-
hez tartozó berendezést üzemeltet egy telephelyen, a küszöb-
érték megállapítása során ezen berendezések kapacitásának
összegét kell figyelembe venni. Oktatási intézmények és
egészségügyi szolgáltatók esetén a tüzelõ berendezések kü-
szöbértékének számítása során nem kell figyelembe venni a
biztonsági tartalék tüzelõberendezések kapacitását.

d) Tüzelõberendezés (I): idetartozik minden olyan, a
teljesítményhatárt a fenti c) pont szerint elérõ berendezés,
amelyben tüzelõanyag oxidációja folyik az így termelt hõ
hasznosítása céljából, függetlenül attól, hogy a termelt hõt
energetikai (hõ- vagy villamosenergia-termelés) vagy
technológiai célra hasznosítják. 2008. január 1-jétõl ide-
tartozik az ipari koromgyártás, a hõbontás (pirolízis, krak-
kolás) és a kõzetgyapot gyártása is.

e) Ásványolaj-feldolgozó (II): idetartoznak a katalizáto-
rok regenerálása, petrolkokszgyártás és a kõolaj-feldolgozás-
hoz kapcsolódó hidrogéntermelés technológiai kibocsátásai,
valamint az azonos telephelyen az ezekhez szükséges energia
elõállítást biztosító és a technológiai véggázokat elégetõ,
azonos üzemeltetõ által mûködtetett tüzelõberendezések.

f) Vas és acél termelése (V): idetartoznak az integrált
acélmûvek, valamint a vas-, illetve acéltermelés és techno-
lógiailag a hozzá kapcsolódó vas-, illetve acéltermékek
gyártása. 2008. január 1-jétõl nem tartozik ide a vas- és
acéltermékek gyártása, amennyiben a létesítményben
nincs vas-, illetve acéltermelés.

g) Üveggyártás (VII): 2008. január 1-jétõl az üveggyár-
tást folytató létesítmény esetén a telephelyen az üvegter-
mékek elõállításakor keletkezõ valamennyi tüzelési erede-
tû kibocsátást figyelembe kell venni.

2. számú melléklet
a 14/2008. (I. 30.) Korm. rendelethez

[2. számú melléklet
a 213/2006. (X. 27.) Korm. rendelethez]

A kibocsátási engedély iránti kérelem tartalmi
követelményei

A. AZ AZONOSÍTÁSRA VONATKOZÓ ADATOK

A.1 AZ ÜZEMELTETÕ AZONOSÍTÁSÁRA VONAT-
KOZÓ ADATOK

Az üzemeltetõ (engedélykérõ) neve; cégjegyzékszáma;
cégjegyzésre jogosult képviselõ(k) neve és beosztása,

székhelyének címe, levelezési címe, telefon- és faxszáma,
e-mail címe, hivatalos honlap címe, KÜJ száma, KSH szá-
ma, adószáma, számlavezetõ bankjának neve, számlaszá-
ma, számlázási címe, valamint a kibocsátási engedéllyel
kapcsolatos teendõkért felelõs képvelõjének neve, telefon-
és faxszáma és e-mail címe.

A.2 A LÉTESÍTMÉNY AZONOSÍTÁSÁRA VONATKO-
ZÓ ADATOK

A létesítmény neve, a létesítmény telephelyének címe, a
telephely KTJ száma és földrajzi (EOV) koordinátái,
EPER jelentésre való kötelezettség.

A.3 A LÉTESÍTMÉNYBEN VÉGZETT TEVÉKENY-
SÉG(EK)RE VONATKOZÓ ADATOK

A.3.1 A létesítmény telephelyén végzett 1. melléklet
szerinti tevékenység(ek) megnevezése.

A.3.2 A létesítmény telephelyére kiadott környezetvé-
delmi engedély megnevezése: az egységes környezethasz-
nálati (EKH) engedély(ek) száma, kiadásának dátuma, ki-
állító hatóság megnevezése és az EKH engedély jogerõre
emelkedésének dátuma; ha a telephelyen végzett tevé-
kenység nem EKH engedélyköteles, akkor a környezet-
használat feltételeit is megállapító engedély száma, kiadá-
sának dátuma, kiállító hatóság megnevezése és az enge-
dély jogerõre emelkedésének dátuma.

A.3.3 A próbaüzem és a rendes mûködés megkezdésnek
tervezett ideje (éééé/hh/nn), a létesítmény státusza és
annak leírása

A.4 A LÉTESÍTMÉNY KIBOCSÁTÁSI KATEGÓRIÁJA

A létesítmény jövõbeni összes éves kibocsátási kategó-
riájának becslése (<= 50 000 tCO2/év; 50 000 <= 500 000
tCO2/év; 500 000 tCO2/év <).

B. A KIBOCSÁTÁSOK NYOMON KÖVETÉSÉVEL
KAPCSOLATOS ADATOK ÉS MÓDSZEREK (Nyo-
mon követési Terv – NykT)

B.1 KIBOCSÁTÓ FORRÁSOK

B.1.1 A kibocsátó forrás(ok) típusa, elnevezése, CRF
kódja, leírása (a berendezések, ezek állapota – próbaüzem
elõtt vagy alatt álló, szakaszosan mûködõ, tartalék, folya-
matosan mûködõ, stb.), összes névleges bemenõ hõtelje-
sítménye (tüzelés) vagy maximális termelési kapacitása
(technológia).

B.1.2 A kibocsátó forrásokból eredõ kibocsátás megha-
tározására választott megközelítés megjelölése és leírása
(anyagmérleg vagy nem anyagmérleg), illetve folyamatos
kibocsátásmérésen alapuló módszerek.

B.2 KIBOCSÁTÁSI FORRÁSANYAGOK

B.2.1 A kibocsátó források forrásanyagainak megneve-
zése, a forrásanyagból eredõ kibocsátás meghatározáshoz
választott módszertan és ehhez kapcsolódó adatmeghatá-
rozási szintek megjelölése és leírása a tevékenységi adat, a
fûtõérték (tüzelõanyagoknál), a kibocsátási tényezõk, az
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oxidációs vagy konverziós tényezõk vonatkozásában a
2007/589/EK Bizottsági Határozat iránymutatásai alapján.

B.2.2 Az egyes forrásanyagokra adott esetben a fûtõér-
ték, a széntartalom, a kibocsátási tényezõk, az oxidációs
vagy konverziós tényezõk és biomassza-hányad meghatá-
rozása céljából a tüzelõanyagból és más anyagokból törté-
nõ mintavételi módszerek leírása.

B.2.3 Az egyes forrásanyagok fûtõértékének, széntar-
talmának, kibocsátási tényezõjének, oxidációs tényezõjé-
nek, konverziós tényezõjének vagy biomassza-hányadá-
nak meghatározásához használni kívánt adatok forrása
vagy analitikai módszerek leírása, megnevezve a külsõ
MSZ EN ISO 17025:2005. szabvány szerint akkreditált la-
boratóriumot és akkreditációs számát.

B.2.4 Annak megjelölése, hogy a forrásanyag fõ vagy
kisebb jelentõségû forrásanyag-e figyelembe véve a
2007/589/EK Bizottsági Határozat iránymutatásait.

B.2.5 A mennyiségi adatokat mérõ mérõberendezés mé-
rési pontossága, s annak megjelölése, hogy rendelkezik-e
MKEH hitelesítési bizonyítvánnyal.

B.2.6 Amennyiben a kibocsátási számítása az anyag-
mérlegen alapuló megközelítéssel történik, akkor meg kell
jelölni a létesítmény területére belépõ összes karbontartal-
mú forrásanyagot, a létesítmény területérõl kilépõ összes
karbontartalmú forrásanyagot, valamint létesítményben
készletként megmaradó összes karbontartalmú forrás-
anyagot, valamint mindezek mennyiségének és karbontar-
talmának meghatározáshoz kiválasztott adatmeghatározá-
si szinteket, módszereket.

C. NYILATKOZAT A CO2 ÁTADÁSÁRA IRÁ-
NYULÓ SZERZÕDÉS(EK)RÕL

D. KIVÉTELES ELJÁRÁS

Adott esetben, ha az úgynevezett kivételes eljárást
(2007/589/EK Bizottsági Határozat 5.3 szakasz) alkal-
mazzák: a kivételes eljárás elvének és a bizonytalansági
elemzésnek átfogó leírása.

E. KIBOCSÁTÁS KÖZVETLEN FOLYAMATOS
MÉRÉSE ESETÉN MEGADANDÓ ADATOK ÉS
INFORMÁCIÓK

E.1 A folyamatos mérésen alapuló nyomon követési
rendszer választásának indoklása, melynek során az üze-
meltetõ bemutatja, hogy a mért eredmény pontosabb, mint
a legmagasabb adatmeghatározási szint esetében alkalma-
zott számítás.

E.2 A kibocsátó forrás nyomon követésére használni kí-
vánt folyamatos kibocsátásmérõ rendszerek leírása, azaz a
mérési pontok, a mérések gyakorisága, az alkalmazott be-
rendezés, kalibrálási eljárások, adatgyûjtési és -tárolási el-
járások, és az ellenõrzõ számítások elve, valamint a tevé-
kenységre vonatkozó adatok, kibocsátási tényezõk és ha-
sonlók jelentésének elve.

F. A NYOMON KÖVETÉSI TERV KÖZÉRTHETÕ,
NEM TECHNIKAI JELLEGÛ SZÖVEGES ÖSSZE-
FOGLALÓJA

Csatolandó dokumentumok

A. pontban felsorolt adatokkal kapcsolatosan:
1. Aláírási címpéldány, 30 napnál nem régebbi cégki-

vonat
2. A környezetvédelmi engedély másolata
3. A létesítményben végzett fõtevékenység megneve-

zése, TEÁOR száma és EKH kódja
4. Ha van ilyen, akkor a létesítmény múltbéli termelési

szintjét jellemzõ adatok 5 évre visszamenõleg Excel for-
mátumban, ha van ilyen (a berendezések üzemóraszáma
óra/év, a közbensõ és a végsõ termék mennyiségi adatai, a
termeléshez felhasznált anyagok és tüzelõanyagok
mennyiségi adatai)

5. A jövõben tervezett termelési szintet jellemzõ ada-
tok Excel formátumban az adott kereskedési idõszak hát-
ralevõ éveire, de legalább 3 évre megadva (a berendezések
várható üzemóraszámai óra/év; felhasználni tervezett
anyagok és tüzelõanyagok mennyisége; tervezett közben-
sõ vagy késztermék mennyiségi adatok)

6. Az A4. és az A5. Excel munkatáblákban közölt ada-
tokat hitelesen alátámasztó dokumentumok (pl. termékel-
adási és tüzelõanyag-beszerzési szerzõdések)

7. A telephely helyszínrajza megjelölve az épületeket,
raktárakat, alapanyag-tárolókat, gázfogadókat, a mennyi-
séget mérõ berendezések helyét

8. Technológiai folyamatábra megjelölve a mérõberen-
dezések helyét és a mintavételi pontokat

9. A létesítmény berendezéseinek gyártója által kiadott
mûszaki dokumentumok, a létesítmény mûszaki tervei

B. pontban felsorolt adatokkal kapcsolatosan:
B1. A mérõrendszerek leírása és a nyomon követendõ

forrásanyagok mindegyike tekintetében a használandó
mérõmûszerek specifikációja és pontos helye, hitelesítési
dokumentumai

B2. Az egyes forrásanyagokra alkalmazott adatmegha-
tározási szinteknél a tevékenységre vonatkozó adatok és
adott esetben más paraméterek bizonytalansági küszöbér-
tékeinek való megfelelés igazolása

B3. Adott esetben a nem akkreditált laboratóriumok és a
vonatkozó analitikai eljárások felsorolása és leírása, bele-
értve a vonatkozó minõségbiztosítási intézkedések felso-
rolását is

B4. A létesítményben végzett nyomon követés és jelen-
tés felelõsségi rendszerérõl szóló információk (szervezeti
diagram)

B5. Az adatgyûjtési és -kezelési tevékenységek és az el-
lenõrzési tevékenységek eljárásainak leírása

B6. Annak megjelölése, hogy az üzemeltetõ rendelke-
zik-e 76/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
szerinti, a 74/2003. (V. 28.) Korm. rendeletnek megfele-
lõen nyilvántartott környezetvédelmi és tanúsítási
(EMAS), ISO 14001 környezetirányítási, ISO 9001 minõ-
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ségbiztosítási, valamint egyéb minõségbiztosítási rend-
szerrel, valamint ezek keretében a vállalt üvegházhatást
okozó gázok kibocsátásának nyomon követésére és jelen-
tésére vonatkozó eljárásokról és ellenõrzési elemekrõl

C. pontban felsorolt adatokkal kapcsolatosan:
C1. Adott esetben a CO2 átadás során az átadott CO2

mennyiség meghatározására használt módszer: átadott
CO2-nek minõsülõ anyag vagy termék megnevezése; az
éves átadott mennyiség vagy inherens mennyiség becslé-
se; az átadás típusa (inherens CO2 létesítménybe/létesít-
ménybõl, átadás létesítménybe/létesítménybõl), valamint
annak igazolása, hogy az éves átadott CO2 vagy karbonát
tömegét legfeljebb 1,5%-os bizonytalansági küszöbérté-
keinek való megfelelés igazolása

Megjegyzés:
Hulladékégetés esetén tüzelõanyagként vagy alap-,

illetve segédanyagként használatos hulladékok típusát a
16/2001. (VII. 18.) KöM rendeletben meghatározott Euró-
pai Hulladék Katalógus szerinti osztályozás (EWC kód-
szám) alkalmazásával is meg kell jelölni.

3. számú melléklet
a 14/2008. (I. 30.) Korm. rendelethez

[3. számú melléklet
a 213/2006. (X. 27.) Korm. rendelethez]

A kibocsátási engedély tartalmi követelményei

A kibocsátási engedélynek tartalmaznia kell különösen
az alábbiakat:

a) ÜHG engedélyazonosító;
b) az üzemeltetõ azonosító adatai;
c) a létesítmény azonosító adatai;
d) a létesítmény névleges kapacitása e rendelet 1. szá-

mú mellékletében meghatározott mértékegységben;
e) a villamosenergia- és hõtermelés során használt

technológia;
f) az engedélyezett üvegházhatású gáz(ok) megjelölése;
g) a környezethasználat feltételeit megállapító, alapul

szolgáló engedély megnevezése;
h) a létesítményben folytatott tevékenység leírása;
i) az engedélyezett kibocsátási kategória (TIER A;

TIER B; TIER C);
j) az engedélyezett üvegházhatású gázkibocsátások

nyomon követésére jóváhagyott általános és létesítmény-
specifikus módszertan és intézkedések:

ja) kibocsátási források (kibocsátást eredményezõ be-
rendezések, eljárások),

jb) kibocsátási forrásanyagok (tüzelõanyagok, alap-,
segéd- és adalékanyagok),

jc) kibocsátási adatok meghatározásának szintjei
(TIER szintek),

jd) mennyiség meghatározását szolgáló mérõberende-
zések,

je) mintavételi eljárások, analitikai vizsgálatok (ha van
ilyen),

jf) a határozat által elõírt minimális adatmeghatározási
szinttõl való egyedi eltérések (ha van ilyen),

jg) az átadott CO2 mennyiségének meghatározása (ha
van ilyen),

jh) a jóváhagyott adatkezelõ és adatminõség-ellenõrzé-
si rendszer;

k) az eseti adatszolgáltatási kötelezettség megállapítása;
l) az üzemeltetõ azon kötelezettségének megállapítása,

mely szerint minden év április 30-ig köteles a nyomon kö-
vetett elõzõ évi kibocsátásainak megfelelõ mennyiségû ki-
bocsátási egységet – külön jogszabály szerint – visszaadni.

4. számú melléklet
a 14/2008. (I. 30.) Korm. rendelethez

[4. számú melléklet
a 213/2006. (X. 27.) Korm. rendelethez]

A 2. § (4) bekezdés alapján bejelentésköteles
tények és események

1. Az üzemeltetõ köteles a kibocsátási engedély 3. mel-
léklet j) pontjában foglalt adatok tervezett megváltozá-
sát – a kibocsátási engedély módosítása iránti kérelem-
ben – legalább 45 nappal elõre a környezetvédelmi ható-
ság részére bejelenteni.

2. Az üzemeltetõ köteles a 3. melléklet b), c), és
e) pontjában foglalt adatok megváltozását, valamint
d) pontjában meghatározott adatok legalább 10%-os válto-
zását – a kibocsátási engedély módosítása iránti kérelem-
ben – 15 napon belül bejelenteni a környezetvédelmi ható-
ság részére.

3. Az üzemeltetõ köteles az alábbiakat 15 napon belül
bejelenteni a környezetvédelmi hatóság részére:

a) a 3. melléklet g) és h) pontjában foglalt adatok meg-
változása;

b) a létesítmény bezárása;
c) mûszaki okokból adódó eltérés a kibocsátási enge-

délyben megállapított adatmeghatározási szinttõl, kivéve,
ha a jóváhagyott adatmeghatározási szint visszaállítása a
bejelentési határidõn belül igazolhatóan megtörténik.
Ebben az esetben az üzemeltetõnek az éves kibocsátási je-
lentésben kell az átmeneti eltéréseket jelentenie;

d) a kibocsátási engedélyben elõírt egyéb eseti adat-
szolgáltatás körébe tartozó információk.

4. Az üzemeltetõ – a kibocsátási engedély módosítása
iránti kérelemben – haladéktalanul köteles bejelenteni a
környezetvédelmi hatóság részére, amennyiben a tárgyévi
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kibocsátásai az engedélyezett kibocsátási kategória [a 3.
melléklet i) pont] felsõ határát meghaladják.

5. Az üzemeltetõ – a kibocsátási engedély módosítása
iránti kérelemben – haladéktalanul köteles bejelenteni a
környezetvédelmi hatóság részére, amennyiben a kibocsá-
tások a kibocsátási engedélyben elõírt, illetve a jóváha-
gyott adatmeghatározási szintekhez tartozó pontosságnál
nagyobb pontossággal határozhatók meg, vagy ha a hitele-
sítõ a kibocsátások pontosabb meghatározására tesz javas-
latot.

5. számú melléklet
a 14/2008. (I. 30.) Korm. rendelethez

[5. számú melléklet
a 213/2006. (X. 27.) Korm. rendelethez]

A kibocsátások nyomon követésére
és jelentésére vonatkozó szabályok

A kibocsátások nyomon követése során e rendelet 2. §
(1) bekezdése, 2007/589/EK Bizottsági Határozat
(a továbbiakban: Határozat), valamint a következõ szabá-
lyok szerint kell eljárni:

1. Kibocsátások nyomon követése

1.1. A kibocsátások meghatározása

A kibocsátások nyomon követésének ki kell terjednie a
rendes üzemelés és a rendkívüli események – beleértve a
próbaüzem, az üzemindítás és -leállítás, valamint a vész-
helyzetek – során keletkezõ kibocsátásokra egyaránt.

A kibocsátás meghatározása a környezetvédelmi ható-
ság által a kibocsátási engedélyben jóváhagyott nyomon
követési módszertan alapján történhet: (i) a kibocsátás szá-
mításával vagy (ii) a kibocsátás közvetlen, folyamatos mé-
résével.

A létesítmény kibocsátásának számítása a környezetvé-
delmi hatóság jóváhagyása mellett történhet mérésen ala-
puló módszerekkel vagy – ahol a Határozat ezt külön meg-
engedi – anyagmérlegen alapuló megközelítés alkalmazá-
sával.

Amennyiben a kibocsátás számítása nem anyagmérle-
gen alapuló megközelítés alkalmazásával történik, a szá-
mításokat minden létesítményre, s azon belül minden
egyes kibocsátási forrásanyagra [tüzelõanyag-áramra (tü-
zelés), anyagáramra (technológia) vagy terméktípusra]
fajtánként külön-külön kell elvégezni, kivéve az oxidációs
tényezõt, amelynek esetében – a környezetvédelmi ható-
ság jóváhagyásától függõen – az üzemeltetõ a Határozat
I. melléklet 5.6 pontja alapján egyetlen összevont oxidáci-
ós tényezõt is meghatározhat a tevékenységre.

Amennyiben a kibocsátás számítása az anyagmérlegen
alapuló megközelítés alkalmazásával történik, a számítást

a létesítmény egészére kell elvégezni, figyelembe véve a
létesítmény területére belépõ összes karbont, a létesítmény
területérõl kilépõ, azaz a termékekben és kiadott anyagok-
ban lévõ összes karbont, valamint a létesítmény területén
bekövetkezõ készletváltozás összes karbontartalmát. A ki-
bocsátások számítását mindkét esetben a Határozatban
elõírt képletek alapján kell elvégezni.

1.2. Adatmeghatározási szintek

A Határozat I. melléklet 1. sz. táblázata szerinti B. és
C. kategóriájú létesítmény esetében minden üzemeltetõ-
nek az 1. sz. táblázatban lévõ legmagasabb adatmeghatá-
rozási szintet kell használnia a létesítmény valamennyi
forrásánál az összes változó meghatározásához. Kizárólag
akkor használható a nyomon követési módszertan eggyel
alacsonyabb adatmeghatározási szintje egy adott változó-
nál, ha az illetékes hatóság számára kielégítõ módon bizo-
nyítják, hogy a legmagasabb adatmeghatározási szinten
alapuló megközelítés mûszakilag megvalósíthatatlan,
vagy aránytalan költségekkel járna.

A Határozat I. melléklet 2.4 bekezdés d) pontja szerinti
összes jelentõs forrásanyagok tekintetében valamennyi
üzemeltetõ köteles az 1. sz. táblázatban elõírt adatmegha-
tározási szinteket alkalmazni. Ez alól csak akkor mentesül-
het, ha a környezetvédelmi hatóság felé kielégítõen bizo-
nyítja, hogy ez mûszakilag megvalósíthatatlan.

Amennyiben a legmagasabb adatmeghatározási szint-
hez tartozó módszer vagy a jóváhagyott változóspecifikus
adatmeghatározási szint mûszaki okokból átmenetileg
nem alkalmazható, az üzemeltetõ használhatja az elérhetõ
legmagasabb adatmeghatározási szintet mindaddig, amíg
vissza nem állnak a korábbi adatmeghatározási szint alkal-
mazásának feltételei. Az üzemeltetõ haladéktalanul bizo-
nyítékot szolgáltat az illetékes hatóság felé az adatmegha-
tározási szintek megváltoztatásának szükségességérõl, és
benyújtja az ideiglenes nyomon követési módszer részle-
tes leírását. Az ideiglenes nyomon követési módszerben az
üzemeltetõ köteles konzervatív becslésekkel biztosítani,
hogy az átmeneti idõszak kibocsátása ne kerülhessen alul-
becslésre. Az üzemeltetõ köteles megtenni minden szüksé-
ges intézkedést a nyomon követési és jelentési célra erede-
tileg alkalmazott adatmeghatározási szint mihamarabbi
visszaállítása érdekében. Amennyiben az adatmeghatáro-
zási szintek megváltoztatására egy jelentési idõszakon be-
lül kerül sor, az érintett tevékenységre vonatkozó eredmé-
nyeket az éves jelentésben külön, a jelentési idõszak adott
szakaszaira vonatkozóan kell kiszámolni és bejelenteni.

1.3. Tevékenységi adatok

Mennyiségmérés hitelessége

Tömegmérési eredményeken alapuló számítás esetében
az üzemeltetõ köteles gondoskodni a mérõberendezés
használatbavétele elõtt, majd használata közben rendsze-
res idõközönként történõ hitelesítésérõl. A hitelesítést a
Magyar Engedélyezési és Kereskedelmi Hivatal (MKEH)
által kiadott tanúsítvánnyal köteles igazolni a környezet-
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védelmi hatóság felé. Ahol a mérõberendezés hitelesítése
mûszakilag nem lehetséges, az üzemeltetõ köteles a mérõ-
berendezés ellenõrzését akkreditált szervezet által történõ
kalibrálással biztosítani.

Gáz normál állapot (N)
A gáztérfogatot minden esetben a gáz normál állapotára

vonatkoztatva kell meghatározni és jelenteni (gáz normál
állapotának értékei: T = 15 °C; p = 101325 Pa, ahol T: hõ-
mérséklet; p: nyomás).

Felhasznált forrásanyagok száraz mennyisége
A tárgyévben felhasználásra került forrásanyagok

mennyiségét, valamint valamennyi tevékenységspecifikus
kibocsátási változót száraz állapotra vonatkoztatva kell
meghatározni és jelenteni.

1.4. Kibocsátási tényezõ

A kibocsátási tényezõt tCO2/TJ (tüzelésbõl származó
kibocsátások) vagy tCO2/t vagy tCO2/Nm3 (technológiai
kibocsátások) mértékegységben kell megadni. Amennyi-
ben valamely tüzelõanyag esetében az üzemeltetõ rendel-
kezésére állnak MSZ EN ISO 17025:2005. szabvány sze-
rint akkreditált laborvizsgálati eredmények a tüzelõanyag
karbontartalmára vonatkozóan, és azokat a környezetvé-
delmi hatóság is jóváhagyta, akkor a tüzelõanyag kibocsá-
tási tényezõjét az üzemeltetõ meghatározhatja a tüzelõ-
anyag karbontartalmából is a 3,667 tCO2/tC sztöchiomet-
riai tényezõvel számolva. Mindazonáltal ilyen esetben az
üzemeltetõ köteles meghatározni és jelenteni a tüzelõ-
anyag fûtõértékét [TJ], valamint a kibocsátási tényezõjét
tCO2/TJ mértékegységben is.

1.5. Tevékenységspecifikus adatok és tényezõk

Az adott tevékenységspecifikus értéket kizárólag arra a
szállítási idõszakra, illetve forrásanyag kizárólag azon té-
telére szabad használni, amelyre az értéket reprezentatí-
van, vonatkozó mennyiséggel súlyozva meghatározták. A
nyomon követett adatok átlagolásánál mindig súlyozott át-
laggal kell számolni.

1.6. Minták vétele, elõkészítése, azonosítása és megõr-
zése

A tevékenységspecifikus változók meghatározásához a
mintavétel és -elõkészítés, valamint az analitikai mérések
során alkalmazott eljárások során az üzemeltetõnek elsõ-
sorban olyan szabványosított módszert kell követniük,
amely korlátozza a mintavételi és analitikai mérési szub-
jektivitást, és ismert mérési bizonytalansággal rendelke-
zik. Elsõsorban CEN szabványokat kell használni,
amennyiben ilyenek rendelkezésre állnak. Amennyiben
CEN szabványok nem állnak rendelkezésre, úgy megfele-
lõ ISO szabványokat vagy nemzeti szabványokat kell al-
kalmazni. Amennyiben nem léteznek alkalmazható szab-
ványok, ott lehetõség szerint megfelelõ szabványterveze-
tek vagy a legjobb ipari gyakorlatról szóló iránymutatások
alapján lehet eljárni. A mintavételi és -elõkészítési eljárá-
sokat a környezetvédelmi hatóság hagyja jóvá.

Az üzemeltetõ köteles valamennyi mintavételrõl jegy-
zõkönyvet készíteni. Valamennyi mintavételi és analitikai
vizsgálati jegyzõkönyvön a minták azonosításánál kon-
zekvensen a kibocsátási engedélyben jóváhagyott azono-
sítókat kell alkalmazni, egyértelmûen megjelölve a minta-
vétel idejét, illetve a vizsgálati idõszakot.

Az üzemeltetõ köteles az ellenmintákat legalább 2 évig
megõrizni.

Kontrollminta: az átlagminta osztásával elõállított, a la-
boratóriumi mintával azonos módon vett és készített, azzal
mindenben megegyezõ, elõírás szerint tárolt és jelölt, ellen-
õrzés céljából elkülönített minta, amely bizonyos idõ után
csak a vizsgálatok egy részének elvégzésére alkalmas.

Ellenminta: az üzemeltetõ által tárolt kontrollminta.

2. Egyes tüzelõanyagok országspecifikus tényezõi

A kibocsátás meghatározásának elérhetõ legnagyobb
pontossága érdekében tüzelõanyag-specifikus kibocsátási
tényezõket kell alkalmazni, ugyanakkor a Határozat által
elõírt esetekben lehetõség van standard vagy országspeci-
fikus adatok felhasználására is.

2.1. Országspecifikus fûtõértékek és kibocsátási tényezõk

Amennyiben a Határozat lehetõvé teszi országspecifi-
kus fûtõérték és kibocsátási tényezõ alkalmazását, és a
környezetvédelmi hatóság jóváhagyja, az alábbi 1. sz. táb-
lázatban szereplõ értékeket kell figyelembe venni a kibo-
csátások számításánál. Ha a táblázatban nem szerepel az
adott tüzelõanyag-típus, és a környezetvédelmi hatóság jó-
váhagyja, akkor a Határozat I. melléklet 11. pont 4. táblá-
zatában szereplõ értékeket kell figyelembe venni.
Amennyiben egy adott tüzelõanyagra sem az alábbi táblá-
zat, sem a határozat idézett táblázata nem tartalmaz vonat-
kozó értékeket, úgy azokat egyedileg kell meghatározni.

1. táblázat: Országspecifikus tüzelõanyag fûtõértékek
és kibocsátási tényezõk (nem tartalmazza az oxidációs

tényezõket)

Tüzelõanyag megnevezése

Tüzelõ-
anyag

kódjele
(LAIR)

Fûtõérték
[MJ/kg]

Kibocsátási
tényezõ

[tCO2/TJ]

1. Szilárd tüzelõanyagok

1.1. Hazai feketeszén 17 24 94,6

1.2. Import feketeszén 18 26 94,6

1.3. Hazai barnaszén 12 12 96,1

1.4. Import barnaszén 19 16 94,6

1.5. Lignit 13 7 113,2

1.6. Koksz 51 29,8 108,17

1.7. Petrolkoksz 52 35 100,8

1.8. Tûzifa és fahulladék 15 16 (109,63)2

1.9. Biobrikett és egyéb bio
tüzelõanyagok

16 16 (109,63)2

1.10. Brikett 53 21 94,6
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Tüzelõanyag megnevezése

Tüzelõ-
anyag

kódjele
(LAIR)

Fûtõérték
[MJ/kg]

Kibocsátási
tényezõ

[tCO2/TJ]

2. Cseppfolyós tüzelõanyagok

2.1. Tüzelõolajok

2.1.1 TÜ 5/20 tüzelõolaj 60 42 74,07

2.1.2 Erõmûvi tüzelõolaj 61 42 74,07

2.1.3 Gázturbina olaj (GTO) 61 42 74,07

2.2. Fûtõolajok

2.2.1 FA 60/80 extra könnyû
fûtõolaj

70 41 77,37

2.2.2 FA 60/120 fûtõolaj 71 41 77,37

2.2.3 FA 60/130 fûtõolaj 72 41 77,37

2.2.4 F 60/130 fûtõolaj 73 41 77,37

2.2.5 F 90/160 fûtõolaj 74 40 77,37

2.2.6 F 100/200 nehéz fûtõolaj 75 39,5 77,37

2.2.7 FA 90/160 kis kéntar-
talmú fûtõolaj

76 40 77,37

2.2.8 FA 100/200 nehéz fûtõolaj 77 39,5 77,37

2.3. Egyéb cseppfolyós tüze-
lõanyagok

2.3.1 Benzin 90 44 69,3

2.3.2 Dízelolaj 90 42 74,07

3. Gáznemû tüzelõanyagok

3.1. Földgáz 31 341 56,1

3.2. PB-gáz 35 45,7 63,07

3.3. LPG 37 45,7 63,07

3.4. Kamragáz (kokszolásból) 33 171 47,67

3.5. Kohógáz 34 3,121 242

3.6. Biogáz 36 22,651 (54,9)2

3.7. Csökkentett metántar-
talmú földgáz (inert gáz)3

38 16,291 56,1

1 A fûtõérték dimenziója nem MJ/kg, hanem MJ/Nm3

2 A tiszta biomassza tüzelõanyagokat nulla kibocsátási tényezõvel kell
figyelembe venni.

3 Az inert gázból eredõ kibocsátás számításakor csak az inert gáz metán-
tartalmából származó kibocsátásokkal kell számolni, az eredeti CO2 tartalmát
a kibocsátás számításánál nem kell figyelembe venni.

2.2. Országspecifikus oxidációs tényezõk
Amennyiben a Határozat lehetõvé teszi országspecifi-

kus oxidációs tényezõ alkalmazását, az alábbi 2. sz. táblá-
zatban szereplõ értékeket kell figyelembe venni a kibocsá-
tások számításánál.

2. táblázat: Országspecifikus tüzelõanyag oxidációs
tényezõk

Tüzelõanyag Oxidációs tényezõ

Szilárd 0,99
Folyékony 0,995
Gáz 0,995

3. Kibocsátások jelentése és hitelesítése

Az üzemeltetõ által készített e rendelet 2. § (2) bekezdés
szerinti éves hitelesített jelentést (Jelentés) postai és elek-
tornikus úton egyaránt az üzemeltetõnek kell benyújtania a
környezetvédelmi hatósághoz.

A Jelentést az üzemeltetõ köteles a 2. § (2) bekezdés
szerint közzétett útmutató szerint kitöltött adatlapokon az
elõírt formában és tartalommal elkészíteni. A Jelentés
része a hitelesítõ által a vonatkozó jogszabályok alapján
lefolytatott hitelesítési eljárások keretében benyújtandó
dokumentumok is.

A Jelentésben a kibocsátásokat kibocsátási forráson-
ként, azon belül pedig kibocsátási forrásanyag-típuson-
ként megbontva a kibocsátási engedélyben szereplõ azo-
nosítók és anyag-elnevezések alkalmazásával kell bejelen-
teni.

A Jelentés postai úton benyújtott példányát eredetiben,
a megfelelõ helyen cégszerûen aláírva, hitelesen lefûzve
vagy minden oldalán aláírva kell benyújtani.

6. számú melléklet
a 14/2008. (I. 30.) Korm. rendelethez

[6. számú melléklet
a 213/2006. (X. 27.) Korm. rendelethez]

Az új belépõ tartalékba tartozó
kibocsátási egységek kiosztása iránti kérelem

tartalmi elemei és a csatolandó dokumentumok
köre

1. A kérelem tartalma

a) A kérelmezõ üzemeltetõ azonosító adatai (név, szék-
hely, levelezési cím, cégjegyzékszám, adóazonosító jel,
telefonszám, faxszám, e-mail cím, a cég jegyzésére jogo-
sult képviselõ neve és beosztása);

b) a kiosztási kérelem által érintett létesítmény azono-
sító adatai (létesítmény neve, levelezési címe, a környezet-
használat feltételeit megállapító engedély száma, a kibo-
csátási engedély száma);

c) a létesítmény termelési szintjét jellemzõ adatok (így
például a közbensõ és a végsõ termék mennyiségi adatai, a
termeléshez felhasznált anyagok és tüzelõanyagok
mennyiségi adatai);

d) a tárgyévi termelési szint;
e) a tárgyévben felhasznált anyagok és tüzelõanyagok,

továbbá ezeknek a szén-dioxid kibocsátást befolyásoló jel-
lemzõi.

2. A kérelemhez csatolandó dokumentumok

a) 30 napnál nem régebbi cégkivonat;
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b) a kibocsátási engedély másolata, az egységes kör-
nyezethasználati engedély másolata (ha van);

c) az 1. c) pont szerinti termelési szintek, valamint a ter-
meléshez felhasznált anyagok és tüzelõanyagok mennyi-
ségét igazoló számlák;

d) a létesítmény berendezéseinek az 1. e) pont szerinti,
felhasznált anyagok szén-dioxid kibocsátását befolyásoló
jellemzõit igazoló, a létesítmény kibocsátásának nyomon
követése során keletkezett hiteles dokumentumok;

e) a létesítmény berendezéseinek technológiai jellem-
zõit igazoló dokumentumok.

7. számú melléklet
a 14/2008. (I. 30.) Korm. rendelethez

[7. számú melléklet
a 213/2006. (X. 27.) Korm. rendelethez]

A forgalmi jegyzékhez kapcsolódó
számlavezetési díj megállapítása

1. A számlavezetési díj mértéke és alapja üzemeltetõi
számla esetén

Sorszám
(fõ)/

alszám

A forgalmi jegyzékhez
kapcsolódó számlák
(kibocsátási egység-

mennyiség/év)

A számlavezetési
díj mértéke

(Ft/év)

1. Üzemeltetõi számla

1.1 – 10 000 20 000

1.2 10 001–100 000 61 000

1.3 100 001–1 000 000 142 000

1.4 1 000 001–3 000 000 285 000

1.5 3 000 001 kibocsátástól 610 000

2. A számlavezetési díj alapja üzemeltetõi számla
esetén

Az üzemeltetõi számla esetében a díjfizetés alapja a
Nemzeti Kiosztási Listában és az új belépõ tartalék terhére
a tárgyévre a létesítmény részére ingyenesen kiosztott ki-
bocsátási egység mennyisége [kibocsátási egység-
mennyiség (db)/év] létesítményenként.

3. A számlavezetési díj mértéke a forgalmi jegyzékhez
kapcsolódó személyi számla esetén

A személyi számla esetén a díj mértéke 35 000 Ft/év.

A Kormány
15/2008. (I. 30.) Korm.

rendelete
a környezetvédelmi, természetvédelmi,

vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó
szervek kijelölésérõl szóló

347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében meg-
állapított eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, valamint
a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995.
évi LIII. törvény 110/A. §-ában, és a természet védelmérõl
szóló 1996. évi LIII. törvény 85/A. §-ában foglalt felhatal-
mazás alapján a következõ rendeletet alkotja:

1. §

A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósá-
gi és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérõl
szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiak-
ban: R.) 12. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(3) A Kvt. 66. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt kör-
nyezetvédelmi hatóságként

a) a felügyelõség, valamint
b) az önkormányzati környezetvédelmi hatóság

jár el.”

2. §

Az R. 1. §-a (1) bekezdésének b) pontjában, a 4. §-a
(1) bekezdésében, 5. §-a (1) bekezdésének b) pontjában,
6. §-a (1) bekezdésének b) pontjában, valamint 7. §-a
(1) bekezdésének b) pontjában a „költségvetési szerv” szö-
vegrész helyébe a „központi költségvetési szerv” szöveg-
rész lép.

3. §

Az R. 41. §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(5) A Fertõ-Hanság és Õrségi Nemzeti Park Igazgató-
ság jogutódjai – a 3. számú melléklet II/6. és II/10. pontjá-
ban meghatározott mûködési területi megosztás szerint – a
Fertõ-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság, illetve az Õrségi
Nemzeti Park Igazgatóság.”

4. §

Az R. 1. számú mellékletének II. pontja helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:
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„II. A környezetvédelmi, természetvédelmi
és vízügyi felügyelõségek kirendeltségeinek elnevezése

és telephelye

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédel-
mi és Vízügyi Felügyelõség Kirendeltsége, Baja

Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség Kirendeltsége, Gyula”

5. §

Az R. 1. számú mellékletének IV. pontja helyébe e ren-
delet 1. számú melléklete lép.

6. §

Az R. 3. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú
melléklete lép.

7. §

(1) Ez a rendelet 2008. április 1. napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti az R. 35. §-a (1) bekezdésének c) pontja.

(3) Ez a rendelet 2008. április 2-án hatályát veszti.

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,
a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter

1. számú melléklet
a 15/2008. (I. 30.) Korm. rendelethez

„IV. A környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi
felügyelõségek illetékességi területe

1. ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI,
TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELÕSÉG

A) Illetékességi területe hatósági, szakhatósági eljárá-
sokban:

a) Gyõr megyei jogú város
közigazgatási területe.

b) Sopron megyei jogú város
közigazgatási területe.

c) Tatabánya megyei jogú város
közigazgatási területe.

d) Gyõr-Moson-Sopron megye – kivéve
Csáfordjánosfa,

Csér,
Egyházasfalu,
Gyalóka,
Iván,
Répcevis,
Sopronhorpács,
Szakony,
Und,
Zsira

közigazgatási területét.
e) Komárom-Esztergom megye

teljes közigazgatási területe.
f) Vas megyébõl
Csánig,
Csönge,
Jákfa,
Kenyeri,
Nick,
Ostffyasszonyfa,
Pápóc,
Rábapaty,
Répcelak,
Uraiújfalu

közigazgatási területe.
g) Veszprém megyébõl
Egyházaskeszõ,
Kemenesszentpéter,
Malomsok,
Marcaltõ,
Várkeszõ

közigazgatási területe.

B) Illetékességi területe a folyó- és tószabályozási,
illetve árvízvédelmi vízügyi hatósági eljárásokban:

a) folyószabályozási:
a Duna a nyugati országhatártól az Ipoly-torkolatig

(1850–1708 fkm) 142 km, a Mosoni-Duna-ág 122 km és
az Iparcsatorna 2,4 km szakasza, a Rába a sárvári vasúti
hídtól a torkolatig 86 km hosszban, továbbá a Marcalnak
Mórichida (Új Malomsok) alatti, vagyis a vízügyi igazga-
tóság illetékességi területének déli határától a torkolatig
terjedõ szakasza 22 km hosszban; valamint a Fertõ tó;

b) árvízvédelmi:
a Duna jobb part a rajkai országhatár és Pilismarót kö-

zött, a Lajta mindkét part, a Lajta jobb és bal parti csator-
nák, valamint az összekötõ csatorna jobb és bal parti tölté-
sei, a Mosoni-Duna jobb és bal parti töltései, a Rábca
mindkét oldali töltése Bõsárkány és Gyõr között, a Répce
árapasztó töltései Répcelakig, illetve Répceszemeréig, a
Rába jobb és bal parti töltése Sárvár és Gyõr között, a
Marcal bal és jobb parti védvonal a Bakonyér visszatölté-
sezésével együtt.
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C) Illetékességi területe a rendelet 20. §-ában, valamint
34. § (2) bekezdésében foglalt feladatok tekintetében:

a) Az A) és B) pontok szerinti terület
b) A Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természet-

védelmi és Vízügyi Felügyelõség illetékességi területe
[2/A) és B) pontok]

D) Általános területi kapcsolattartása:

Gyõr, Sopron, Tatabánya megyei jogú városok,
Gyõr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom megye, az
illetékességi területén mûködõ települési önkormányzatok
és más hatóságok.

2. NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI,
TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELÕSÉG

A) Illetékességi területe hatósági, szakhatósági eljárá-
sokban:

a) Nagykanizsa megyei jogú város
közigazgatási területe.

b) Szombathely megyei jogú város
közigazgatási területe.

c) Zalaegerszeg megyei jogú város
közigazgatási területe.

d) Gyõr-Moson-Sopron megyébõl
Csáfordjánosfa,
Csér,
Egyházasfalu,
Gyalóka,
Iván,
Répcevis,
Sopronhorpács,
Szakony,
Und,
Zsira

közigazgatási területe.
e) Somogy megyébõl
Balatonszentgyörgy,
Csákány,
Fõnyed,
Hollád,
Iharosberény,
Inke,
Nagyszakácsi,
Nemesdéd,
Nemesvid,
Pogányszentpéter,
Sávoly,
Somogysámson,
Somogysimonyi,
Somogyzsitva,
Szegerdõ,
Szõkedencs,
Tapsony,

Tikos,
Varászló,
Vése,
Vörs

közigazgatási területe, valamint
Õrtilos település Mura (középvízi) medrébe nyúló/tar-

tozó közigazgatási területe.
f) Vas megye – kivéve
Csánig,
Csönge,
Jákfa,
Kenyeri,
Nick,
Ostffyasszonyfa,
Pápóc,
Rábapaty,
Répcelak,
Uraiújfalu

közigazgatási területét.
g) Veszprém megyébõl
Kemeneshõgyész,
Magyargencs

közigazgatási területe.
h) Zala megye – kivéve

a Balaton parti településeknek a tó medrében (jogi partvo-
nalával határolt területébe) nyúló/tartozó közigazgatási te-
rületét.

B) Illetékességi területe a folyó- és tószabályozási,
illetve árvízvédelmi vízügyi hatósági eljárásokban:

a) folyószabályozási:
a Mura az országhatártól a torkolatig (48 km), a Rába a

sárvári vasúti hídtól az országhatárig (126 km);
b) árvízvédelmi:
a Zala árvízvédelmi rendszer Bókaháza és a Kis-Bala-

ton vízvédelmi rendszer között, a Mura bal parti árvízvé-
delmi rendszer, a Rába árvízvédelmi rendszer a sárvári
vasúti híd és az országhatár között.

C) Általános területi kapcsolattartása:

Szombathely, Zalaegerszeg, Nagykanizsa megyei jogú
városok, Vas és Zala, Gyõr-Moson-Sopron, Somogy me-
gye, az illetékességi területen mûködõ települési önkor-
mányzatok és más hatóságok.

3. KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI,
TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELÕSÉG

A) Illetékességi területe hatósági, szakhatósági eljárá-
sokban:

a) Székesfehérvár megyei jogú város
közigazgatási területe.

b) Dunaújváros megyei jogú város
közigazgatási területe.
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c) Szekszárd megyei jogú város
közigazgatási területe.

d) Veszprém megyei jogú város
közigazgatási területe.

e) Baranya megyébõl
Ófalu

közigazgatási területe.
f) Fejér megye
teljes közigazgatási területe – kivéve
a Duna parti településeknek a folyam (középvízi) med-

rébe nyúló/tartozó
közigazgatási területét.

g) Somogy megyébõl
Balatonszabadi,
Kánya,
Siófok,
Siójut,
Tengõd, valamint
a Balaton parti településeknek a tó medrében (jogi part-

vonalával határolt területébe) nyúló, tartozó
közigazgatási területe.

h) Tolna megye – kivéve
Attala,
Csikóstõttõs,
Jágónak,
Kapospula,
Kaposszekcsõ,
Kismányok,
Lápafõ,
Nagymányok,
Nak,
Váralja,
Várong,
a Duna parti településeknek a folyam (középvízi) med-

rébe nyúló/tartozó
közigazgatási területét, valamint

a Paksi Atomerõmû és a Kiégett Kazetták Átmeneti Tá-
rolójának területét.

i) Veszprém megye – kivéve
Egyházaskeszõ,
Kemeneshõgyész,
Kemenesszentpéter,
Magyargencs,
Malomsok,
Marcaltõ,
Várkeszõ

közigazgatási területét.
j) Zala megyébõl
a Balaton parti településeknek a tó medrébe (jogi part-

vonalával határolt területébe) nyúló/tartozó közigazgatási
területe.

B) Illetékességi területe a folyó- és tószabályozási,
illetve árvízvédelmi vízügyi hatósági eljárásokban:

a) folyó- és tószabályozási:
a Balaton és a Velencei-tó; a Sió a Balatontól a torkolatig;

b) árvízvédelmi:
a Duna jobb part Ercsi–Adony és Bölcske–Báta között,

a Szt. László bal parti és a Váli vízfolyás jobb és bal parti
torkolati szakasz, a Sió Simontornya–Sióagárd közötti bal
parti, Sióagárd és Sió-torkolat közötti jobb és bal parti, a
Sióba ömlõ Völgységi árok torkolati szakaszának kétparti
töltései, a Nádor-csatorna Kölesd alatti jobb és bal parti
töltései.

C) Általános területi kapcsolattartása:

Dunaújváros, Szekszárd, Székesfehérvár, Veszprém
megyei jogú városok, Fejér, Tolna, Veszprém megyék, az
illetékességi területén mûködõ települési önkormányzatok
és más hatóságok.

4. DÉL-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI
TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELÕSÉG

A) Illetékességi területe hatósági, szakhatósági eljárá-
sokban

a) Pécs megyei jogú város
közigazgatási területe.

b) Kaposvár megyei jogú város
közigazgatási területe.

c) Baranya megye – kivéve
Ófalu közigazgatási területét.
d) Bács-Kiskun megyébõl a Duna parti településeknek

a folyam (középvízi) medrébe nyúló/tartozó közigazgatási
területe a dunaföldvári híd szelvényétõl a déli országha-
tárig.

e) Tolna megyébõl
Attala,
Csikóstõttõs,
Jágónak,
Kapospula,
Kaposszekcsõ,
Kismányok,
Lápafõ,
Nagymányok,
Nak,
Váralja,
Várong,
a Duna menti településeknek a folyam (középvízi) med-

rébe nyúló/tartozó közigazgatási területe a dunaföldvári
híd szelvényétõl a megye déli határáig, valamint

a Paksi Atomerõmû és a Kiégett Kazetták Átmeneti Tá-
rolójának területe.

f) Somogy megye – kivéve
Balatonszentgyörgy,
Balatonszabadi,
Csákány,
Fõnyed,
Hollád,
Iharosberény,
Inke,
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Kánya,
Nagyszakácsi,
Nemesdéd,
Nemesvid,
Pogányszentpéter,
Sávoly,
Siófok,
Siójut,
Somogysámson,
Somogysimonyi,
Somogyzsitva,
Szegerdõ,
Szõkedencs,
Tapsony,
Tengõd,
Tikos,
Varászló,
Vése,
Vörs, valamint
a Balaton parti településeknek a tó medrébe (jogi part-

vonalával határolt területébe), és
Õrtilos település Mura (középvízi) medrébe nyúló/tartozó

közigazgatási területét.

B) Illetékességi területe a folyó- és tószabályozási,
illetve árvédelmi vízügyi hatósági eljárásokban:

a) folyószabályozási:
a Dráva a Mura torkolatától az országhatárig

(236–225 fkm és 200–68 fkm) 143 km hosszban,
a Duna a Dunaföldvári hídtól a déli országhatárig

(1560–1433 fkm) 127 km és a Ferenc-csatorna a bajai ki-
ágazástól az országhatárig 34 fkm hosszban;

b) árvízvédelmi:
a Duna jobb part Bölcske- és a déli országhatár között, a

Duna bal part Solt–déli országhatár között, a Dráva bal
part Korcsina átvágás és Eperjes között, a Fekete-víz bal
partja a Pécsi-víz torkolata és a Dráva között, a Pécsi-víz
bal partja Kémes és a Fekete-víz között, a Fekete-víz jobb
partja a cuni híd és a Dráva között.

C) Általános területi kapcsolattartása:

Pécs, Kaposvár megyei jogú város, Baranya, Somogy
megye, az illetékességi területén mûködõ települési önkor-
mányzatok és más hatóságok.

5. KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI,
TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELÕSÉG

A) Illetékességi területe hatósági, szakhatósági eljárá-
sokban:

a) Budapest fõváros
közigazgatási területe.

b) Salgótarján megyei jogú város
közigazgatási területe.

c) Heves megyébõl
Apc,
Boldog,
Hatvan,
Heréd,
Kerekharaszt,
Lõrinci,
Nagykökényes,
Petõfibánya,
Zagyvaszántó

közigazgatási területe.
d) Nógrád megye

teljes közigazgatási területe.
e) Pest megye – kivéve
Abony,
Albertirsa,
Cegléd,
Ceglédbercel,
Csemõ,
Dánszentmiklós,
Jászkarajenõ,
Kocsér,
Köröstetétlen,
Mikebuda,
Nagykõrös,
Nyársapát,
Pilis,
Tápiószõlõs,
Törtel,
Újszilvás

közigazgatási területét.
f) Fejér, Tolna és Bács-Kiskun megyében a Duna parti

településeinek a folyam (középvízi) medrébe nyúló/tarto-
zó közigazgatási területe a folyam folyásirányát tekintve a
dunaföldvári híd szelvényéig.

B) Illetékességi területe a folyó- és tószabályozási,
illetve árvízvédelmi vízügyi hatósági eljárásokban:

a) folyószabályozási:
a Duna az Ipoly-torkolattól a dunaföldvári hídig

(1708,2–1560,5 fkm) 147,7 km, a Szentendrei-Duna-ág
32 km és a Ráckevei (Soroksári)-Duna-ág 58 km hossz-
ban, az Ipoly szlovák–magyar határszakasza 141 km
hosszban, a Zagyva Jobbágyitól a jászfelsõszentgyörgyi
elbontott hídig 41 km hosszban;

b) árvízvédelmi:
a Duna jobb part Pilismarót-Dunafüred között, a Duna

bal part Szob–Dunaegyháza között, a Szentendrei-sziget
és Csepel-sziget védvonalai, a Zagyva mindkét parti véd-
vonalai Jobbágyi és Jászfelsõszentgyörgy között, és az
Ipoly bal parti védvonalai.
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C) Általános területi kapcsolattartása:

Budapest fõváros, Salgótarján megyei jogú város, Pest,
Heves és Nógrád megye, az illetékességi területén mûködõ
települési önkormányzatok és más hatóságok.

6. TISZÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI,
TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELÕSÉG

A) Illetékességi területe hatósági, szakhatósági eljárá-
sokban:

a) Debrecen megyei jogú város
közigazgatási területe.

b) Békéscsaba megyei jogú város
közigazgatási területe.

c) Hajdú-Bihar megye – kivéve
Téglás közigazgatási területét.
d) Békés megye – kivéve
Almáskamarás,
Battonya,
Békéssámson,
Csanádapáca,
Dombegyháza,
Dombiratos,
Gádoros,
Kardoskút,
Kaszaper,
Kevermes,
Kisdombegyház,
Kunágota,
Magyarbánhegyes,
Magyardombegyház,
Medgyesbodzás,
Medgyesegyháza,
Mezõhegyes,
Mezõkovácsháza,
Nagybánhegyes,
Nagyszénás,
Orosháza,
Pusztaföldvár,
Pusztaottlaka,
Tótkomlós,
Végegyháza

közigazgatási területét.
e) Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébõl
Szorgalmatos,
Tiszadada,
Tiszadob,
Tiszaeszlár,
Tiszalök,
Tiszanagyfalu,
Tiszavasvári

közigazgatási területe.

B) Illetékességi területe a folyó- és tószabályozási,
illetve árvízvédelmi vízügyi hatósági eljárásokban:

a) folyószabályozási:

a Berettyó az országhatártól a torkolatig, Horto-
bágy–Berettyó Bucsától az Ágotai hídig, és Túrkevétõl a
torkolatig 54,8 km hosszban, a Sebes-Körös az országha-
tártól a torkolatig 59 km, a Fekete-Körös az országhatártól
a torkolatig 20 km, a Fehér-Körös az országhatártól a tor-
kolatig 10 km, a Kettõs- és Hármas-Körös teljes 37 km,
illetõleg 91 km hosszban;

b) árvízvédelmi:

a Tisza bal part Rakamaz–Tiszafüred között, a Kele-
ti-fõcsatorna visszatöltésezett mindkét parti védtöltésével,
a Tiszavasvári zsilipig, a Hortobágy–Berettyó bal part
Nádudvar–Bucsa között, a Berettyó jobb part az országha-
tár–Darvas között, a Berettyó bal part országhatár Se-
bes–Körös között, a Berettyóba torkoló Ér- és Kálló-fõcsa-
torna visszatöltésezett jobb és bal partja (az Ér-fõcsatorná-
nak az országhatárig, a Kálló-fõcsatornánál a Bakonszegi
útig), a Sebes-Körös jobb part az országhatár és a Be-
rettyó-torkolat között, a Hortobágy–Berettyó bal parti töl-
tés Bucsa és a torkolat között, a Hármas-Körös jobb parti
töltése a Hortobágy–Berettyó és a Sebes-Körös között, a
Sebes-Körös jobb parti töltése a Hármas-Körös és Be-
rettyó torkolata között, a Berettyó jobb parti töltése Darvas
és a Sebes-Körös között, a Sebes-Körös bal parti töltése az
országhatár és a Hármas-Körös között, a Hármas-Körös
bal parti töltése a Horgavölgyi-ér mellékága alatti Daru-
rampa és a Sebes-Körös között, a Kettõs-Körös, a Feke-
te-Körös és a Fehér-Körös mindkét parti töltései, a Fe-
hér-Körös bal parti lokalizációs töltés, a mérgesi és a mály-
vádi árvízi szükségtározók töltései, a Gyulavári és Dénes-
majori körtöltések, a Fehér-Körös és a Fekete-Körös kö-
zötti lokalizációs töltés, a Fekete-Körös és a Sebes-Körös
közötti lokalizációs töltés, az Öcsöd–Békésszentandrási
lokalizációs töltés az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédel-
mi és Vízügyi Igazgatóság határáig.

C) Illetékességi területe a rendelet 20. §-ában, valamint
34. § (2) bekezdésében foglalt feladatok tekintetében:

a) Az A) és B) pontok szerinti terület

b) A Felsõ-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Termé-
szetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség illetékességi területe
[7/A) és B) pontok]

D) Általános területi kapcsolattartása:

Debrecen megyei jogú város, Békéscsaba megyei jogú
város, Hajdú-Bihar megye, Békés megye, az illetékességi
területén mûködõ települési önkormányzatok és más ható-
ságok.”
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7. FELSÕ-TISZA-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI,
TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELÕSÉG

A) Illetékességi területe hatósági, szakhatósági eljárá-
sokban:

a) Nyíregyháza megyei jogú város
közigazgatási területe.

b) Hajdú-Bihar megyébõl
Téglás

közigazgatási területe.
c) Szabolcs-Szatmár-Bereg megye – kivéve
Szorgalmatos,
Tiszadada,
Tiszadob,
Tiszaeszlár,
Tiszalök,
Tiszanagyfalu,
Tiszavasvári

közigazgatási területét.

B) Illetékességi területe a folyó- és tószabályozási,
illetve árvízvédelmi vízügyi hatósági eljárásokban:

a) folyószabályozási:
a Tisza a tiszabecsi országhatártól a Bodrog-torkolatig

(744,8–543,7 fkm), Túr az országhatártól a torkolatig
30 km és a Szamos az országhatártól a torkolatig 49,5 km
hosszban;

b) árvízvédelmi:
a Tisza jobb part Tarpa–Lónya között; Tisza bal part Ti-

szabecs–Rakamaz között, a Batár bal part Kispalád–Tisza-
becs között, a Túr jobb és bal part Garbolc–Tiszakóród kö-
zött, a Palád jobb és bal part, a Sáréger jobb és bal part, a
Szamos jobb és bal part az országhatár és Olcsva, illetõleg
Olcsvaapáti között a Kraszna jobb és bal part Ágerdõ–Vá-
sárosnamény között, a Lónyay-fõcsatorna jobb és bal part,
valamint a Lónyay-fõcsatorna bal parti szakaszán beömlõ
Nyíri-fõfolyások visszatöltésezett torkolati szakaszai.

C) Általános területi kapcsolattartása:

Nyíregyháza megyei jogú város, Szabolcs-Szatmár-Be-
reg megye, az illetékességi területén mûködõ települési
önkormányzatok és más hatóságok.

8. ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI,
TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELÕSÉG

A) Illetékességi területe hatósági, szakhatósági eljárá-
sokban:

a) Eger megyei jogú város
közigazgatási területe.

b) Miskolc megyei jogú város
közigazgatási területe.

c) Borsod-Abaúj-Zemplén megye
teljes közigazgatási területe.

d) Heves megye – kivéve
Apc,
Átány,
Boldog,
Erdõtelek,
Hatvan,
Heréd,
Heves,
Hevesvezekény,
Kisköre,
Kömlõ,
Lõrinci,
Nagykökényes,
Petõfibánya,
Pély,
Sarud,
Tarnaszentmiklós,
Tenk,
Tiszanána,
Zagyvaszántó

közigazgatási területét.
e) Jász-Nagykun-Szolnok megyébõl
Jászágó,
Jászárokszállás,
Jászdózsa

közigazgatási területe.

B) Illetékességi területe a folyó- és tószabályozási,
illetve árvízvédelmi vízügyi hatósági eljárásokban:

a) folyószabályozási:
a Tisza a Bodrog-torkolattól Tiszabábolnáig

(543,75–440,00 fkm) 103,75 km, a Bodrog az országhatár-
tól a torkolatig 51,1 km, a Hernád az országhatártól a tor-
kolatig 118,4 km és a Sajó az országhatártól a torkolatig
125,1 km hosszban;

b) árvízvédelmi:
a Tisza jobb part Zemplénagárd–Sarud között, a Bodrog

jobb és bal part az országhatár és a Tisza között, a Hernád
jobb és bal part az országhatár és a torkolat között a Gönci,
Vadász és Garadna patakok visszatöltésezett szakaszaival,
a Takta mindkét parti töltései Szerencs és a torkolat között,
a Sajó jobb és bal part Sajópüspöki és a torkolat között, a
Szinva, Mercse, Hangony, Vörös J., Szuha, Szörnyûvöl-
gyi, Keleméri, Névtelen patakok visszatöltésezett szaka-
szaival, a Csincse, Eger és Rima mindkét parti torkolati
szakaszai, a Laskó visszatöltésezett szakaszának bal part-
ja, a Tana két part Kál–Jászjákóhalma közötti szakasza a
Zagyváig, a Tarna jobb parti mellékvízfolyásainak a Tar-
nóca, Bene, Gyöngyös, Gyangya és Szarvágy, Ágói pata-
kok visszatöltésezett szakaszai.
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C) Illetékességi területe a rendelet 20. §-ában, valamint
34. § (2) bekezdésében foglalt feladatok tekintetében:

a) Az A) és B) pontok szerinti terület
b) A Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Termé-

szetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség illetékességi területe
[9/A) és B) pontok]

D) Általános területi kapcsolattartása:

Miskolc, Eger megyei jogú városok, Borsod-Abaúj-
Zemplén és Heves megye, az illetékességi területén mûkö-
dõ települési önkormányzatok és más hatóságok.

9. KÖZÉP-TISZA-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI,
TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELÕSÉG

A) Illetékességi területe hatósági, szakhatósági eljárá-
sokban:

a) Szolnok megyei jogú város
közigazgatási területe.

b) Heves megyébõl
Átány,
Erdõtelek,
Heves,
Hevesvezekény,
Kisköre,
Kömlõ,
Pély,
Sarud,
Tarnaszentmiklós,
Tenk,
Tiszanána

közigazgatási területe.
c) Jász-Nagykun-Szolnok megye – kivéve
Jászágó,
Jászárokszállás,
Jászdózsa

közigazgatási területét.
d) Pest megyébõl
Abony,
Albertirsa,
Cegléd,
Ceglédbercel,
Csemõ,
Dánszentmiklós,
Jászkarajenõ,
Kocsér,
Köröstetétlen,
Mikebuda,
Nagykõrös,
Nyársapát,
Pilis,
Tápiószõlõs,
Törtel,
Újszilvás

közigazgatási területe.

B) Illetékességi területe a folyó- és tószabályozási,
illetve árvízvédelmi vízügyi hatósági eljárásokban:

a) folyószabályozási:
a Tisza Tiszabábolnától Csongrád város északi közigaz-

gatási határáig (Csongrád-Bokros) (440,0–253,8 fkm)
186,2 km hosszban, a Kiskörei-tározó a Tisza 440,0
fkm-ig, a Zagyva a jászfelsõszentgyörgyi vízmércétõl a
torkolatig 83,9 km hosszban;

b) árvízvédelmi:
a Tisza jobb part Sarudtól az Alpári magaspartig (Laki-

telek–Alpár közigazgatási határáig), a Laskó visszatölté-
sezett szakaszának jobb partja, Tisza bal part a tiszafüredi
vasúti hídtól a Hármas-Körös torkolatáig, a Zagyva mind-
két partja Jászfelsõszentgyörgy–Szolnok között, a Tápió
jobb és bal part visszatöltésezett szakasza Tápiógyör-
gyéig, a Német-éri-fõcsatorna mindkét parti töltései, Hor-
tobágy-Berettyó jobb parti töltése, a Német-éri-fõcsatorna
és a Hármas-Körös közötti szakaszon, a Hármas-Körös
jobb parti szakasza a Hortobágy-Berettyó torkolat és a
Tisza között.

C) Általános területi kapcsolattartása:

Szolnok megyei jogú város, Jász-Nagykun-Szolnok
megye, az illetékességi területén mûködõ települési önkor-
mányzatok és más hatóságok.

10. ALSÓ-TISZA-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI,
TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELÕSÉG

A) Illetékességi területe hatósági, szakhatósági eljárá-
sokban:

a) Hódmezõvásárhely megyei jogú város
közigazgatási területe.

b) Kecskemét megyei jogú város
közigazgatási területe.

c) Szeged megyei jogú város
közigazgatási területe.

d) Csongrád megye
teljes közigazgatási területe.

e) Bács-Kiskun megye – kivéve a
Bajai és Kalocsai kistérségek Duna menti települései-

nek a Duna (középvízi) medrébe nyúló/tartozó közigazga-
tási területét.

f) Békés megyébõl
Almáskamarás,
Battonya,
Békéssámson,
Csanádapáca,
Dombegyháza,
Gádoros,
Kardoskút,
Kaszaper,
Kevermes,
Kisdombegyház,
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Kunágota,
Magyarbánhegyes,
Magyardombegyház,
Medgyesegyháza,
Mezõhegyes,
Mezõkovácsháza,
Nagybánhegyes,
Nagyszénás,
Orosháza,
Pusztaföldvár,
Pusztaottlaka,
Tótkomlós,
Végegyháza

közigazgatási területe.

B) Illetékességi területe a folyó- és tószabályozási,
illetve árvízvédelmi vízügyi hatósági eljárásokban:

a) folyószabályozási:
a Tisza Csongrád város északi közigazgatási határától

(Csongrád-Bokros) a déli országhatárig (253,8–159,6
fkm) 94,2 km, a Maros a keleti országhatártól a torkolatig
49,6 km;

b) árvízvédelmi:
a Tisza jobb part alpári magaspart (Lakitelek–Alpár

közigazgatási határ) – déli országhatár közötti szakasza, a
Dong-éri-fõcsatorna torkolati szakaszának jobb és bal par-
ti visszatöltésezése, a Tisza bal part a Hármas-Körös tor-
kolattól a déli országhatárig, a Hármas-Körös bal part a
Horgavölgy-ér mellékága alatti Darurampától a Tiszáig, a
Maros mindkét parti töltés az országhatár és a torkolat kö-
zött, a Sámson-Apátfalvi-fõcsatorna jobb és bal parti tölté-
se a Maros és a Királyhegyesi-fõcsatorna között.

C) Általános területi kapcsolattartása:

Szeged, Kecskemét, Hódmezõvásárhely megyei jogú
városok, Csongrád, Bács-Kiskun megye, az illetékességi
területén mûködõ települési önkormányzatok és más ható-
ságok.”

2. számú melléklet
a 15/2008. (I. 30.) Korm. rendelethez

„3. számú melléklet
a 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez

I. A nemzeti park igazgatóságok elnevezése
és székhelye

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság, Jósvafõ
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság, Csopak
Bükki Nemzeti Park Igazgatóság, Eger
Duna–Dráva Nemzeti Park Igazgatóság, Pécs
Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, Esztergom
Fertõ–Hanság Nemzeti Park Igazgatóság, Sarród

Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság, Hortobágy
Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság, Kecskemét
Körös–Maros Nemzeti Park Igazgatóság, Szarvas
Õrségi Nemzeti Park Igazgatóság, Õriszentpéter

II. A nemzeti park igazgatóságok
mûködési területe

1. AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Mûködési területe:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye területébõl
a Sajó, a Hernád és az országhatár által bezárt terület, to-

vábbá
Abaújalpár
Abaújkér
Abaújszántó
Abaújvár
Alsóberecki
Alsódobsza
Alsóregmec
Arka
Baskó
Bekecs
Bodroghalom
Bodrogkeresztúr
Bodrogkisfalud
Bodrogolaszi
Boldogkõújfalu
Boldogkõváralja
Bózsva
Cigánd
Dámóc
Erdõbénye
Erdõhorváti
Felsõberecki
Felsõdobsza
Felsõregmec
Filkeháza
Fony
Füzér
Füzérkajata
Füzérkomlós
Füzérradvány
Gesztely
Golop
Gönc
Göncruszka
Györgytarló
Háromhuta
Hejce
Hercegkút
Hernádbûd
Hernádcéce
Hernádkércs
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Hollóháza
Karcsa
Karos
Kéked
Kenézlõ
Kishuta
Kisrozvágy
Komlóska
Korlát
Kovácsvágás
Lácacséke
Legyesbénye
Mád
Makkoshotyka
Megyaszó
Mezõzombor
Mikóháza
Mogyoróska
Monok
Nagyhuta
Nagykinizs
Nagyrozvágy
Nyíri
Olaszliszka
Pácin
Pálháza
Pányok
Pere
Pusztafalu
Rátka
Regéc
Révleányvár
Ricse
Sárazsadány
Sárospatak
Sátoraljaújhely
Semjén
Sima
Sóstófalva
Szegi
Szegilong
Szentistvánbaksa
Szerencs
Tállya
Tarcal
Telkibánya
Tiszacsermely
Tiszakarád
Tiszaladány
Tokaj
Tolcsva
Újcsanálos
Vágáshuta
Vajdácska

Vámosújfalu
Vilmány
Vilyvitány
Viss
Vizsoly
Zalkod
Zemplénagárd
Zsujta

2. BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK
IGAZGATÓSÁG

Mûködési területe:

a) Veszprém megye.
b) Gyõr-Moson-Sopron megye területén:
Bakonygyirót,
Bakonyszentlászló,
Fenyõfõ,
Románd,
Sikátor,
Veszprémvarsány

települések teljes közigazgatási területe.
c) Zala megye területe – kivéve
Csöde,
Felsõszenterzsébet,
Magyarföld,
Szentgyörgyvölgy,
Zalalövõ

települések teljes közigazgatási területe.
d) Somogy megye területén:
Ádánd,
Nagyberény,
Nyim,
Som,
Szõkedencs

települések teljes közigazgatási területe, valamint
a Balaton Kiemelt Üdülõkörzetbe tartozó települések,

kivéve Marcali település teljes közigazgatási területét.

3. BÜKKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Mûködési területe:

a) Borsod-Abaúj-Zemplén megye területe – kivéve az
Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság mûködési területe.

b) Heves megye.
c) Nógrád megye.
d) Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területén:
a Kesznyéteni TK területe Tiszadob községhatárban.
e) Jász-Nagykun-Szolnok megye területén:
a Hevesi füves puszták TK területe Jászivány községha-

tárban.

3. szám KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ 453



4. DUNA–DRÁVA NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Mûködési területe:

a) Baranya megye.
b) Somogy megye területe – kivéve
Ádánd,
Nagyberény,
Nyim,
Som,
Szõkedencs, valamint
a Balaton Kiemelt Üdülõkörzethez tartozó
települések teljes közigazgatási területe, Marcali tele-

pülés teljes közigazgatási területe nélkül.
c) Tolna megye.
d) Bács-Kiskun megye területén:
Bátmonostor,
Csátalja,
Dávod,
Dunafalva,
Hercegszántó,
Nagybaracska,
Szeremle

települések teljes közigazgatási területe, illetve
Baja, Érsekcsanád, Fajsz, Sükösd településhatárokban a

Duna–Dráva Nemzeti Park törzsterülete.
e) Fejér megye területén:
a Dél-Mezõföldi TK területe Alsószentiván, Cece, Vaj-

ta községhatárokban

5. DUNA–IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Mûködési területe:

a) Budapest fõváros.
b) Fejér megye.
c) Komárom-Esztergom megye.
d) Pest megye.
e) Nógrád megye területén:
a Duna–Ipoly Nemzeti Park területe, Balassagyarmat,

Borsosberény, Dejtár, Diósjenõ, Drégelypalánk, Hont,
Ipolyvece, Nagyoroszi, Nógrád, Patak községhatárokban.

f) Jász-Nagykun-Szolnok megye területén:
a Tápió-Hajta Vidéke TK területe Újszász községhatár-

ban.

6. FERTÕ–HANSÁG NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Mûködési területe:

a) Gyõr-Moson-Sopron megye területe – kivéve
Bakonygyirót,
Bakonyszentlászló,
Fenyõfõ,
Románd,

Sikátor,
Veszprémvarsány

települések teljes közigazgatási területét.
b) Komárom-Esztergom megye területén:
a Pannonhalmi Tájvédelmi Körzet területe Komárom

községhatárban.
c) Vas megye területén:
a Fertõ–Hanság Nemzeti Park területe Vámoscsalád és

Nagygeresd községhatárokban.

7. HORTOBÁGYI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Mûködési területe:

a) Hajdú-Bihar megye.
b) Jász-Nagykun-Szolnok megye, kivéve a Kiskunsági

Nemzeti Park területe Tiszasas községhatárban, a Hevesi
füves puszták Tájvédelmi Körzet területe Jászivány köz-
séghatárban, a Tápió-Hajta Vidéke Tájvédelmi Körzet te-
rülete Újszász községhatárban, a Körös–Maros Nemzeti
Park területe Túrkeve, Kisújszállás, Kunszentmárton,
Mesterszállás, Mezõtúr, Öcsöd, Szelevény és Tiszaföldvár
községhatárokban.

c) Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, kivéve a Kesznyé-
teni Tájvédelmi Körzet területe Tiszadob községhatárban.

d) Heves megye területén:
a Közép-tiszai TK területe Kisköre és Pély községhatár-

ban,
a Hortobágyi Nemzeti Park területe Poroszló, Újlõrinc-

falva községhatárokban.
e) Bács-Kiskun megye területén:
a Közép-tiszai TK területe Lakitelek, Tiszakécske és

Tiszaug községhatárokban.
f) Borsod-Abaúj-Zemplén megye területén:
a Tiszatelek–tiszaberceli ártér TT területe Tiszakarád,

Tiszacsermely községhatárokban,
a Tiszadorogmai Göbe-erdõ TT területe Tiszadorogma

községhatárban,
a Hortobágyi Nemzeti Park területe Ároktõ, Négyes,

Tiszabábolna, Tiszavalk községhatárokban.

8. KISKUNSÁGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Mûködési területe:

a) Bács-Kiskun megye területe – kivéve
Bátmonostor,
Csátalja,
Dávod,
Dunafalva,
Hercegszántó,
Nagybaracska,
Szeremle,

települések teljes közigazgatási területe, illetve
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Baja,
Érsekcsanád,
Fajsz,
Sükösd

településhatárokban a Duna–Dráva Nemzeti Park törzste-
rülete.

b) Csongrád megye területén:
Algyõ,
Ásotthalom,
Baks,
Balástya,
Bordány,
Csanytelek,
Csongrád,
Csengele,
Dóc,
Domaszék,
Felgyõ,
Forráskút,
Kistelek,
Mórahalom,
Ópusztaszer,
Öttömös,
Pusztamérges,
Pusztaszer,
Röszke,
Ruzsa,
Sándorfalva,
Szatymaz,
Szeged, kivéve a Körös–Maros Nemzeti Park területe

Szeged városhatárában,
Tiszasziget,
Tömörkény,
Újszentiván,
Üllés,
Zákányszék,
Zsombó,
Mártélyi TK területe: Mindszent és Hódmezõvásárhely

községhatárokban,
a Pusztaszeri TK területe: Szentes községhatárban.
c) Jász-Nagykun-Szolnok megye területén:
a Kiskunsági NP területe Tiszasas községhatárban.
d) Pest megye területén:
a Kiskunsági Nemzeti Park területe Apaj, Kiskunlachá-

za, Tatárszentgyörgy és Bugyi községhatárokban.

9. KÖRÖS–MAROS NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Mûködési területe:

a) Békés megye.
b) Jász-Nagykun-Szolnok megye területén:
a Körös–Maros NP területe Túrkeve, Kisújszállás, Kun-

szentmárton, Mesterszállás, Mezõtúr, Öcsöd, Szelevény
és Tiszaföldvár községhatárokban.

c) Csongrád megye területén:
Ambrózfalva,
Apátfalva,
Árpádhalom,
Csanádalberti,
Csanádpalota,
Derekegyház,
Deszk,
Eperjes,
Fábiánsebestyén,
Ferencszállás,
Földeák,
Hódmezõvásárhely, kivéve a Mártélyi TK területe,
Királyhegyes,
Kiszombor,
Klárafalva,
Kövegy,
Kübekháza,
Magyarcsanád,
Makó,
Maroslele,
Mártély,
Mindszent, kivéve a Mártélyi TK területe,
Nagyér,
Nagylak,
Nagymágocs,
Nagytõke,
Óföldeák,
Pitvaros,
Szegvár,
Szentes, kivéve a Pusztaszeri TK területe,
Székkutas,
települések teljes közigazgatási területe, valamint
a Körös–Maros Nemzeti Park területe Szeged község-

határban.

10. ÕRSÉGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Mûködési területe:

a) Vas megye területe – kivéve
a Fertõ–Hanság Nemzeti Park Vámoscsalád és Nagyge-

resd községhatárok közé esõ területét.
b) Zala megye területén:
Csöde,
Felsõszenterzsébet,
Magyarföld,
Szentgyörgyvölgy,
Zalalövõ
települések teljes közigazgatási területe.”
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A Kormány
18/2008. (II. 1.) Korm.

rendelete
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák

Köztársaság Kormánya között a Szlovák Köztársaság
államterületén található földterületeknek az Ipoly

határfolyón, Ipolytölgyes és Malé Kosihy települések
térségében felépítésre kerülõ hallépcsõ létesítése

és üzemeltetése céljából történõ ideiglenes
igénybevételérõl szóló, jegyzékváltás útján létrejött

Megállapodás kihirdetésérõl

1. §

A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Magyar
Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kor-
mánya között a Szlovák Köztársaság államterületén talál-
ható földterületeknek az Ipoly határfolyón, Ipolytölgyes és
Malé Kosihy települések térségében felépítésre kerülõ hal-
lépcsõ létesítése és üzemeltetése céljából történõ ideigle-
nes igénybevételérõl szóló, jegyzékváltás útján létrejött
Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelezõ
hatályának elismerésére.

2. §

A Kormány a Megállapodást e rendelettel kihirdeti.

3. §

A Megállapodás hiteles magyar nyelvû szövege a kö-
vetkezõ:

„SZÓBELI JEGYZÉK

A Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma tiszteletét
fejezi ki a Szlovák Köztársaság Külügyminisztériumának
és van szerencséje tájékoztatni, hogy az Ipolytölgyes
magyar és a Malé Kosihy szlovák település térségében, a
III.12/14 MO számú és a III.12/17 S számú határjel között,
az Ipoly határfolyón, valamint annak közvetlen közelében
szlovák és magyar államterületen a hallépcsõ létesítése és
üzemeltetése érdekében a Magyar Köztársaság Kormánya
készen áll megkötni a Szlovák Köztársaság Kormányával
az alábbi szövegû Megállapodást:

Megállapodás
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák

Köztársaság Kormánya között a Szlovák Köztársaság
államterületén található földterületeknek az Ipoly

határfolyón, Ipolytölgyes és Malé Kosihy települések
térségében felépítésre kerülõ hallépcsõ létesítése

és üzemeltetése céljából történõ ideiglenes
igénybevételérõl

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztár-
saság Kormánya (a továbbiakban: „Szerzõdõ Felek”)

a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között
a jószomszédi kapcsolatokról és a baráti együttmûködés-
rõl szóló 1995. március 19-én, Párizsban aláírt Szerzõdés-
ben foglaltak szellemében,

az Ipoly folyó és vízgyûjtõjének az Európai Parlament
és a Tanács 2000/60/EK irányelve (2000. október 23.) a
vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatá-
rozásáról (EU Víz Keretirányelv) szellemében megvalósí-
tandó környezet- és természetvédelme érdekében,

kiindulva a Magyarország – Szlovákia – Ukrajna Szom-
szédsági Együttmûködési Program 2004–2006-ból
(INTERREG III/A),

az Ipolytölgyes magyar és Malé Kosihy szlovák telepü-
lések mellett található duzzasztómû térségében létesítendõ
hallépcsõ megépítése és üzemeltetése céljából,

kiindulva a közös államhatárnak az Ipoly határfolyón
elvégzett vízgazdálkodási intézkedésekkel összefüggés-
ben szükségessé vált módosítása, valamint a leválasztott
államterületek cseréje elõkészítésének állásából,

a Magyar Köztársaság és a Csehszlovák Köztársaság
között az államhatár rendjének szabályozása tárgyában
1956. évi október hó 13. napján, Prágában aláírt Szerzõdés
(a továbbiakban: Határszerzõdés) 14. és 19. cikkében fog-
lalt rendelkezéseknek megfelelõen
az alábbiakban állapodnak meg:

1. cikk

(1) A Szerzõdõ Felek tudomásul veszik, hogy az Ipoly-
tölgyes magyar és a Malé Kosihy szlovák település térsé-
gében, a III.12/14 MO számú és a III.12/17 S számú határ-
jel között, az Ipoly határfolyón, valamint annak közvetlen
közelében szlovák és magyar államterületen hallépcsõ lé-
tesül, amelynek beruházója a magyar Közép-Duna-völgyi
Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (a továbbiak-
ban: „a beruházó”).

(2) A Szlovák Köztársaság Kormánya egyetért azzal,
hogy a hallépcsõ részeként megvalósuló elkerülõ csatorna
és más járulékos mûtárgyak megépítése és üzemeltetése
céljából felhasználásra kerüljön a Szlovák Köztársaság
érintett, 42 472 m2 nagyságú államterülete. Az érintett
Malé Kosihy közigazgatási területén belül elhelyezkedõ
1893/1, 1902/1, 1936, 1937, 1938 hrsz.-ú ingatlanok a
Szlovák Köztársaság tulajdonát képezik, kezelõjük a Szlo-
vák Vízgazdálkodási Vállalat, Állami Vállalat – Banská
Štiavnica.

2. cikk

(1) A Magyar Fél kötelezettséget vállal arra, hogy a be-
ruházás megvalósulásához szükséges vízjogi és egyéb,
még le nem folytatott engedélyeztetési eljárásokat mind-
két Szerzõdõ Fél jogszabályai szerint lefolytatja.
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(2) A Szlovák Fél kötelezettséget vállal arra, hogy a
Szlovák Fél részérõl szükséges vízjogi és egyéb, ezekkel
összefüggõ engedélyeztetési eljárásokat a belsõ jogszabá-
lyok szerint lefolytatja.

(3) A Magyar Fél kötelezettséget vállal arra, hogy a ma-
gyar beruházó a jelen Megállapodás 1. cikkében megjelölt
szlovák állami területet csak a jelen Megállapodásban fog-
lalt építési és a befejezett létesítmény üzemeltetési céljaira
fogja felhasználni.

(4) A Magyar Fél kötelezettséget vállal arra, hogy a ma-
gyar beruházó fizetésképtelensége esetén a hallépcsõ léte-
sítésével és üzemeltetésével összefüggésben okozott kárt a
károsultaknak megtéríti.

3. cikk

A Szerzõdõ Felek megállapodtak abban, hogy a hallép-
csõ elkészült létesítményeit a jelen Megállapodás 4. cikké-
nek (2) bekezdésében foglalt szerzõdés hatálybalépéséig
az illetékes vízgazdálkodási szervek és szervezetek útján a
hallépcsõ üzemeltetési szabályzatában foglaltak szerint
közösen fogják üzemeltetni és használni.

4. cikk

(1) Tekintettel a Határszerzõdés 3. cikke (1) bekezdésé-
nek második mondatára, valamint a 3. cikke (5) bekezdé-
sére, a Szerzõdõ Felek abban állapodtak meg, hogy az épít-
kezéssel érintett térségben az államhatár nem változik. Az
államhatár vonala a hatályos határokmányoknak megfele-
lõen az építkezés kezdete napjának állapota szerint válto-
zatlan marad egészen a (2) bekezdés szerinti, az államhatár
elõkészítés alatt lévõ módosításának hatálybalépéséig, va-
lamint az ezzel kapcsolatos leválasztott államterületek
cseréjének végrehajtásáig.

(2) A Szerzõdõ Felek tudomásul vették, hogy az Ipoly
folyó mederváltozása következtében az elvégzett vízgaz-
dálkodási munkálatokkal kapcsolatosan a Megállapodás
1. cikkében megjelölt határszakaszon az államhatár módo-
sítására kerül sor, amelynek elõkészítésére az illetékes ál-
lami szervek felhatalmazást kaptak és amelyet külön nem-
zetközi szerzõdés rendezi majd.

5. cikk

(1) A beruházó, valamint a Magyar Köztársaság illeté-
kes vízgazdálkodási szervei személyzetének tagjai az épí-
tési munkák elvégzése, valamint a hallépcsõ üzemeltetése
céljából jogosultak a jelen Megállapodás 1. cikkében meg-
határozott építési terület térségében az államhatárt átlépni

és ebbe a térségbe az építkezéshez szükséges építõanyagot
és építõipari berendezéseket szállítani.

(2) Az (1) bekezdésben megnevezett személyeknek az
államhatár átlépésekor és a Szlovák Köztársaság területén
való tartózkodáskor személyazonosságukat igazoló ok-
mánnyal kell rendelkezniük.

6. cikk

A jelen Megállapodás értelmezésével vagy végrehajtá-
sával összefüggõ vitákat a Szerzõdõ Felek közvetlen tár-
gyalások útján – a Magyar Köztársaság környezetvédelmi
és vízügyi miniszterén és a Szlovák Köztársaság környe-
zetvédelmi miniszterén keresztül rendezik. Amennyiben
nem tudnak megállapodásra jutni, úgy a vitás kérdések el-
döntését kormányaik elé terjesztik.

7. cikk

A jelen Megállapodást módosítani vagy kiegészíteni
csak a két Szerzõdõ Fél kölcsönös egyetértésével, írásos
formában lehet.

8. cikk

A Szerzõdõ Felek jelen Megállapodást határozott idõre
– a Magyar Köztársaság és a Szlovák Köztársaság közötti,
az államhatár szóban forgó szakaszának módosítását,
illetve a jelen Megállapodás 1. cikkében megjelölt térség-
ben végrehajtandó területcserét tartalmazó szerzõdés ha-
tálybalépéséig – legfeljebb azonban ezen Megállapodás
hatálybalépésétõl számított öt (5) évre kötik.

A Magyar Köztársaság Külügyminisztériumának van
szerencséje javasolni, hogy amennyiben a Szlovák Köztár-
saság Kormánya a fenti javaslattal egyetért, jelen szóbeli
jegyzék és a válaszjegyzék képezze a Magyar Köztársaság
Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a
Szlovák Köztársaság államterületén található földterüle-
teknek az Ipoly határfolyón, Ipolytölgyes és Malé Kosihy
települések térségében felépítésre kerülõ hallépcsõ létesí-
tése és üzemeltetése céljából történõ ideiglenes igénybe-
vételérõl szóló, jegyzékváltás útján létrejött Megállapo-
dást, amely a válaszjegyzék kézhezvételének napján lép
hatályba.

A Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma ezúton is
megragadja az alkalmat, hogy a Szlovák Köztársaság Kül-
ügyminisztériumát õszinte nagyrabecsülésérõl biztosítsa.”
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4. §

(1) E rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivé-
tellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

(2) E rendelet 2–3. §-a a Megállapodás 8. cikkében sze-
replõ válaszjegyzék kézhezvételének napján lép hatályba.

(3) A Megállapodás, illetve e rendelet 2–3. §-a hatály-
balépésének naptári napját a külpolitikáért felelõs minisz-
ter annak ismertté válását követõen a Magyar Közlönyben
haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja
meg.

(4) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedések-
rõl a környezetvédelmi és vízügyi miniszter gondoskodik.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
20/2008. (II. 7.) Korm.

rendelete
a Kormánynak a közigazgatási hatósági ügyekkel

összefüggõ jogorvoslati eljárás során való
képviseletérõl

A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében meg-
határozott eredeti jogalkotó hatáskörében eljárva a követ-
kezõket rendeli el:

1. §

(1) Amennyiben a Magyar Köztársaság Kormánya köz-
igazgatási hatósági ügyben jár el, úgy az esetleges jogor-
voslatokkal kapcsolatos intézkedések megtétele, valamint
a peres eljárás során a Kormányt a hatósági ügy tárgya sze-
rint feladatkörrel rendelkezõ miniszter képviseli.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott eljárás során a
Kormányt képviselõ miniszter meghatalmazottjaként az
általa vezetett minisztérium állományába tartozó személy
is eljárhat.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
27/2008. (II. 14.) Korm.

rendelete
a 2006. évi árvíz, illetve belvíz miatt keletkezett károk

enyhítésével összefüggõ egyes kormányrendeletek
módosításáról

A Kormány – az Alkotmány 35. §-ának (2) bekezdésé-
ben foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. §-a
(1) bekezdésének i) pontja szerinti feladatkörében el-
járva – a következõket rendeli el:

1. §

Az Európai Unió Szolidaritási Alapjából a helyi önkor-
mányzatok részére nyújtható támogatás igénylésének,
döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és
ellenõrzésének szabályairól szóló 187/2007. (VII. 18.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 5. §-ának
(3)–(6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A meg nem kezdett, illetve folyamatban levõ hely-
reállítási munkálatok esetén a támogatás felhasználásának
végsõ határideje 2008. szeptember 15-e, amelynek meg-
hosszabbítására nincs lehetõség. E határidõt követõ har-
minc napon belül az önkormányzat köteles részletes szak-
mai és pénzügyi beszámolót benyújtani az Igazgatóságon
keresztül az ÖTM felé. A pénzügyi beszámolónak – egy
eredeti és egy hitelesített másolati példányban – részletes-
nek, számlákkal, teljesítés-igazolásokkal és a kötelezett-
ségvállalás dokumentumaival alátámasztottnak kell len-
nie. A pénzügyi beszámolóhoz csatolt dokumentumokról
tételes összesítõt kell készíteni.

(4) A támogatott önkormányzat 2008. október 15-éig
köteles az Igazgatóságon keresztül az ÖTM felé nyilatko-
zatot benyújtani, amely tartalmazza a következõket:

a) a végrehajtott tevékenységek listája az 1. § (3) be-
kezdése szerinti tevékenységi típusok szerint osztályozva,
és az ehhez kapcsolódóan felhasznált támogatási összeg;

b) az árvízzel kapcsolatban ténylegesen felmerült és
kifizetett költségek teljes összege;

c) a károk korlátozása vagy a hasonló katasztrófák új-
bóli elõfordulásának lehetõ legnagyobb mértékû megelõ-
zése érdekében bevezetett vagy javasolt megelõzõ intéz-
kedések bemutatása.

(5) Az Igazgatóság a benyújtott beszámolókat formai és
pénzügyi, a nyilatkozatokat teljességi szempontból meg-
vizsgálja, majd szükség esetén hiánypótlásra hívja fel az
önkormányzatot. A hiánypótlási felhívásnak az önkor-
mányzat öt munkanapon belül tehet eleget.

(6) Az (5) bekezdés szerint felülvizsgált beszámolók és
nyilatkozatok eredeti példányát az Igazgatóság – szükség
esetén véleménye csatolásával – legkésõbb 2008. novem-
ber 15-éig továbbítja az ÖTM felé. Amennyiben az ÖTM
a beszámolók vizsgálata során további tájékoztatást,
illetve dokumentumok megküldését tartja szükségesnek,
ezeket az önkormányzatok – külön felhívásra – kötelesek
részére teljesíteni.”
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2. §

A Rendelet a következõ 10. §-sal egészül ki:
„10. § Ez a rendelet az Európai Unió Szolidaritási Alap-

ját létrehozó, 2002. november 11-i 2012/2002/EK tanácsi
rendeletnek való megfelelést szolgálja.”

3. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ nyolcadik napon
lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg
a) a Rendelet 8. §-a, valamint
b) a Magyarország folyóin 2006 tavaszán kialakult

rendkívüli árvíz, valamint az ország egyes területein ezen
év elsõ hónapjaiban bekövetkezett jelentõs belvíz miatt
keletkezett károk enyhítésérõl szóló 155/2006. (VII. 26.)
Korm. rendelet 3. §-ának (9) bekezdése
a hatályát veszti.

(3) Ez a rendelet a hatálybalépését követõ napon a hatá-
lyát veszti.

(4) Ez a rendelet az Európai Unió Szolidaritási Alapját
létrehozó, 2002. november 11-i 2012/2002/EK tanácsi
rendeletnek való megfelelést szolgálja.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
31/2008. (II. 21.) Korm.

rendelete
a köztisztviselõi teljesítményértékelés

és jutalmazás szabályairól szóló
301/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

módosításáról*

* A Korm. rendelet teljes szövege a Magyar Közlöny 2008. február 21-i
27. számában jelent meg.

Miniszteri rendeletek

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
1/2008. (I. 11.) KvVM

rendelete

az állami tulajdonú közüzemi vízmûbõl szolgáltatott
ivóvízért, illetõleg az állami tulajdonú közüzemi

csatornamû használatáért fizetendõ díjakról szóló
47/1999. (XII. 28.) KHVM rendelet módosításáról

Az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII.
törvény 7. § (1) és (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás
alapján, a környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat-
és hatáskörérõl szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet
1. § c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
– a pénzügyminiszter feladat- és hatáskörérõl szóló
169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meg-
határozott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel
egyetértésben – a következõt rendelem el:

1. §

Az állami tulajdonú közüzemi vízmûbõl szolgáltatott
ivóvízért, illetõleg az állami tulajdonú közüzemi csatorna-
mû használatáért fizetendõ díjakról szóló 47/1999.
(XII. 28.) KHVM rendelet 1–2. számú melléklete helyébe
e rendelet 1–2. számú melléklete lép.

2. §

E rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba, és a
hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Dr. Fodor Gábor s. k.,
környezetvédelmi és vízügyi miniszter
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1. számú melléklet az 1/2008. (I. 11.) KvVM rendelethez

[1. számú melléklet a 47/1999. (XII. 28.) KHVM rendelethez]

Az állami tulajdonú közüzemi vízmûveket mûködtetõ vízmûtársaságok által felszámítható
ivóvíz- és csatornahasználat legmagasabb díjai

Az állami tulajdonú közüzemi vízmûveket mûködtetõ vízmûtársaságok által felszámítható
ivóvíz- és csatornahasználat legmagasabb lakossági díjai

Ivóvíz Csatorna

Alapdíj, fogyasztási
helyenként
(Ft/hónap)

Fogyasztási díj
(Ft/m3)

Alapdíj, fogyasztási
helyenként
(Ft/hónap)

Fogyasztási díj
(Ft/m3)

Duna Menti Regionális Vízmû Zrt.
(Vác)

183 210 248 237

Dunántúli Regionális Vízmû Zrt.
(Siófok)

Velencei-tó térsége (Velence, Gárdony, Ká-
polnásnyék, Sukoró, Dinnyés, Nadap, Páz-
mánd települések)

175 337 354 487

más település 175 337 300 480

Északdunántúli Vízmû Zrt.
(Tatabánya)

186 284 147 206

Északmagyarországi Regionális Vízmûvek Zrt.
(Kazincbarcika)

176 323 220 403

Tiszamenti Vízmûvek Zrt.
(Szolnok)

195 486 154 363

Az állami tulajdonú közüzemi vízmûveket mûködtetõ vízmûtársaságok által felszámítható ivóvíz- és csatornahasználat
legmagasabb nem lakossági díjai

Ivóvíz Csatorna

Bekötési
vízmérõ
átmérõje

(mm)

Alapdíj,
fogyasztási
helyenként
(Ft/hónap)

Fogyasztási díj
(Ft/m3)

Bekötési
vízmérõ
átmérõje

(mm)

Alapdíj,
fogyasztási
helyenként
(Ft/hónap)

Fogyasztási díj
(Ft/m3)

Duna Menti Regionális Vízmû Zrt.
(Vác)

13–20 183 210 13–20 248 237

25–32 549 25–32 744

40–50 1 647 40–50 2 232

65–100 4 941 65–100 6 696

150–200 14 823 150–200 20 088

Dunántúli Regionális Vízmû Zrt.
(Siófok)

Velencei-tó térsége
(Velence, Gárdony, Kápolnás-
nyék, Sukoró, Dinnyés, Nadap,
Pázmánd települések)

13–20 181 349 13–20 354 510

25–32 916 25–32 1 782

40–50 2 780 40–50 5 324

65–100 9 530 65–100 18 029

150–200 28 950 150–200 52 701
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Ivóvíz Csatorna

Bekötési
vízmérõ
átmérõje

(mm)

Alapdíj,
fogyasztási
helyenként
(Ft/hónap)

Fogyasztási díj
(Ft/m3)

Bekötési
vízmérõ
átmérõje

(mm)

Alapdíj,
fogyasztási
helyenként
(Ft/hónap)

Fogyasztási díj
(Ft/m3)

más település 13–20 181 349 13–20 322 526

25–32 916 25–32 1 620

40–50 2 780 40–50 4 840

65–100 9 530 65–100 16 390

150–200 28 950 150–200 47 910

Északdunántúli Vízmû Zrt.
(Tatabánya)

13–20 186 284 13–20 147 206

25–32 569 25–32 385

40–50 1 674 40–50 1 155

65–100 6 140 65–100 4 233

150–200 15 070 150–200 10 389

Északmagyarországi Regionális Víz-
mûvek Zrt.
(Kazincbarcika)

13–20 176 323 13–20 220 403

25–32 528 25–32 660

40–50 1 584 40–50 1 980

65–100 5 808 65–100 7 260

150–200 14 256 150–200 17 820

Tiszamenti Vízmûvek Zrt.
(Szolnok)

13–20 195 486 13–20 154 363

25–32 195 25–32 154

40–50 195 40–50 154

65–100 195 65–100 154

150–200 195 150–200 154

2. számú melléklet az 1/2008. (I. 11.) KvVM rendelethez

[2. számú melléklet a 47/1999. (XII. 28.) KHVM rendelethez]

A víziközmû-szolgáltató társaságoknak történõ ivóvíz-értékesítés legmagasabb díjai

Átadó vízmû és vízbázis
Átadott

mennyiség
ezer m3

Átadási díj
Ft/m3 Átvevõ vízmû

Duna Menti Regionális Vízmû Zrt. (Vác)
– kerepestarcsai – 100

100 felett
256
128

Szilasvíz Kft.

– nyugat-nógrádi – 900
900 felett

147
73

Nyugat-Nógrádi Vízmû Kft.

Dunántúli Regionális Vízmû Zrt. (Siófok)

– ercsi – 250
251–500

500 felett

196
86,7
78,3

Dunaújvárosi Víz-, Csatorna-, Hõszolgál-
tató Kft.

– rákhegyi – 3896
3897–4249
4249 felett

194,6
98,1
76,3

Fejérvíz Zrt.
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Átadó vízmû és vízbázis
Átadott

mennyiség
ezer m3

Átadási díj
Ft/m3 Átvevõ vízmû

– mohácsi – 560
560 felett

249,5
119,9

Komlóvíz Kft.

– mohácsi – 560
560 felett

240,3
119,9

Mohácsvíz Kft.

– mohácsi – 700
700 felett

249,5
54,5

Pécsi Vízmû Zrt.

– nyírádi – 300
301–500

500 felett

221
111

34

Bakonykarszt Kft.

Északdunántúli Vízmû Zrt. (Tatabánya)

– Bicske térségi – 575
575 felett

250
125

Fejérvíz Zrt.

– Bicske térségi – 450
450 felett

250
125

Érd és Térsége Víziközmû Kft.

– Bicske térségi – 200
200 felett

250
125

Pátyi Vagyonkezelõ és Közmû

– Bicske térségi – 200
200 felett

250
125

Zsámbékvíz Kft.

– Bicske térségi – 200
200 felett

250
125

Vízcoop Kft.

– Oroszlány térségi – 350
350 felett

158
79

Fejérvíz Zrt.

– Dorog térségi – 200
200 felett

176
88

Duna Menti Regionális Vízmû Zrt.

Északmagyarországi Regionális Vízmûvek
Zrt. (Kazincbarcika)

– Borsodi Régió – 120
121–310

310 felett

277
138

38

Borsodi Közszolgáltató Kht.

– Borsodi Régió – 1480
1481–1600
1600 felett

277
138

38

Ózdi Vízmû Kft.

– Hevesi Régió – 80
81–120

120 felett

454
227

54

Heves Megyei Vízmû Zrt.

– Hevesi Régió – 70
71–110

110 felett

454
227

54

Nádasd Kft.

– Keleti Régió – 400
400 felett

606
60

GW-Borsodvíz Kft.

– Keleti Régió – 600
600 felett

610
50

Miskolci Vízmû Kft.

– Keleti Régió – 100
100 felett

606
60

Szikszó-Víz Kft.
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Átadó vízmû és vízbázis
Átadott

mennyiség
ezer m3

Átadási díj
Ft/m3 Átvevõ vízmû

– Dél-Borsodi Régió – 54
55–428

429–680
680 felett

280
140

70
35

Dél-Borsodi Víz- és Csatornamû Kft.

– Dél-Borsodi Régió – 66
67–522

523–820
820 felett

280
140

70
35

Mezõkövesdi Városgazdálkodási Zrt.

– Mátrai Régió – 40
40 felett

434
217

Heves Megyei Vízmû Zrt.

– Nógrádi Régió – 2400
2401–2500
2500 felett

298
149

59

Salgótarján és Környéke Vízmû Kft.

– Nógrádi Régió – 10
10 felett

298
149

Bátonyterenye és Környéke Vízmû Kft.

– Nógrádi Régió – 320
321–350

350 felett

325
162

59

Észak-Nógrádi Vízmû Kft.

– Nógrádi Régió – 400
401–470

470 felett

359
179

59

Dél-Nógrádi Vízmû Kft.

Tiszamenti Vízmûvek Zrt. (Szolnok)

– KFCS felszíni tisztítómû – 835
835 felett

535
19,8

Debreceni Vízmû Zrt.

– KFCS felszíni tisztítómû – 10
10 felett

520
52

TRV Közüzemi Szolgáltató Kft.

– KFCS felszíni tisztítómû – 3
3 felett

520
52

Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmû Zrt.

– Geszterédi – 525
525 felett

133
66,5

TRV Közüzemi Szolgáltató Kft.

– Geszterédi – 700
700 felett

133
66,5

Nyíregyháza és Térsége V. és Cs. Zrt.

– észak-szabolcsi – 1050
1050 felett

125,4
62,7

TRV Közüzemi Szolgáltató Kft.

Nyíregyháza és Térsége Víz- és Csatorna-
mû Zrt. (Nyíregyháza)

– nyíregyházi regionális rendszer – 12
12 felett

111
56

Ravicsa Kht.

– nyíregyházi regionális rendszer – 250
250 felett

111
56

Telki Bt.
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A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
2/2008. (I. 16.) KvVM

rendelete
a légszennyezettségi agglomerációk

és zónák kijelölésérõl szóló
4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet módosításáról

A környezet védelmének általános szabályairól szóló
1995. évi LIII. törvény 110. § (8) bekezdés k) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, a környezetvédelmi és víz-
ügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 165/2006.
(VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. §

A légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelölé-
sérõl szóló 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet (a továbbiak-
ban: R.) 2. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete
lép.

2. §

Az R. 4. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

„(2) Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak
való megfelelést szolgálja:

a) a környezeti levegõ minõségének vizsgálatáról és el-
lenõrzésérõl szóló 1996. szeptember 27-i 96/62/EK taná-
csi irányelv 2. cikkének 1–4. és 9–10. pontja, 4. cikkének
(6) és (7) bekezdése, 5. cikke, 6. cikkének (1) bekezdése,
7., 8., 9., 10. cikke, 11. cikkének (1) bekezdése;

b) a környezeti levegõben lévõ kén-dioxidra, nitro-
gén-dioxidra és nitrogén-oxidokra, valamint porra és
ólomra vonatkozó határértékekrõl szóló 1999. április 22-i
1999/30/EK tanácsi irányelv 2. cikkének 8–11. pontja,
3. cikkének (4) bekezdése, 5. cikkének (5) bekezdése,
7. cikkének (1) bekezdése és 9. cikkének (7) bekezdése;

c) a környezeti levegõben található benzolra és
szén-monoxidra vonatkozó határértékekrõl szóló 2000.
november 16-i 2000/69/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv 5. cikkének (1) és (6) bekezdése;

d) a környezeti levegõben található arzénrõl, kadmium-
ról, higanyról, nikkelrõl és policiklusos aromás szénhidro-
génekrõl szóló 2004. december 15-i 2004/107/EK euró-
pai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikk (2)–(3) bekezdé-
se, 4. cikk (2) és (6) bekezdése.”

3. §

(1) E rendelet a kihirdetését követõ harmadik napon lép
hatályba, és a kihirdetését követõ negyedik napon hatályát
veszti.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az R. 3. §-a
hatályát veszti.

(3) E rendelet a környezeti levegõ minõségének vizsgá-
latáról és ellenõrzésérõl szóló 1996. szeptember 27-i
96/62/EK tanácsi irányelv 8. cikkének végrehajtását szol-
gálja.

Dr. Fodor Gábor s. k.,
környezetvédelmi és vízügyi miniszter
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Melléklet a 2/2008. (I. 16.) KvVM rendelethez

„2. számú melléklet a 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelethez

KSH kód Megye Település Zóna Felügyelõség

00001 1 BUDAPEST 1 KDV

23199 13 ALSÓNÉMEDI 1 KDV

08891 13 BIATORBÁGY 1 KDV

03407 13 BUDAJENÕ 1 KDV

23463 13 BUDAKALÁSZ 1 KDV

12052 13 BUDAKESZI 1 KDV

23278 13 BUDAÖRS 1 KDV

33118 13 CSOMÁD 1 KDV

22804 13 CSÖMÖR 1 KDV

34333 13 CSÖRÖG 1 KDV

24013 13 DIÓSD 1 KDV



KSH kód Megye Település Zóna Felügyelõség

04808 13 DOMONY 1 KDV

09584 13 DUNAHARASZTI 1 KDV

18616 13 DUNAKESZI 1 KDV

20534 13 DUNAVARSÁNY 1 KDV

24518 13 ECSER 1 KDV

30988 13 ÉRD 1 KDV

13480 13 ERDÕKERTES 1 KDV

06035 13 FELSÕPAKONY 1 KDV

32610 13 FÓT 1 KDV

23649 13 GÖD 1 KDV

32559 13 GÖDÖLLÕ 1 KDV

25627 13 GYÁL 1 KDV

29735 13 GYÖMRÕ 1 KDV

09690 13 HALÁSZTELEK 1 KDV

03300 13 IKLAD 1 KDV

07807 13 ISASZEG 1 KDV

34166 13 KEREPES 1 KDV

05227 13 KISNÉMEDI 1 KDV

34154 13 KISTARCSA 1 KDV

27687 13 KOSD 1 KDV

30809 13 LEÁNYFALU 1 KDV

10922 13 MAGLÓD ] KDV

10755 13 MAJOSHÁZA 1 KDV

03692 13 MENDE 1 KDV

17783 13 MOGYORÓD 1 KDV

09991 13 NAGYKOVÁCSI 1 KDV

23409 13 NAGYTARCSA 1 KDV

04075 13 ÓCSA 1 KDV

08545 13 ÕRBOTTYÁN 1. KDV

15024 13 PÁTY 1 KDV

04057 13 PÉCEL 1 KDV

29601 13 PILISBOROSJENÕ 1 KDV

07144 13 PILISCSABA 1 KDV

11396 13 PILISSZENTIVÁN 1 KDV

14340 13 PILISVÖRÖSVÁR 1 KDV

04905 13 PÓCSMEGYER 1 KDV
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KSH kód Megye Település Zóna Felügyelõség

06372 13 POMÁZ 1 KDV

15583 13 PUSZTAZÁMOR 1 KDV

02370 13 RÁD 1 KDV

34315 13 REMETESZÕLÕS 1 KDV

07384 13 SOLYMÁR 1 KDV

06840 13 SÓSKÚT 1 KDV

21458 13 SZADA 1 KDV

17312 13 SZÁZHALOMBATTA 1 KDV

15440 13 SZENTENDRE 1 KDV

13277 13 SZIGETHALOM 1 KDV

26213 13 SZIGETMONOSTOR 1 KDV

28954 13 SZIGETSZENTMIKLÓS 1 KDV

12690 13 SZÕD 1 KDV

28866 13 SZÕDLIGET 1 KDV

31963 13 TAHITÓTFALU 1 KDV

30720 13 TAKSONY 1 KDV

04154 13 TÁRNOK 1 KDV

08280 13 TELKI 1 KDV

29823 13 TÖKÖL 1 KDV

06859 13 TÖRÖKBÁLINT 1 KDV

12894 13 ÜLLÕ 1 KDV

11934 13 ÜRÖM 1 KDV

24934 13 VÁC 1 KDV

05917 13 VÁCDUKA 1 KDV

19886 13 VÁCHARTYÁN 1 KDV

17668 13 VÁCRÁTÓT 1 KDV

26815 13 VECSÉS 1 KDV

18342 13 VERESEGYHÁZ 1 KDV

11882 8 ABDA 2 ÉDT

29805 8 BEZENYE 2 ÉDT

06619 8 BÖRCS 2 ÉDT

25584 8 GYÕR 2 ÉDT

17905 8 HEGYESHALOM 2 ÉDT

31626 8 KUNSZIGET 2 ÉDT

33668 8 LÉBÉNY 2 ÉDT

19239 8 LEVÉL 2 ÉDT
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KSH kód Megye Település Zóna Felügyelõség

04783 8 MOSONMAGYARÓVÁR 2 ÉDT

33677 8 MOSONSZENTMIKLÓS 2 ÉDT

02635 8 ÖTTEVÉNY 2 ÉDT

26587 8 RAJKA 2 ÉDT

16674 8 TÖLTÉSTAVA 2 ÉDT

32346 11 ALMÁSFÜZITÕ 3 ÉDT

29212 11 BAJ 3 ÉDT

07311 11 BOKOD 3 ÉDT

33835 11 DUNAALMÁS 3 ÉDT

10490 11 DOROG 3 ÉDT

25131 11 ESZTERGOM 3 ÉDT

04525 11 KECSKÉD 3 ÉDT

05449 11 KOMÁROM 3 ÉDT

30553 11 KÖRNYE 3 ÉDT

15255 11 LÁBATLAN 3 ÉDT

33826 11 NESZMÉLY 3 ÉDT

15352 11 NYERGESÚJFALU 3 ÉDT

30766 11 OROSZLÁNY 3 ÉDT

08688 11 SÜTTÕ 3 ÉDT

08758 11 TÁT 3 ÉDT

20127 11 TATA 3 ÉDT

18157 11 TATABÁNYA 3 ÉDT

14155 11 TOKOD 3 ÉDT

34023 11 TOKODALTÁRÓ 3 ÉDT

31264 11 VÉRTESSZÕLÕS 3 ÉDT

09779 7 CSÓR 4 KDT

14827 7 SZÉKESFEHÉRVÁR 4 KDT

30526 19 ALSÓÖRS 4 KDT

05838 19 BALATONALMÁDI 4 KDT

21175 19 BALATONFÜRED 4 KDT

02219 19 BALATONFÛZFÕ 4 KDT

02185 19 CSOPAK 4 KDT

30465 19 TIHANY 4 KDT

11439 19 VÁRPALOTA 4 KDT

11767 19 VESZPRÉM 4 KDT
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KSH kód Megye Település Zóna Felügyelõség

07047 7 BARACS 5 KDT

03115 7 DUNAÚJVÁROS 5 KDT

12636 7 KISAPOSTAG 5 KDT

26134 7 NAGYVENYIM 5 KDT

07612 3 DUNAVECSE 5 DD

06886 2 ARANYOSGADÁNY 6 DDT

13310 2 BICSÉRD 6 DDT

03896 2 CSERKÚT 6 DDT

03832 2 KESZÛ 6 DDT

26408 2 KOMLÓ 6 DDT

06336 2 KOZÁRMISLENY 6 DDT

15538 2 KÕVÁGÓSZÕLÕS 6 DDT

33923 2 MÁNFA 6 DDT

19415 2 PÉCS 6 DDT

16115 2 PELLÉRD 6 DDT

24554 10 ABASÁR 7 ÉM

09201 10 DETK 7 ÉM

07515 10 DOMOSZLÓ 7 ÉM

05236 10 GYÖNGYÖS 7 ÉM

17534 10 GYÖNGYÖSHALÁSZ 7 ÉM

11411 10 HALMAJUGRA 7 ÉM

05935 10 KARÁCSOND 7 ÉM

15796 10 LUDAS 7 ÉM

16540 10 MARKAZ 7 ÉM

05759 10 VÉCS 7 ÉM

31246 10 VISONTA 7 ÉM

33093 5 ALACSKA 8 ÉM

25159 5 BÁNHORVÁTI 8 ÉM

34290 5 BERENTE 8 ÉM

30669 5 BORSODBÓTA 8 ÉM

06655 5 HEJÕBÁBA 8 ÉM

06691 5 KAZINCBARCIKA 8 ÉM

32090 5 KIRÁLD 8 ÉM

12399 5 KISTOKAJ 8 ÉM

32498 5 KONDÓ 8 ÉM
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KSH kód Megye Település Zóna Felügyelõség

28352 5 TISZAÚJVÁROS 8 ÉM

27395 5 MÁLYI 8 ÉM

30456 5 MISKOLC 8 ÉM

02158 5 MUHI 8 ÉM

05582 5 NAGYCSÉCS 8 ÉM

05245 5 NEMESBIKK 8 ÉM

12885 5 NYÉKLÁDHÁZA 8 ÉM

22628 5 ÓNOD 8 ÉM

02866 5 OSZLÁR 8 ÉM

14492 5 ÓZD 8 ÉM

26745 5 PARASZNYA 8 ÉM

21193 5 RADOSTYÁN 8 ÉM

03504 5 SAJÓBÁBONY 8 ÉM

27331 5 SAJÓECSEG 8 ÉM

03212 5 SAJÓIVÁNKA 8 ÉM

21670 5 SAJÓKÁPOLNA 8 ÉM

26949 5 SAJÓKERESZTÚR 8 ÉM

22479 5 SAJÓLÁSZLÓFALVA 8 ÉM

08129 5 SAJÓÖRÖS 8 ÉM

18537 5 SAJÓPÁLFALA 8 ÉM

16638 5 SAJÓPETRI 8 ÉM

23782 5 SAJÓPÜSPÖKI 8 ÉM

08970 5 SAJÓSENYE 8 ÉM

16054 5 SAJÓSZENTPÉTER 8 ÉM

30340 5 SAJÓSZÖGED 8 ÉM

20738 5 SAJÓVÁMOS 8 ÉM

03805 5 SZAKÁLD 8 ÉM

09496 5 SZIRMABESENYÕ 8 ÉM

08633 5 TISZAPALKONYA 8 ÉM

18351 5 UPPONY 8 ÉM

21546 5 MÚCSONY 8 ÉM

08396 5 BOLDVA 8 ÉM

03771 5 ARNÓT 8 ÉM

02848 5 FELSÕZSOLCA 8 ÉM

21032 5 ALSÓZSOLCA 8 ÉM

27173 5 SAJÓLÁD 8 ÉM
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KSH kód Megye Település Zóna Felügyelõség

15130 9 DEBRECEN 9 TT

23117 9 POLGÁR 8 TT

Kijelölt városok

06673 19 AJKA KDT

03522 3 BAJA DDT

15200 4 BÉKÉSCSABA ATI

20491 10 EGER ÉM

20473 14 KAPOSVÁR DDT

26684 3 KECSKEMÉT ATI

17206 15 NYÍREGYHÁZA FTV

25788 12 SALGÓTARJÁN KDV

08518 8 SOPRON ÉDT

33367 6 SZEGED ATI

27854 16 SZOLNOK KTV

03009 18 SZOMBATHELY NYDT

32054 20 ZALAEGERSZEG NYDT

A felügyelõség jelölése:

KDV Közép-Dunavölgyi Környezetvédelmi Felügyelõség

ÉDT Észak-Dunántúli Környezetvédelmi Felügyelõség

KDT Közép-Dunántúli Környezetvédelmi Felügyelõség

DDT Dél-Dunántúli Környezetvédelmi Felügyelõség

ÉM Észak-Magyarországi Környezetvédelmi Felügyelõség

TT Tiszántúli Környezetvédelmi Felügyelõség

ATI Alsó-Tiszavidéki Környezetvédelmi Felügyelõség

FTV Felsõ-Tiszavidéki Környezetvédelmi Felügyelõség

KTV Közép-Tiszavidéki Környezetvédelmi Felügyelõség

NYDT Nyugat-Dunántúli Környezetvédelmi Felügyelõség”
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A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
3/2008. (II. 5.) KvVM

rendelete
a természetvédelmi kezelési tervek

készítésére, készítõjére és tartalmára
vonatkozó szabályokról

A természet védelmérõl szóló 1996. évi LIII. törvény
36. § (4) bekezdésében és 85. § b) pontjában kapott felha-
talmazás alapján, a környezetvédelmi és vízügyi miniszter
feladat- és hatáskörérõl szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm.
rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva a következõket rendelem el:

1. §

E rendelet alkalmazásában
a) természetvédelmi kezelési terv: a védett természeti

terület [a természet védelmérõl szóló 1996. évi LIII. tör-
vény (a továbbiakban: Tvt.) 4. § g) pont] és természeti érté-
kei megóvását, fenntartását, helyreállítását, valamint be-
mutatását szolgáló természetvédelmi kezelési módokat,
továbbá – egyebek mellett gazdasági, gazdálkodási te-
vékenységekre vonatkozó – korlátozásokat, tilalmakat és
egyéb kötelezettségeket tartalmazó dokumentum, amely a
tervezési terület vonatkozásában elõírásokat állapít meg,

b) tervezési terület: védett természeti terület, védetté
nyilvánítási eljárás alá vont terület vagy ezek részterülete,
amelyre a természetvédelmi kezelési terv készül.

2. §

(1) A természetvédelmi kezelési terv tartalmi elemeit
e rendelet melléklete tartalmazza.

(2) Ha a tervezési terület nemzeti park, a természetvé-
delmi kezelési terv tartalmazza a külön jogszabály szerinti,
nemzeti parkokra vonatkozó övezeti besorolást.

Az országos jelentõségû
védett természeti területre vonatkozó természetvédelmi

kezelési terv elkészítése

3. §

(1) Az országos jelentõségû védett természeti területre
vonatkozó természetvédelmi kezelési terv elõkészítéséért
az a nemzeti park igazgatóság (a továbbiakban: igazgató-
ság) felelõs, amelynek a külön jogszabályban meghatáro-
zott mûködési területén a tervezési terület található.

(2) Az igazgatóság a természetvédelmi kezelési terv
elõkészítése során szerkesztett, a tervezési terület lehatá-
rolását megjelenítõ térképbe való betekintést székhelyén
biztosítja.

4. §

(1) Az igazgatóság a természetvédelmi kezelési terv ter-
vezetére vonatkozóan beszerzi a tervezési területtel érin-
tett

a) központi államigazgatási szervek területi szervei,
b) települési önkormányzatok,
c) tulajdonosok, vagyonkezelõk, gazdasági tevékeny-

séget folytatók
véleményét.

(2) A természetvédelmi kezelési terv tervezetével kap-
csolatban a természetvédelmi célra alakult társadalmi és
érdek-képviseleti szervezetek is jogosultak véleményt
nyilvánítani.

(3) Az (1) bekezdésben foglaltak érdekében az igazga-
tóság írásban megkeresi az (1) bekezdés a)–b) pontja sze-
rinti szerveket, és megküldi részükre a természetvédelmi
kezelési terv tervezetét. A tervezettel kapcsolatban a szer-
vek – tevékenységi körüket érintõen – 30 napon belül jo-
gosultak véleményt adni.

(4) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott szervek
véleményét a természetvédelmi kezelési terv tervezetének
véglegesítése során figyelembe kell venni, kivéve ha az
abban foglaltak a természetvédelmi célok meg-
valósításával ellentétesek. Véleményeltérés esetén meg
kell kísérelni a véleménykülönbség egyeztetés útján törté-
nõ megszüntetését.

(5) Az (1) bekezdés c) pontjában felsoroltak véleményé-
nek megismerése, továbbá a (2) bekezdésben foglaltak ér-
vényesítése érdekében a tervezési területtel érintett telepü-
lési önkormányzat és az igazgatóság a természetvédelmi
kezelési terv tervezetét a hirdetõtáblájára 30 napra kifüg-
geszti, valamint ezzel egyidejûleg a hivatalos honlapján is
közzéteszi. A kifüggesztés napjától számított 45 napon be-
lül a természetvédelmi kezelési terv tervezetére az (1) be-
kezdés c) pontja szerinti személyek, illetve a (2) bekezdés
szerinti szervezetek is észrevételt tehetnek.

5. §

(1) Az igazgatóság a 4. §-ban meghatározottak szerint
elõkészített természetvédelmi kezelési terv tervezetét fel-
terjeszti a környezetvédelmi és vízügyi miniszternek
(a továbbiakban: miniszter).

(2) A felterjesztésben rögzíteni kell a 4. § (4) bekezdése
szerinti egyeztetés tényét, a képviselt álláspontokat és
azok indokait, valamint az egyeztetés ellenére fennmaradt
véleményeltérést.

(3) Amennyiben a tervezési terület természetvédelmi
oltalom alatt nem álló terület, a természetvédelmi kezelési
terv tervezetét a terület védetté nyilvánítására vonatkozó
Tvt. 25. § (8) bekezdése szerinti javaslattal együtt kell fel-
terjeszteni.
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A helyi jelentõségû védett természeti területre vonatkozó
természetvédelmi kezelési terv elkészítése

6. §

Az igazgatóság a települési önkormányzat jegyzõjének,
fõjegyzõjének megkeresése esetén a helyi jelentõségû te-
rület védetté nyilvánításáról szóló önkormányzati rende-
letbe foglalt természetvédelmi kezelési terv tervezetét
szakmai szempontok szerint véleményezi.

A természetvédelmi kezelési terv felülvizsgálata,
módosítása

7. §

A természetvédelmi kezelési tervet szükség szerint, de
legalább tízévenként felül kell vizsgálni, és – amennyiben
indokolt – e rendelet elõírásai szerint módosítani kell.

Záró rendelkezések

8. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép ha-
tályba, ezzel egyidejûleg a természetvédelmi kezelési ter-
vek készítésére, készítõjére és tartalmára vonatkozó szabá-
lyokról szóló 30/2001. (XII. 28.) KöM rendelet hatályát
veszti.

(2) E rendelet rendelkezéseit azon folyamatban lévõ
ügyekben is alkalmazni kell, amelyekben a természetvé-
delmi kezelési terv véleményezésre bocsátására még nem
került sor.

(3) Az e rendelet hatálybalépése elõtt létesített védett
természeti területen lévõ erdõ esetében a terület elsõ ter-
mészetvédelmi kezelési tervének hatálybalépésekor érvé-
nyes – a miniszter egyetértésével megállapított – körzeti
erdõtervben foglaltak az erdõterv érvényességének végéig
természetvédelmi kezelési tervnek tekintendõk.

Dr. Fodor Gábor s. k.,

környezetvédelmi és vízügyi miniszter

Melléklet
a 3/2008. (II. 5.) KvVM rendelethez

A természetvédelmi kezelési terv tartalmi
követelményei

1. Természetvédelmi célkitûzések

A fejezet a tervezési területen kívánatos és elérendõ cél-
állapotot, illetve az elérendõ természetvédelmi célok meg-
fogalmazását tartalmazza tömören, közérthetõen, pontok-
ba szedve. Egyes (pl. védett vagy fokozottan védett) ter-
mészeti értékekre vonatkozó speciális célkitûzések, célál-
lapotok kiemelhetõk. Általános jellegû és részletesen meg-
határozott célkitûzések egyaránt részét képezhetik az 1. fe-
jezetnek. A természetvédelmi kezelési terv kötelezõen elõ-
írt felülvizsgálati idõszakán (tíz éven) belül meg-
valósítandó természetvédelmi célkitûzések esetén meg
kell jelölni az adott célkitûzés elérésének tervezett idejét.

2. Természetvédelmi stratégiák

A fejezet az 1. fejezetben meghatározott természetvé-
delmi célkitûzések, illetve célállapot elérése érdekében
követendõ természetvédelmi kezelési irányelveket, illetve
a célállapot elérése eszközeinek általános jellegû meghatá-
rozását tartalmazza tömören, közérthetõen, pontokba
szedve.

3. Természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és
tilalmak

A fejezet természetvédelmi kezelési módok, korlátozá-
sok és tilalmak részletes, normatív jellegû meghatározását
tartalmazza, a természetvédelmi célkitûzéseknek és a ter-
mészetvédelmi stratégiáknak megfelelõen. Mûvelési ág-
hoz köthetõ, illetve a tervezési terület egészén érvényesü-
lõ, adott tevékenységi körre vonatkozó, vagy természeti,
táji értéktípushoz köthetõ elõírásokat külön-külön, e feje-
zet 3.1. és 3.2. pontjában kell meghatározni a tervezési te-
rület sajátosságainak figyelembevételével.

3.1. Mûvelési ághoz nem köthetõ természetvédelmi ke-
zelési módok, korlátozások és tilalmak

Földtani, felszínalaktani természeti értékek, barlangok
védelme

A tervezési területen elõforduló védett, fokozottan vé-
dett földtani, felszínalaktani értékek megõrzésére – bar-
lang esetében a barlangra hatást gyakorló felszínre – vo-
natkozó természetvédelmi kezelési módok, korlátozások
és tilalmak meghatározása.

Élõhelyek kezelése, fenntartása
A tervezési területen megõrzendõ, illetve a tervezési

területen található természeti értékek fennmaradása szem-
pontjából jelentõs élõhelyekre vonatkozó természetvédel-
mi kezelési módok, korlátozások és tilalmak meghatáro-
zása.
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Fajok védelme
A tervezési területen elõforduló védett, fokozottan vé-

dett, továbbá természetvédelmi szempontból jelentõs
egyéb növény- és állatfajok, illetve életközösségeik meg-
õrzésére, életfeltételeik biztosítására vonatkozó természet-
védelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak megha-
tározása.

Táj- és kultúrtörténeti értékek
A tervezési területen található táji értékek és kultúrtör-

téneti értékek megõrzésére, fenntartására vonatkozó elõ-
írások, természetvédelmi kezelési módok, korlátozások,
tilalmak meghatározása.

Látogatás
A tervezési területre való belépésre, illetve az ott-tartóz-

kodásra vonatkozó elõírások, korlátozások meghatá-
rozása.

Oktatás és bemutatás
A tervezési területen folytatott természetvédelmi célú

oktatásra, nevelésre, a természeti értékek, területek, tájak
bemutatására, illetve az ehhez kapcsolódó tevékenységek-
re vonatkozó elõírások, korlátozások és tilalmak meghatá-
rozása.

Kutatás, vizsgálatok
A tervezési területen természetvédelmi és egyéb célból

végzett kutatási tevékenységre vonatkozó elõírások, kor-
látozások és tilalmak meghatározása.

Terület- és földhasználat
A tervezési terület részére vagy egészére kiterjedõ gaz-

dálkodási, gazdasági, közlekedési, ipari, bányászati, építé-
si, vadgazdálkodási stb. tevékenységekre, a felsoroltakkal
kapcsolatos fejlesztésekre vonatkozó elõírások, korlátozá-
sok és tilalmak meghatározása.

Természetvédelmi infrastruktúra
A Tvt. 36. § (2) bekezdésében meghatározott természet-

védelmi kezelést szolgáló létesítményekre vonatkozó elõ-
írások, esetleges korlátozások és tilalmak meghatározása.

3.2. Mûvelési ághoz, illetve földhasználati módhoz köt-
hetõ természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és ti-
lalmak

Szántó mûvelési ágú területek kezelése
A tervezési területen található természeti, táji értékek

megõrzésére, fenntartására vonatkozó olyan természetvé-
delmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak meghatá-
rozása, amelyek a szántó mûvelési ágban lévõ területekre
és az ott végzett tevékenységekre vonatkoznak.

Gyep (rét és legelõ) mûvelési ágú területek kezelése
A tervezési területen található természeti, táji értékek

megõrzésére, fenntartására vonatkozó olyan természetvé-
delmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak meghatá-
rozása, amelyek a gyep mûvelési ágban lévõ területekre és
az ott végzett tevékenységekre vonatkoznak.

Szõlõ, kert és gyümölcsös mûvelési ágú területek keze-
lése

A tervezési területen található természeti, táji értékek
megõrzésére, fenntartására vonatkozó olyan természetvé-
delmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak meghatá-
rozása, amelyek a szõlõ és gyümölcsös mûvelési ágban
lévõ területekre és az ott végzett tevékenységekre vonat-
koznak.

Nádas mûvelési ágú területek kezelése

A tervezési területen található természeti, táji értékek
megõrzésére, fenntartására vonatkozó olyan természetvé-
delmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak meghatá-
rozása, amelyek a nádas mûvelési ágban lévõ területekre
és az ott végzett tevékenységekre vonatkoznak.

Erdõk kezelése

A tervezési területen található természeti, táji értékek
megõrzésére, fenntartására vonatkozó olyan természetvé-
delmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak meghatá-
rozása, amelyek az erdõ mûvelési ágban lévõ, vagy az er-
dõrõl és az erdõ védelmérõl szóló 1996. évi LIV. törvény
hatálya alá tartozó, az Országos Erdõállomány Adattárban
erdõként nyilvántartott területekre és az ott végzett tevé-
kenységekre vonatkoznak.

Fásított terület mûvelési ágú területek kezelése

A tervezési területen található természeti, táji értékek
megõrzésére, fenntartására vonatkozó olyan természetvé-
delmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak meghatá-
rozása, amelyek a fásított terület mûvelési ágban lévõ terü-
letekre és az ott végzett tevékenységekre vonatkoznak.

Halastó mûvelési ágú területek kezelése

A tervezési területen található természeti, táji értékek
megõrzésére, fenntartására vonatkozó olyan természetvé-
delmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak meghatá-
rozása, amelyek a halastó mûvelési ágban lévõ területekre
és az ott végzett tevékenységekre vonatkoznak.

Mûvelés alól kivett területek kezelése

A tervezési területen található természeti, táji értékek
megõrzésére, fenntartására vonatkozó olyan természetvé-
delmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak tömör,
közérthetõ megfogalmazása, amelyek a tervezési területen
található, külön jogszabályban meghatározott kivett mû-
velési ágú területekhez köthetõk, illetve az ott végzett te-
vékenységekre értelmezhetõk.

A tervezési területen található beépített, illetve beépí-
tésre szánt területek természeti és táji, településképi, tele-
pülésszerkezeti, zöldfelületi értékeinek megõrzésére,
fenntartására vonatkozó olyan természetvédelmi, tájvédel-
mi kezelési módok, korlátozások és tilalmak is itt kerülnek
meghatározásra, amelyek a beépített, beépítésre szánt
területekre és az ott végzett tevékenységekre vonatkoznak.
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A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
4/2008. (II. 14.) KvVM

rendelete
egyes környezetvédelmi és vízügyi elõirányzatok
felhasználásának és ellenõrzésének szabályairól

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
124. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatás-
körérõl szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a),
c) és d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
– a pénzügyminiszter feladat- és hatáskörérõl szóló
169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meg-
határozott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel
egyetértésben – a következõket rendelem el:

Általános rendelkezések

1. §

E rendelet hatálya a Magyar Köztársaság 2008. évi költ-
ségvetésérõl szóló 2007. évi CLXIX. törvény 1. számú
mellékletében a XVI. Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium fejezetben meghatározott környezetvédelmi
és vízügyi elõirányzatok közül a

a) Kutatási feladatok 10. cím, 2. alcím, 10. jogcímcso-
port,

b) Hulladékkezelési és -gazdálkodási feladatok
10. cím, 2. alcím, 37. jogcímcsoport,

c) Állami feladatok költséghatékony átvállalása az
NKP megvalósításában 10. cím, 2. alcím, 41. jogcím-
csoport, valamint

d) Az illegális hulladéklerakók felszámolásának fel-
adatai 10. cím, 2. alcím, 44. jogcímcsoport
elõirányzatokra (a továbbiakban együtt: Kövi) terjed ki.

2. §

E rendelet hatálya a Kövi felhasználása körében
a) az igényelhetõ támogatás, illetve a pályázatkezelés

szabályaira, a pályázatokat elbíráló bizottság összeté-
telére, a döntéshozatallal kapcsolatos egyes szabályokra,

b) a megítélt támogatások felhasználásával kapcsolatos
szabályokra, az ezzel járó jogokra és kötelezettségekre, to-
vábbá a támogatás felhasználásának ellenõrzésére
terjed ki.

3. §

A Kövi felett a környezetvédelmi és vízügyi miniszter
(a továbbiakban: miniszter) rendelkezik.

4. §

A miniszter – tekintettel a 7. §-ban foglaltakra – pályá-
zati felhívást tesz közzé a Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium (a továbbiakban: Minisztérium) internetes
honlapján, továbbá a pályázati felhívás megjelenésének
tényérõl – a megjelenési hely megjelölésével – a nyilvá-
nosságot tájékoztatja.

5. §

(1) A Kövi – nyilvános pályázati úton történõ – felhasz-
nálásával kapcsolatos döntésekrõl a Minisztérium rend-
szeresen tájékoztatót készít, amelyet a döntést követõ
10 munkanapon belül internetes honlapján közzétesz.

(2) A nyilvános pályázati úton történt döntésrõl szóló
tájékoztató tartalmazza a támogatás kedvezményezettjé-
nek, tárgyának megnevezését, megvalósításának helyét,
valamint a támogatás összegét.

6. §

Az e rendeletben meghatározott támogatásokkal össze-
függõ pályázatkezelési, lebonyolítási, döntés-elõkészítési
és ellenõrzési feladatok ellátásáról a Minisztérium gon-
doskodik.

A Kövi felhasználásának általános feltételei

7. §

(1) Az 1. § a) és d) pontjaiban megjelölt elõirányzatokra
rendelkezésre álló Kövi források pályázati eljárás kereté-
ben e jogszabály rendelkezései, illetve – külön jogszabály
elõírása esetén – a közbeszerzési eljárás szabályai szerint
használhatók fel.

(2) Az 1. § b) pontjában megjelölt elõirányzatra rendel-
kezésre álló Kövi források felhasználásáról a miniszter pá-
lyázati felhívás nélkül, szakmai programok alapján dönt.
Az 1. § b) pontjában szereplõ keretet terhelik az elõirány-
zat céljával összhangban álló, a környezetvédelmi és víz-
ügyi célelõirányzat terhére a korábbi években a 2008. évre
vállalt kötelezettségek.

(3) Az 1. § c) pontjában megjelölt elõirányzatra rendel-
kezésre álló Kövi források felhasználásáról – a miniszter
döntése alapján – az (1) és (2) bekezdésben foglalt módo-
kon is hozható döntés.

8. §

(1) A Kövi-bõl támogatást – amennyiben nemzetközi
szerzõdés eltérõen nem rendelkezik – belföldi székhelyû
jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezõ szerve-
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zet, jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társa-
ság, külföldi székhelyû vállalkozás magyarországi fiók-
telepe, egyéni vállalkozó, valamint természetes személy
kaphat.

(2) Nem nyújtható támogatás a pályázó részére, ha nem
felel meg az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.
törvény 15. §-ában meghatározott rendezett munkaügyi
kapcsolatok általános és különös feltételeinek, illetõleg
ezen feltételek fennállását nem, vagy nem a külön jogsza-
bályban meghatározott módon igazolja.

9. §

(1) E rendelet alapján vissza nem térítendõ támogatás,
ezen belül

a) támogatás,
b) kamattámogatás

nyújtható.

(2) Az (1) bekezdés szerinti az EK-Szerzõdés 87. cikk
(1) bekezdésének hatálya alá tartozó támogatásként

a) csekély összegû (de minimis),
b) kutatás-fejlesztési, valamint
c) regionális beruházási

támogatás nyújtható.

(3) Kamattámogatás, a támogatást igénylõ és a pénzin-
tézet között létrejött hitelszerzõdésben meghatározott
futamidõre, de legfeljebb a tárgyévet követõ két évre
nyújtható. A kamattámogatás mértéke a fizetendõ kamat
100%-át is elérheti, figyelemmel az Európai Közösséget
létrehozó Szerzõdés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti
állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regioná-
lis támogatási térképrõl szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm.
rendeletben meghatározott támogatási intenzitásra.

A pályázatok tartalmi és formai követelményei

10. §

(1) A pályázatot – a külön jogszabályban foglalt köve-
telményeken túl – a pályázati felhívásban meghatározott
tartalommal, formában és nyomtatványon kell benyújtani.

(2) A pályázónak a pályázati felhívásban meghatározott
mértékû saját forrással kell rendelkeznie és a pályázati fel-
hívásban meghatározottak szerint kell azt biztosítania.

(3) A miniszter köteles a pályázati felhívásban feltüntet-
ni, hogy a 9. § (1) és (2) bekezdésben meghatározottak
közül a pályázó mely támogatásban részesülhet. A tájé-
koztatásnak kifejezetten utalnia kell a támogatási fajtára
vonatkozó európai bizottsági rendeletre, hivatkozva annak
pontos címére és az Európai Közösség Hivatalos Lapjában
való kihirdetésére, valamint meg kell határoznia a támoga-
tás pontos összegét – az Európai Közösséget létrehozó
Szerzõdés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami

támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális
támogatási térképrõl szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. ren-
deletben meghatározott – támogatástartalomban kifejezve.

11. §

(1) A pályázónak – ha a pályázati felhívás eltérõen nem
rendelkezik – a pályázat benyújtásakor egyszeri pályázati
díjat kell fizetnie, amely

a) 1 000 000 forint és ez alatti támogatási igény esetén,
annak öt ezreléke,

b) 1 000 001–5 000 000 forint összegû támogatási
igény esetén 10 000 forint,

c) 5 000 001–10 000 000 forint összegû támogatási
igény esetén 25 000 forint,

d) 10 000 001–50 000 000 forint összegû támogatási
igény esetén 50 000 forint,

e) 50 000 001 forint és ez feletti támogatási igény ese-
tén 100 000 forint.

(2) A pályázati díj megfizetésének módját a pályázati
felhívás tartalmazza.

(3) Nem kell az (1) bekezdés szerinti pályázati díjat
ismételten megfizetni, amennyiben a pályázó az elõírt fel-
tételeknek meg nem felelõ pályázatát a pályázat kézhezvé-
telét követõ 10 munkanapon belül újra benyújtja.

A pályázat benyújtásának és elbírálásának rendje

12. §

(1) A pályázatokat a tárgyév folyamán – a pályázati fel-
hívásban meghatározott feltételeknek megfelelõen – a
Minisztériumhoz kell benyújtani.

(2) A Minisztérium a beérkezett pályázatokat folyama-
tosan érkezteti.

(3) A Minisztérium 5 munkanapon belül a pályázat elõ-
írt feltételeknek való megfelelését – a beérkezett pályáza-
tok felbontásával – ellenõrzi, az elõírt feltételeknek meg
nem felelõ pályázatokat, amennyiben a pályázati felhívás
lehetõvé teszi, a pályázó részére hiánypótlásra visszaküldi,
egyidejûleg az elõírt feltételeknek megfelelõ pályázatokat
befogadja és nyilvántartásba veszi. A pályázat befogadá-
sáról a pályázót 5 munkanapon belül tájékoztatni kell.

13. §

(1) A Minisztérium a benyújtott pályázatokat a befoga-
dástól számított 20 munkanapon belül, a pályázat céljának
megfelelõen környezet-, illetve természetvédelmi-mûsza-
ki, továbbá közgazdasági-pénzügyi szempontok szerint
– szükség esetén külsõ szakértõ igénybevételével – érté-
keli. Az értékelés részeként helyszíni vizsgálat is tartható.
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(2) A Minisztérium az (1) bekezdésben foglalt támogat-
ható pályázatokat rangsorolja.

14. §

(1) A benyújtott pályázatokról a miniszter írásban dönt.

(2) A minisztert az (1) bekezdésben foglalt döntésének
meghozatalában, a pályázati felhívásban kiírt támogatási
céloknak megfelelõen, az általa létrehozott szakmai mun-
kabizottságok (a továbbiakban: bizottságok) segítik. A bi-
zottságok az (1) bekezdés szerinti döntés meghozatalához
javaslatot adnak a miniszter részére.

(3) A bizottságok (2) bekezdés szerinti javaslatát meg-
alapozó elõterjesztés szakmai koordinációjáról a Minisz-
térium gondoskodik.

15. §

(1) A bizottságokban szavazati joggal vesznek részt
a miniszter által kijelölt köztisztviselõk, a külön jogsza-
bály szerinti kormányzati munkamegosztásnak megfele-
lõen az érintett minisztériumok által kijelölt egy-egy sze-
mély, a társadalmi, valamint – a miniszter által meghatáro-
zott számban – a szakmai érdek-képviseleti szervezetek
által kijelölt személy.

(2) A bizottságok tagjainak száma legfeljebb 9 fõ lehet.
A bizottságok létszámáról – az (1) bekezdésben meghatá-
rozott szervezetek képviseletének ellátására kijelölt sze-
mélyeket is figyelembe véve – a miniszter dönt. A bizott-
ságok tagjainak megbízatása visszavonásig szól.

(3) A bizottságok ülésén tanácskozási joggal vesznek
részt a miniszter által felkért személyek.

(4) A bizottságok ügyrendjüket maguk állapítják meg,
a titkársági feladatokat a Minisztérium látja el.

(5) A bizottságok szükség szerint üléseznek. A bizott-
ságok üléseinek összehívásáról a Minisztérium gondos-
kodik.

(6) A bizottságok tagja nem vehet részt az adott pályá-
zatra vonatkozó döntési javaslat kialakításában, ha õ vagy
közeli hozzátartozója [a Polgári Törvénykönyvrõl szóló
1959. évi IV. törvény 685. § b) pont]:

a) a javaslat elfogadása esetén kötelezettség vagy fele-
lõsség alól mentesülne,

b) a pályázó tisztségviselõje vagy a pályázóval munka-
végzésre irányuló jogviszonyban áll,

c) a pályázó cégnél tulajdonosi részesedéssel rendel-
kezik,

d) a pályázattal kapcsolatban bármilyen más elõnyben
részesül, vagy a megkötendõ jogügyletben egyébként
érdekelt.

16. §

(1) A Minisztérium a támogatásról szóló döntésre vo-
natkozó javaslatát 6 munkanappal a bizottság ülése elõtt
a tagok részére átadja.

(2) A bizottságok az ügyrendjükben meghatározott
módon döntési javaslatot készítenek.

(3) A bizottsági tag a bizottságok mûködési körébe tar-
tozó pályázattal kapcsolatban a Minisztérium rendelkezé-
sére álló valamennyi iratba betekinthet.

(4) A miniszter a 14. § (1) bekezdése szerinti döntését
a bizottságok javaslatának ismeretében, a javaslat kézhez-
vételét követõ 10 munkanapon belül hozza meg.

17. §

(1) A pályázatok elbírálása során a helyi önkormányza-
tok pályázatai közül elõnyben részesülnek azok a pályáza-
tok, ahol a helyi önkormányzat külön jogszabályok-
ban meghatározott környezetvédelmi programmal rendel-
kezik.

(2) A pályázatok elbírálása során elõnyben részesíthetõ-
ek azok a pályázatok, amelyek EU támogatásban részesülõ
projekthez kapcsolódnak, de a beruházás mûszaki tartal-
mánál fogva EU támogatás igénybevételére nem kerülhet
sor.

A szerzõdéskötés és a szerzõdésmódosítás szabályai

18. §

(1) A támogatásban részesülõvel (a továbbiakban: ked-
vezményezett) a támogatási szerzõdést a miniszter, illetve
a miniszter nevében az általa megbízott személy a szerzõ-
déskötéshez szükséges valamennyi feltétel teljesülése ese-
tén köti meg. A kedvezményezettnek a támogatási szerzõ-
dés megkötésére a miniszter által meghatározott idõtar-
tam, de legfeljebb a döntésrõl szóló értesítés kézhezvételé-
tõl számított 90 nap, közbeszerzéssel érintett támogatás
estében 270 nap áll a rendelkezésére.

(2) A kedvezményezettet a támogatási szerzõdésben
írásban tájékoztatni kell arról, hogy a 9. § (1) és (2) bekez-
désében meghatározottak közül mely támogatásban része-
sült. A tájékoztatásnak kifejezetten utalnia kell a támoga-
tási fajtára vonatkozó európai bizottsági rendeletre, hivat-
kozva annak pontos címére és az Európai Közösség Hiva-
talos Lapjában való kihirdetésére, valamint meg kell hatá-
roznia a támogatás pontos összegét támogatástartalomban
kifejezve.
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19. §

(1) A támogatási szerzõdés módosítására a kedvezmé-
nyezettnek fel nem róható okból, vis maior, illetve a szer-
zõdésben szereplõ adatok változása miatt kerülhet sor.

(2) A támogatási szerzõdés módosítására irányuló
kérelmet a Minisztériumhoz kell benyújtani.

(3) A Minisztérium a hozzá megküldött támogatási
szerzõdésmódosításra irányuló kérelmet értékeli, és javas-
latával együtt – az adatváltozás miatt szükséges szerzõdés-
módosítás, illetve a (7) bekezdésben foglaltak kivételé-
vel – a bizottság következõ ülése elé terjeszti, majd a
bizottság javaslatát a miniszter elé terjeszti döntésre.

(4) Amennyiben a támogatási szerzõdés módosítására irá-
nyuló kérelem a program mûszaki tartalmát, kezdési és befeje-
zési idõpontját (ideértve a próbaüzem lefolytatását), a támoga-
tás formáját, a visszatérítendõ támogatás visszafizetésének
idõbeli ütemezését, valamint a támogatás folyósításának idõ-
beli ütemezését érinti (ide nem értve az elõzõ évben fel nem
használt támogatás, illetve a támogatásnak a támogatási szer-
zõdésben rögzített halmozódásnak megfelelõ folyósítását),
úgy a támogatási szerzõdés módosítása iránti kérelemrõl a
bizottság javaslata alapján a miniszter dönt.

(5) A miniszter a (4) bekezdés szerinti döntését a bizott-
ság javaslatának kézhezvételét követõ 10 munkanapon
belül hozza meg.

(6) A támogatási szerzõdés módosítására a bizottság
javaslata nélkül is sor kerülhet a támogatási szerzõdésben
meghatározott befejezési határidõ egyszeri alkalommal és
legfeljebb 120 nappal történõ meghosszabbítása esetén.
A kérelem benyújtásának határideje a befejezési határidõ
utolsó napját megelõzõ 30. nap.

(7) Az adatváltozás miatt szükséges, valamint a (6) be-
kezdés szerinti támogatási szerzõdésmódosítást a Minisz-
térium jóváhagyásra a 18. § (1) bekezdésében meghatáro-
zott személyhez továbbítja.

A támogatási elõleg

20. §

A támogatott cél jellegétõl függõen – a pályázati felhí-
vásban, valamint a külön jogszabályban meghatározott
feltételek szerint – elõleg nyújtható.

Az EK Szerzõdés 87. cikk (1) bekezdésének hatálya alá
tartozó támogatásokra vonatkozó szabályok

21. §

(1) A 9. § (2) bekezdés a) pontja alapján nyújtható támo-
gatás a Szerzõdés 87. és 88. cikkének a de minimis támoga-

tásokra való alkalmazásáról szóló, 2006. december 15-i
1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379., 2006. de-
cember 28., 5. o.) hatálya alá tartozó támogatásnak minõsül.

(2) A csekély összegû támogatás odaítélésének feltétele,
hogy a kedvezményezett nyilatkozik az adott pénzügyi év-
ben, valamint az elõzõ két pénzügyi évben általa igénybe
vett csekély összegû támogatások támogatástartalmáról.

(3) Minden egyes új csekély összegû támogatás odaíté-
lésekor az adott pénzügyi évben, valamint az elõzõ két
pénzügyi év alatt odaítélt csekély összegû támogatás teljes
összegét figyelembe kell venni.

22. §

(1) A 9. § (2) bekezdés b) pontja alapján, kis- és közép-
vállalkozások (a továbbiakban: KKV) esetén a kutatás-
fejlesztési (a továbbiakban: K+F) projektekhez, mûszaki
megvalósíthatósági tanulmányok elkészítéséhez, valamint
szabadalmazási költségekhez nyújtható támogatás, mely
az EK-Szerzõdés 87. és 88. cikkének a kis- és középvállal-
kozásoknak nyújtott állami támogatásokra történõ alkal-
mazásáról szóló, 2001. január 12-i 70/2001/EK bizottsági
rendelet (HL L 10., 2001. január 13., 33. o.) hatálya alá tar-
tozó támogatásnak minõsül.

(2) A K+F támogatás nyújtásának részletes feltételeit
az 1. melléklet tartalmazza.

(3) A K+F projekteknek nyújtható, ugyanazon elszá-
molható költségekre vonatkozó bármely támogatás támo-
gatási intenzitása nem haladhatja meg az 1. mellékletben
meghatározott mértéket.

23. §

(1) A 9. § (2) bekezdés c) pontja alapján regionális beru-
házási támogatás a Szerzõdés 87. és 88. cikkének a nem-
zeti regionális beruházási támogatásokra való alkalmazá-
sáról szóló, 2006. október 24-i 1628/2006/EK bizottsági
rendelet (HL L 302., 2006. november 1., 29. o.) hatálya alá
tartozó támogatásnak minõsül.

(2) E rendelet alapján beruházási támogatás csak akkor
ítélhetõ meg, ha a kedvezményezett még a beruházás meg-
kezdése elõtt a támogatás iránti kérelmét benyújtja, és a
minisztérium írásban megerõsíti, hogy a – további részle-
tes vizsgálat tárgyát képezõ – projekt megfelel az e rende-
letben meghatározott jogosultsági feltételeknek.

(3) A támogatott projektek megkezdése idõpontjának az
alábbi idõpontok minõsülnek:

a) építési tevékenységet tartalmazó projekt esetén:
aa) az építési naplóba történt elsõ bejegyzés idõpontja

(építési naplóval igazolva),
ab) olyan építési jellegû munkák esetében, ahol építési

napló vezetése nem kötelezõ, ott a kivitelezõi szerzõdés
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alapján a kivitelezõ nyilatkozata a munkálatok megkezdé-
sére vonatkozóan;

b) gép, berendezés, anyag, termék beszerzését tartal-
mazó projekt esetén az elsõ beszerzendõ gép, berendezés,
anyag, termék stb. megrendelése;

c) egyéb tevékenységhez kapcsolódó projekt esetén
amennyiben a szerzõdéskötést megelõzõen megrendelésre
kerül sor, ennek idõpontja, elõzetes megrendelés hiányá-
ban pedig a megvalósításra megkötött elsõ szerzõdés létre-
jöttének napja;

d) amennyiben a pályázatban ismertetett projektet több
célterületre (építés, gépbeszerzés vagy egyéb) kiterjedõen
valósítják meg, a projekt megkezdésének idõpontja az
egyes célterületeknek megfelelõ tevékenységek kezdési
idõpontjai közül a legkorábbi idõpont.

(4) A projekt elõkészítõ tanulmányok megrendelése,
elkészítése nem minõsül a fejlesztés, beruházás (3) bekez-
désben meghatározott megkezdésének.

(5) A támogatás akkor vehetõ igénybe, ha a kedvezmé-
nyezett kötelezettséget vállal arra, hogy a beruházást
annak befejezésétõl (üzembe helyezés idõpontjától) szá-
mított legalább öt évig – KKV-k esetében legalább három
évig – fenntartja (kötelezõ üzemeltetési idõszak) az érin-
tett régióban.

(6) Az (5) bekezdésben meghatározott követelmény nem
akadályozza a gyors technológiai változások miatt a megha-
tározott fenntartási idõszak alatt korszerûtlenné vált eszköz
cseréjét, amennyiben a fenntartási idõszak alatt a gazdasági
tevékenység fenntartása az érintett régióban biztosított. A
korszerûtlenné vált üzem, illetve eszköz cseréjét követõ
fenntartási idõszakban a kedvezményezett az üzem vagy a
fejlesztés cseréjére támogatásban nem részesülhet.

(7) A vissza nem térítendõ támogatás igénybevételével
beszerzett tárgyi eszközök a zárójegyzõkönyv felvételéig
(a fenntartási idõszak végéig) kizárólag a támogatási szer-
zõdésben és a pályázatban meghatározott céloknak meg-
felelõen hasznosíthatók. Az elõirányzatból támogatott be-
ruházással létrehozott vagyon – amennyiben az a kedvez-
ményezett tulajdonába kerül, a támogatási szerzõdésben
foglalt kötelezettségek lejártáig csak a miniszter elõzetes
jóváhagyásával idegeníthetõ el vagy adható bérbe. Ha az
elidegenítéshez a miniszter hozzájárult, a kedvezménye-
zett mentesül a támogatási összeg visszafizetésének köte-
lezettsége alól. Hozzájárulás hiányában a kedvezménye-
zett köteles a tárgyi eszköz értékére esõ támogatást a
folyósítás(ok) idõpontjától a támogatás összegének tény-
leges visszafizetése idejéig felszámított, az elidegenítés
idõpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresével
növelt összegben visszafizetni.

(8) Beruházási támogatás nem nyújtható e rendelet alap-
ján:

a) azon projektekhez, amelyek esetében (az elõkészítõ
tanulmányok kivételével) a programnak a minisztérium
internetes honlapján történõ, a 4. § szerinti közzététele
elõtt merültek fel költségek,

b) acélipari tevékenységhez,
c) hajók gyártásához, javításához vagy átalakításához,
d) a szén bányászatához,
e) szintetikusszál-ipari tevékenységhez,
f) a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös

szervezésérõl szóló, 1999. december 17-i 104/2000/EK
tanácsi rendelet (HL L 17., 2000. január 21., 22. o.) szerinti
halászati és akvakultúra tevékenységet szolgáló beruházá-
sokhoz, továbbá halászati termékek feldolgozását és for-
galmazását szolgáló beruházáshoz,

g) a szállítási ágazatban gördülõeszköz vásárlásához,
h) a mezõgazdasági termékek elõállításához,
i) csõd-, felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt

álló szervezetnek, és
j) az alábbi feltételek valamelyikének megfelelõ nehéz

helyzetben lévõ vállalkozásoknak:
ja) olyan társaság, amelynek a saját tõkéje a pályázat

benyújtásakor rendelkezésre álló utolsó beszámoló adatai
szerint, veszteség folytán nem éri el a jegyzett tõke felét,

jb) olyan korlátolt felelõsségi alapon mûködõ társaság,
amelynek törzstõkéje kevesebb mint a felére csökkent, és a
csökkenés több mint egynegyede az elõzõ 12 hónap során
történt,

jc) olyan társaság, ahol legalább egyes tagok korlátlan
felelõsséggel bírnak a társaság tartozása tekintetében, és
a társaság könyveiben kimutatott tõke kevesebb mint a
felére csökkent, és a csökkenés több mint egynegyede az
elõzõ 12 hónap során történt,

jd) a társaság megfelel a fizetésképtelenségi eljárás
külön jogszabályban foglalt kritériumainak, vagy

je) a társaság fizetésképtelenné vált vagy külön jogsza-
bály szerinti fizetésképtelenségi eljárást indítottak ellene.

(9) A regionális beruházási támogatás nyújtásának rész-
letes feltételeit a 2. melléklet tartalmazza.

(10) A regionális beruházási támogatás támogatási
intenzitása nem haladhatja meg a 2. mellékletben megha-
tározott mértéket.

A támogatások felhasználásának ellenõrzése

24. §

(1) A Kövi-bõl nyújtott támogatások ellenõrzésének
célja, hogy elõsegítse

a) a támogatás rendeltetésszerû felhasználását,
b) a Kövi a környezetvédelmi és természetvédelmi,

valamint vízgazdálkodási céloknak megfelelõ, környezeti
szempontból hatásos, táj-, természetvédelmi, vízgazdálko-
dási szempontból eredményes, gazdaságilag hatékony fel-
használását,

c) a Kövi mûködési problémáinak feltárását és a ta-
pasztalatok alapján a szükséges intézkedések megtételét.

(2) A támogatások felhasználását a Minisztérium ellen-
õrzi. A Minisztérium megbízásából az ellenõrzést szükség
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esetén külsõ szakértõk, illetve szakértõ szervezetek is
végezhetik.

(3) Az ellenõrzésre a támogatás folyósításakor, a támo-
gatás felhasználása során, valamint a támogatás felhasz-
nálását követõen is sor kerül. Az ellenõrzés része lehet
a helyszíni ellenõrzés is.

(4) A támogatás nem rendeltetésszerû, a szerzõdéssel
ellentétes, illetve attól eltérõ felhasználását az ellenõrzõ
szerv jegyzõkönyvben rögzíti, és haladéktalanul javaslatot
tesz a szükséges intézkedések megtételére. A kedvezmé-
nyezett a jegyzõkönyvet aláírásával látja el, illetve az alá-
írás megtagadásának tényét az ellenõrzõ szerv a jegyzõ-
könyvben rögzíti.

(5) A Minisztérium a támogatások felhasználását teljes
körû eredményességi, hatékonysági és célszerûségi elem-
zéssel zárja.

Záró rendelkezések

25. §

(1) Ez a rendelet 2008. február 15-én lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépését megelõzõen benyújtott
pályázatokra, valamint az odaítélt támogatásokra a kör-
nyezetvédelmi és a vízügyi elõirányzatok felhasználásá-
nak és ellenõrzésének szabályairól szóló 3/2004. (II. 24.)
KvVM rendeletnek a pályázat benyújtásakor hatályos ren-
delkezéseit kell alkalmazni.

(3) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekre az
államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998.
(XII. 30.) Korm. rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

Dr. Fodor Gábor s. k.,
környezetvédelmi és vízügyi miniszter

1. melléklet
a 4/2008. (II. 14.) KvVM rendelethez

A K+F támogatás nyújtásának részletes feltételei

1. K+F projektekhez nyújtható, ugyanazon elszámol-
ható költségekre vonatkozó bármely támogatás támogatási
intenzitása – a 2. pontban foglalt kivételekkel – nem halad-
hatja meg:

a) alapkutatás esetén a 100%-ot,
b) alkalmazott kutatás esetén a 60%-ot,
c) kísérleti fejlesztés esetén a 35%-ot.

2. Az 1. pontban szereplõ felsõ határok az alkalmazott
kutatás esetében legfeljebb 75%-os támogatási intenzitá-
sig, a kísérleti fejlesztés esetében pedig 50%-ig növelhe-
tõk a következõk szerint:

a) amennyiben a projekt megvalósítására Pest megyén
és Budapesten kívül kerül sor, a maximális támogatási
intenzitás 10 százalékponttal növelhetõ, amennyiben a
projekt megvalósítására Pest megyében vagy Budapesten
kerül sor, a támogatási intenzitás 5 százalékponttal növel-
hetõ;

b) az Európai Közösség kutatás-fejlesztési keretprog-
ramjához kapcsolódó programok esetében a támogatási
intenzitás 15 százalékponttal növelhetõ;

c) a maximális támogatási intenzitás 10 százalékpont-
tal növelhetõ, amennyiben a következõ feltételek valame-
lyike teljesül:

ca) a projekt két tagállamban legalább két független
partner közötti, határokon átnyúló hatékony együttmûkö-
dést von maga után, különösen a nemzeti K+F politikák
összehangolásával összefüggésben, és a támogatást nyújtó
tagállamban egyetlen KKV sem viselhet az elszámolható
költségek 70%-ánál többet,

cb) a projekt egy KKV és egy költségvetési kutatóhely
hatékony együttmûködését vonja maga után, különösen
a nemzeti K+F politikák összehangolásával összefüggés-
ben, abban az esetben, ha a költségvetési kutatóhely a pro-
jekt elszámolható költségeinek legalább 10%-át viseli, és
jogosult közzétenni az általa végrehajtott kutatás eredmé-
nyeit,

cc) a projekt eredményeit mûszaki és tudományos kon-
ferenciák révén széles körben terjesztik, vagy tudomá-
nyos, mûszaki folyóiratokban közzéteszik.

3. Együttmûködésen alapuló projektek esetében az
egyes kedvezményezetteknek nyújtott támogatás legma-
gasabb összege nem haladhatja meg az érintett kedvezmé-
nyezettek részérõl felmerülõ elszámolható költségek alap-
ján számított megengedett támogatási intenzitást.

4. Alkalmazott kutatási tevékenységeket, illetve kísér-
leti fejlesztési tevékenységeket elõkészítõ megvalósítha-
tósági tanulmányok esetében a támogatási intenzitás nem
haladhatja meg a 75%-ot.

5. A szabadalmak és egyéb iparjogvédelmi oltalom
megszerzéséhez és hatályosításához nyújtott támogatások
esetében a támogatási intenzitás nem haladhatja meg a
2–3. pontban meghatározott mértéket azzal, hogy ahhoz
azt a támogatási intenzitást kell figyelembe venni, amely
az érintett szabadalom vagy más iparjogvédelmi oltalom
tárgyához elsõként vezetõ kutatási tevékenységhez tar-
tozik.

6. A K+F projekt támogatás esetén elszámolható költ-
ségek az alábbiak lehetnek:

a) a kutatók, fejlesztõk, technikusok és egyéb kisegítõ
személyzet tekintetében személyi jellegû ráfordítások a
számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban:
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Számv. tv.) szerint, a támogatott projektben való foglal-
koztatás arányában;

b) új mûszaki berendezések, gépek és egyéb berende-
zések, felszerelések bekerülési értéke – a Számv. tv.
szerint – a támogatott kutatási-fejlesztési projektben való
használatuk mértékéig és idejére;

c) harmadik féltõl megvásárolt vagy pénzügyi lízingbe
vett mûszaki tudás, szabadalmak bekerülési értéke és költ-
sége a Számv. tv. szerint, amennyiben a tranzakcióra a
piaci feltételeknek megfelelõen került sor, melyek lízing-
gel történõ finanszírozása esetén a lízingdíjból kizárólag
a tõketörlesztõ rész számolható el;

d) a K+F tevékenységgel kapcsolatban felmerülõ,
anyagjellegû ráfordítások között elszámolható közvetlen
költségek:

da) a piaci feltételek szerint harmadik féltõl megren-
delt, a Számv. tv. szerint elszámolásra kerülõ kutatás-fej-
lesztési munka díja,

db) a tanácsadás és hasonló szolgáltatások költségei
a Számv. tv. szerint, amennyiben azokat kizárólag a kuta-
tás-fejlesztési tevékenységhez veszik igénybe,

dc) anyagok és hasonló termékek, valamint szolgáltatá-
sok költségei a Számv. tv. szerint, amennyiben azokat a
kutatás-fejlesztési tevékenységhez veszik igénybe;

e) az általános költségek közül azok a költségek, ame-
lyek a számviteli politikában meghatározott módon, a
kutatás-fejlesztést jellemzõ vetítési alap arányában a K+F
projekthez közvetett módon hozzárendelhetõek.

7. Mûszaki megvalósíthatósági tanulmányok támo-
gatása esetében a tanulmány készítésének költségei a
Számv. tv. szerint számolhatóak el.

8. Iparjogvédelmi oltalommal kapcsolatban felmerülõ
költségekhez nyújtott támogatás esetén a következõ költ-
ségek számolhatók el:

a) az oltalomnak az elsõ iparjogvédelmi hatóság által
történõ megadását megelõzõen felmerülõ valamennyi
költség, ideértve a bejelentés elõkészítésével, benyújtásá-
val és vizsgálatával kapcsolatos költségeket, valamint az
oltalom megadása elõtt az iparjogvédelmi oltalom meg-
szerzése iránti eljárásban felmerülõ díjakat;

b) fordítási és egyéb költségek, amelyek – az a) pont-
ban szereplõ iparjogvédelmi hatóságtól eltérõ – másik
iparjogvédelmi hatóság elõtt, az oltalom megszerzésével
vagy hatályosításával kapcsolatban merülnek fel;

c) az oltalom megadása iránti eljárásban, illetve a fel-
szólalási eljárás során az oltalomképességi feltételek fenn-
állásának bizonyítása, illetve az oltalom érvényességének
védelme kapcsán felmerülõ költségek, akkor is, ha ezek
a költségek az oltalom megadását követõen merültek fel.

9. A tanulmányok, elemzések megrendelésével kap-
csolatban felmerülõ, anyagjellegû ráfordítások között

elszámolható közvetlen költségek a tanácsadás és hasonló
szolgáltatások költségei a Számv. tv. szerint, amennyiben
azokat kizárólag a kutatás-fejlesztési tevékenységhez
veszik igénybe.

10. A pályázati dokumentáció az elszámolható költsé-
gek körét a 6–9. pontban foglaltaknál szûkebben is megha-
tározhatja.

2. melléklet
a 4/2008. (II. 14.) KvVM rendelethez

A regionális beruházási támogatás nyújtásának
részletes feltételei

1. Az egyes (azonos elszámolható költségekkel rendel-
kezõ) projektekhez nyújtható támogatás intenzitása nem
haladhatja meg az Európai Közösséget létrehozó Szerzõ-
dés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatá-
sokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási
térképrõl szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 30. §
(1) bekezdésében meghatározott mértékeket.

2. Nagyberuházás esetén a támogatási intenzitás az
1. pont alapján meghatározott támogatási intenzitás

a) 100 százaléka, jelenértéken 50 millió eurónak meg-
felelõ forintösszegig;

b) 50 százaléka, jelenértéken 50 és 100 millió eurónak
megfelelõ forintösszeg közötti részre;

c) 34 százaléka, a jelenértéken 100 millió eurónak
megfelelõ forintösszeg feletti részre.

3. Amennyiben a pályázó a pályázat benyújtásakor
a) kisvállalkozásnak minõsül, akkor – szállítási ágazat

és nagyberuházás kivételével – a támogatási intenzitás
20 százalékponttal,

b) középvállalkozásnak minõsül, akkor – szállítási ága-
zat és nagyberuházás kivételével – 10 százalékponttal
növelt értéke az 1. pontban meghatározott mértéknek.

4. Amennyiben egy vállalkozás a kis- és középvállal-
kozásokba történõ kockázati tõke-befektetések elõmozdí-
tását célzó állami támogatásokról szóló közösségi irány-
mutatás (HL C 194/2. 2005.08.18.) alapján részesül támo-
gatásnak minõsülõ kockázati tõkejuttatásban, a tõkejut-
tatástól számított három éven belül – a nyújtott tõke össze-
géig – az adott vállalkozásnak e rendelet alapján megítélt
beruházási támogatás intenzitását 20%-kal csökkenteni
kell.

5. A támogatást a tárgyi vagy immateriális beruházási
költségek, illetve létesítmény felvásárlása esetén a felvá-
sárlás költségei alapján kell kiszámítani.
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6. Elszámolható költségek a beruházás célját szolgáló
tárgyi eszköznek a Számv. tv. szerinti bekerülési értéke

a) a tárgyi eszköz vételára létesítmény felvásárlásakor;
b) immateriális javak közül a találmány, a szabadalom,

a licenc és a know-how Számv. tv. szerinti bekerülési ér-
téke, nagyvállalkozásnál legfeljebb az elszámolható költ-
ség 50%-áig (a továbbiakban: támogatható immateriális
javak).

7. A támogatott projekt kapcsán beszerzett eszköznek
újnak kell lennie, kivéve a felvásárlás, valamint az ingat-
lanvásárlás esetét, vagy amennyiben KKV részesül támo-
gatásban. Felvásárlás, ingatlanvásárlás, illetve KKV által
vásárolt használt eszköz támogatása esetén az ügylet, vagy
az eszköz vásárlása kizárólag piaci értéken történhet.

8. Az eszközök lízingjével kapcsolatos költségeket
csak akkor lehet figyelembe venni, ha az pénzügyi lízing
formájában valósul meg, és a szerzõdés tartalmazza az esz-
köznek a futamidõ lejárta utáni megvásárlására vonatkozó
kötelezettséget. Földterület és épületek bérlése esetén a
beruházási projekt befejezésének várható idõpontját köve-
tõen a bérletnek nagyvállalatok esetében még legalább öt
évig, míg KKV-k esetében három évig kell folytatódnia.

9. A támogatás akkor vehetõ igénybe, ha a kedvezmé-
nyezett a tárgyi eszközök beszerzésekor az elszámolható
költségek legalább 25%-át saját forrásból biztosítja.

10. Az elszámolható költséget szokásos piaci áron kell
figyelembe venni, ha az a kedvezményezett és a vele kap-
csolt vállalkozási viszonyban lévõ személy között a szoká-
sos piaci ártól eltérõ áron kötött szerzõdés alapján merült
fel.

11. Az immateriális eszközök költségként csak akkor
számolhatóak el, ha

a) kizárólag a regionális támogatásban részesülõ léte-
sítményben használják fel,

b) amortizálható eszköznek minõsülnek,
c) piaci feltételek mellett olyan társaságtól szerezték

be, amely felett a kedvezményezettnek külön jogszabály
szerinti sem közvetlen, sem közvetett befolyása nincs,

d) a kedvezményezett immateriális eszközeként tartják
nyilván, a kedvezményezett tulajdonát képezik nagyválla-
latok esetén legalább öt, KKV-k esetében legalább három
éven keresztül.

12. Nagyvállalatok esetében az immateriális javak ará-
nya nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át.

13. A beruházáshoz kapcsolódóan csak az annak meg-
valósításához feltétlenül szükséges ingatlan megvásárlá-
sának költsége elszámolható.

14. Nem nyújtható támogatás továbbá az alábbi költsé-
gekre:

a) a szinten tartást szolgáló tárgyi eszközök bekerülési
értéke, illetve vételára létesítmény felvásárlásakor,

b) a korábban már használatba vett olyan tárgyi eszköz
bekerülési értéke, amelynek alapján a kedvezményezett,
más gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozó támogatást
vett igénybe,

c) olyan tárgyi eszköz bekerülési értéke, amelyet a ked-
vezményezett csõdeljárás vagy felszámolás alatt álló társa-
ságtól szerzett be,

d) a támogatási programot kezelõ szervezet által ki-
adott írásos megerõsítést tartalmazó okirat kelte elõtt fel-
merült költség, ráfordítás,

e) személygépkocsi bekerülési értéke.

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
5/2008. (II. 19.) KvVM

rendelete
a Bél-kõ természetvédelmi terület létesítésérõl

A természet védelmérõl szóló 1996. évi LIII. törvény
24. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint 85. § b) pontjá-
ban kapott felhatalmazás alapján, a környezetvédelmi és
vízügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 165/2006.
(VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva – az erdõkre vonatkozóan a föld-
mûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és ha-
táskörérõl szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §
g) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró földmû-
velésügyi és vidékfejlesztési miniszterrel egyetértésben –
a következõket rendelem el:

1. §

Védetté nyilvánítom Bél-kõ természetvédelmi terület
elnevezéssel a Heves megyében, Bélapátfalva közigazga-
tási területén lévõ, Bélapátfalva 0140/2 és 0179/3 ingat-
lan-nyilvántartási helyrajzi számokon található, összesen
97,2 hektár kiterjedésû területet.

2. §

A védetté nyilvánítás célja a területen található növény-
társulások – bennük több védett és fokozottan védett nö-
vényfajjal, például szirti pereszlény (Micromeria thymi-
folia), korai szegfû (Dianthus plumarius ssp. praecox),
magyarföldi husáng (Ferula sadleriana) – és a hozzájuk
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kapcsolódó állatközösségek megõrzése, a mesterséges és
természetes denevérélõhelyek háborítatlanságának bizto-
sítása, valamint a bányászat befejezése után megmaradt
tájképi értékek védelme.

3. §

(1) A terület természetvédelmi kezeléséért felelõs szerv
a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság (a továbbiakban: igaz-
gatóság).

(2) A terület természetvédelmi kezelési tervében meg-
határozott tevékenységeket az igazgatóság és – erdõ eseté-
ben – a külön jogszabály szerinti erdészeti hatósági nyil-
vántartásban szereplõ erdõgazdálkodó együttesen látja el.

(3) A terület természetvédelmi kezelési tervét a mellék-
let tartalmazza.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ 3. napon lép ha-
tályba.

Dr. Fodor Gábor s. k.,
környezetvédelmi és vízügyi miniszter

Melléklet
az 5/2008. (II. 19.) KvVM rendelethez

A Bél-kõ természetvédelmi terület természetvédelmi
kezelési terve

1. Gyakorlati természetvédelmi célkitûzések

– Õrizze meg a területen elõforduló védett és fokozot-
tan védett növény- (például szirti pereszlény, korai szegfû,
magyarföldi husáng) és állatfajokat [például pusztai tarsza
(Isophya modesta), türkiz boglárka (Maculinea ligurica),
fehérhátú fakopáncs (Dendrocopus leucotos), vándor-
sólyom (Falco peregrinus)], valamint azok hazai szinten is
egyedülálló életközösségét.

– A védett és fokozottan védett növény- és állatfajok
megõrzése érdekében biztosítsa a populációik fennmara-
dásához szükséges feltételeket.

– Õrizze meg a természetvédelmi jelentõséggel bíró ter-
mészetes és természetszerû élõhelyeket, társulásokat [például
sziklai bükkös (Seslerio-Fagetum), hársas-kõrises sziklaerdõ
(Tilio-Fraxinetum), hársas-berkenyés (Sorbo-Quercetum),
molyhos tölgyes bokorerdõ (Ceraso-Quercetum), kárpáti
sziklagyep (Campanulo-Festucetum), nyúlfarkfüves szikla-
gyep (Seslerietum heuflerianae-hungaricae), gyöngyvesszõ
cserjés (Waldsteinio-Spiraetum)].

– Õrizze meg a terület kiemelkedõen magas biológiai
sokféleségét a termõhelynek megfelelõ, õshonos fajok te-
kintetében.

– Õrizze meg a területen található jellegzetes földtani
képzõdményeket, valamint a természetes eredetû és a jel-
legzetes mesterséges eredetû felszínformákat.

– Biztosítsa a nyílt karsztnak minõsülõ kõzetfelszínek
és a kõzetben tárolt karsztvízkincs szennyezõdés-mentes-
ségét.

– Biztosítsa a területen található tanösvénynek a termé-
szetvédelmi szemlélet erõsítésében betöltött szerepét.

– Biztosítsa a terület további természetvédelmi célú ku-
tatását és fejlesztését.

2. Természetvédelmi stratégiák

– A sziklafelszínek, gyepek és erdõk értékes életközös-
ségeinek megõrzése, a védett és fokozottan védett állat- és
növényfajok egyedszámának, állományának fenntartása
és erõsítése a terület, élõhely jellegének megfelelõen a za-
vartalanság biztosításával, illetve aktív természetvédelmi
kezeléssel.

– Az õshonos fafajokból álló erdõk biológiai sokfélesé-
gének megõrzése, a természetes állapotra jellemzõ szerke-
zet kialakítása természetvédelmi célú erdõhasználattal.

– Természetvédelmi kezeléseket megalapozó és azokat
továbbfejlesztõ kutatások beindítása.

– A nem õshonos fafajokból álló erdõk termõhelynek
megfelelõ átalakítása és tartamos erdõhasználattal való
megõrzése.

– A látogatás, illetve a természetvédelmi oktatás és be-
mutatás elõsegítése a területen található tanösvény segítsé-
gével.

3. Természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és
tilalmak

3.1. Mûvelési ághoz köthetõ természetvédelmi kezelé-
si módok, korlátozások és tilalmak

3.1.1. Erdõk kezelése
– Fahasználat kizárólag a természetes erdõállomány

(természetes fajösszetétel és szerkezet) kialakítása érdeké-
ben történhet.

– A kitermelt faanyag a száraz- és sziklagyepeken ke-
resztül nem közelíthetõ, ezeken a területeken rakodó nem
létesíthetõ.

– Az igazgatóság elvégzi a tisztások felmérését, amely-
nek eredményét tájékoztatásul megküldi az illetékes erdé-
szeti hatóságnak.

– Törekedni kell a felmért tisztások rendszeres ápolás-
sal történõ fenntartására.

– A termõhelynek megfelelõ, õshonos fafajokból álló
erdõ megõrzése érdekében a betelepülõ akác visszaszorí-
tása kívánatos.

– Idõs erdõállományok fenntartásával, folyamatos er-
dõborítás biztosításával, erdészeti beavatkozások esetén
az odvas fák meghagyásával törekedni kell a védett és fo-
kozottan védett állatfajok [például fehérhátú harkály
(Dendrocopos leucotos), denevérfajok (Chiroptera)] terü-
leten való fennmaradása feltételeinek biztosítására.
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Az erdõgazdálkodásra vonatkozó további részletes elõ-
írásokat az érvényes körzeti erdõterv tartalmazza.

3.1.2. Kivett területek kezelése
– Az erdõs vegetációval borított kivett mûvelési ágú te-

rületeken a 3.1.1. pontban megfogalmazott természetvé-
delmi kezelési elõírásokat kell alkalmazni.

3.2. Mûvelési ághoz nem köthetõ természetvédelmi ke-
zelési módok, korlátozások és tilalmak

3.2.1. Fajok védelme
– A fokozottan védett növényfajok élõhelye kizárólag

fajmegõrzési, illetve kutatási céllal látogatható. A látoga-
tás kizárását útzárakkal, tiltó táblákkal és rendszeres ter-
mészetvédelmi õrszolgálati járõrözéssel kell biztosítani.

– A fokozottan védett madárfajok fészkelõhelyeinek
zavarását idõhöz és helyhez kötött látogatási tilalommal, a
Természetvédelmi Õrszolgálat rendszeres járõrözésével,
szükség szerint folyamatos õrzés megszervezésével kell
megakadályozni.

– A fokozottan védett madárfajok fészkelõhelyei za-
vartalanságának biztosítása érdekében a területen tilos a
sziklamászás.

3.2.2. Élõhelyek kezelése, fenntartása
– A cserjésedõ gyepterületeken az igazgatóság gondos-

kodik a cserjeirtás elvégzésérõl. A cserjeirtott területeket
évente kézi erõvel történõ sarjleveréssel kell kezelni. A ke-
zelési tevékenység eredményeként keletkezõ növényi hul-
ladékot el kell távolítani a területrõl.

– A gyepterületeken tilos a legeltetés.
– Tilos a gyepterületek trágyázása, szintetikus szerek-

kel való gyomirtózása és felülvetése.
3.2.3. Terület- és földhasználat
– Minden olyan terület- és földhasználat tilos, amely a

terület természeti, földtani, táji és kultúrtörténeti értékeit
közvetve vagy közvetlenül veszélyezteti.

– A területen minden olyan vegyszer és anyag haszná-
lata, tárolása, minden olyan tevékenység folytatása tilos,
amely a mészkõben tárolt karsztvízkincs tisztaságát köz-
vetve vagy közvetlenül veszélyezteti.

– A területen található vonalas létesítmények üzemel-
tetésével összefüggõ fenntartási és hibaelhárítási tevé-
kenységeket külön korlátozások nélkül, de a természet- és
tájvédelmi jogszabályokkal összhangban kell elvégezni.

3.2.4. Kutatás
– A kutatást végzõnek a kutatás eredményeit tartalmazó

kutatási jelentés egy-egy példányát el kell juttatnia az illeté-
kes természetvédelmi hatóság és az igazgatóság részére.

3.2.5. Vadgazdálkodás
– A területen csak õshonos vadfajok tarthatók fenn.
– A vadállományt a körzeti vadgazdálkodási tervben

meghatározott, az élõhelyet még nem veszélyeztetõ vad-
létszám szintjén kell tartani.

– Vadászati, vadgazdálkodási létesítmények, berende-
zések engedélyezési eljárása során a természetvédelmi
szakhatóság az igazgatóság szakvéleményének figye-
lembevételével adja meg állásfoglalását.

3.2.6. Közlekedés
– Új burkolt és burkolatlan utak nem alakíthatók ki a te-

rületen.
– A területen található utakon csak a természetvédelmi

kezelõ és a jogszerû tevékenységet végzõk, valamint a kü-
lön engedéllyel rendelkezõk közlekedhetnek gépjármûvel.

3.2.7. Látogatás
– A tanösvény útvonala szabadon látogatható. A termé-

szetvédelmi hatóság az igazgatóság kezdeményezésére
természetvédelmi érdekbõl idõben és térben korlátozhatja
a látogatást a területen.

– A területen jogszerû gazdálkodást, munkavégzést
folytatók számára – tevékenységük elvégzése érdekében –
biztosítani kell a belépést.

3.2.8. Bemutatás, oktatás
– A területen található tanösvény folyamatos karban-

tartásával, fejlesztésével biztosítani kell a környezettuda-
tos nevelés, oktatás, valamint a természetvédelmi bemuta-
tás céljainak és igényeinek érvényesülését.

Az egészségügyi miniszter,
valamint a környezetvédelmi

és vízügyi miniszter
6/2008. (II. 5.) EüM–KvVM

együttes rendelete
az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes

készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek
korlátozásáról szóló

41/2000. (XII. 20.) EüM–KöM együttes rendelet
módosításáról

A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény
34. §-a (4) bekezdésének f) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az egészségügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl
szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjá-
ban és a környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és
hatáskörérõl szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet
1. § a) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, a
következõket rendeljük el:

1. §

Az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készít-
ményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról
szóló 41/2000. (XII. 20.) EüM–KöM együttes rendelet
(a továbbiakban: R.) a következõ 3/A. §-sal egészül ki:

„3/A. § (1) Az 1. számú melléklet 52.3. pontja szerinti
eljárást alkalmazók ezen eljárásokról, továbbá az ott emlí-
tett szerek gyártói, forgalmazói, foglalkozásszerû felhasz-
nálói és importõrei ezen készítményekrõl bejelentést tesz-
nek az Országos Kémiai Biztonsági Intézetnek (a továb-
biakban: OKBI). Az OKBI nyilvántartást vezet
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a) az 1. számú melléklet 52.3. pontjának c) alpontja sze-
rinti eltérések alá tartozó folyamatokról, és a bennük fel-
használt vagy belõlük felszabaduló PFOS mennyiségérõl,

b) a PFOS-tartalmú meglévõ tûzoltóhab-készletekrõl.
(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás tartalmáról az

OKBI az egészségügyi miniszter útján tájékoztatja az
Európai Bizottságot.”

2. §

Az R. 4. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

„(6) Ez a rendelet a kémiai biztonságról szóló 2000. évi
XXV. törvénnyel együtt az egyes veszélyes anyagok és ké-
szítmények forgalomba hozatalának és felhasználásának
korlátozásaira vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és
közigazgatási rendelkezések közelítésérõl szóló, 1976. jú-
lius 27-i 76/769/EGK tanácsi irányelvnek – az irányelv
I. számú mellékletének 29. pontja kivételével –, valamint
az ezt módosító 79/663/EGK, 82/806/EGK, 82/828/EGK,
83/264/EGK, 83/478/EGK, 85/467/EGK, 85/610/EGK,
89/677/EGK, 89/678/EGK, 91/157/EGK, 91/173/EGK,
91/338/EGK, 91/339/EGK, 91/659/EGK, 94/27/EK,
94/48/EK, 94/60/EK, 96/55/EK, 97/10/EK, 97/16/EK,
97/56/EK, 97/64/EK, 1999/43/EK, 1999/51/EK,
1999/77/EK, 2001/41/EK, 2001/90/EK, 2001/91/EK,
2002/45/EK, 2002/61/EK, 2002/62/EK, 2003/2/EK,
2003/3/EK, 2003/11/EK, 2003/34/EK, 2003/36/EK,
2003/53/EK, 2004/21/EK, 2004/96/EK, 2004/98/EK,
2005/59/EK, 2005/69/EK, 2005/84/EK, 2006/122/EK
irányelveknek való megfelelést szolgálja.”

3. §

Az R. 4. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

„(3) Az 1. számú melléklet 52.1. pontjában foglaltaktól
eltérõen a 2006. december 27. elõtt forgalomba hozott,
ezen elõírásoknak meg nem felelõ tûzoltó habokat 2011.
június 27-ig lehet felhasználni.”

4. §

Az R. 1. számú melléklete e rendelet melléklete szerinti
52. ponttal egészül ki.

5. §

(1) Ez a rendelet 2008. június 27-én lép hatályba, és a
hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

(2) Ez a rendelet az egyes veszélyes anyagok és készít-
mények forgalomba hozatalának és felhasználásának korlá-
tozásaira vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és köz-
igazgatási rendelkezések közelítésérõl szóló 76/769/EGK
tanácsi irányelv 30. módosításáról (perfluoroktán-szulfoná-
tok) szóló, 2006. december 12-i 2006/122/EK európai par-
lamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Dr. Horváth Ágnes s. k., Dr. Fodor Gábor s. k.,
egészségügyi miniszter környezetvédelmi és vízügyi

miniszter

484 KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ 3. szám

Melléklet a 6/2008. (II. 5.) EüM–KvVM együttes rendelethez

[Vegyi anyag
anyagcsoport,

illetve készítmény megnevezése
Korlátozás területe, módja]

„52. perfluoroktán-szulfonátok
(PFOS) C8F17SO2X.
[X = OH, fémsó (O-M+),
halogenid, amid és egyéb származékok,
beleértve a polimereket]

52.1. Nem hozhatók forgalomba anyagként, illetve
nem használhatók fel készítmények összetevõjeként
0,005 tömegszázalékot elérõ vagy azt meghaladó
koncentrációban.

52.2. Nem hozhatók forgalomba félkész termékek-
ben vagy árucikkekben, vagy azok részeiben, ha a
PFOS-koncentráció eléri vagy meghaladja a 0,1 tö-
megszázalékot a strukturálisan vagy mikrostrukturá-
lisan különálló, PFOS-t tartalmazó tömeg
vonatkozásában számítva, vagy textíliák vagy egyéb
bevont anyagok esetében, ha a PFOS mennyisége
eléri vagy meghaladja a bevont anyag 1 µg/m2 érté-
ket.



[Vegyi anyag
anyagcsoport,

illetve készítmény megnevezése
Korlátozás területe, módja]

52.3. Az 52.1. és az 52.2. alpont nem alkalmazandó
a következõ cikkekre, illetve az azok elkészítéséhez
szükséges anyagokra és készítményekre:

a) fényálló vagy fényvisszaverõ rétegek fotolitográ-
fiai eljárásokban,

b) filmekhez, papírokhoz vagy nyomdaipari klisék-
hez alkalmazott fotográfiai rétegek,

c) nem dekoratív, kemény króm (VI) bevonathoz
alkalmazott párátlanító eljárások, és a szabályozott
galvanizáló rendszerekben alkalmazott nedvesítõ
szerek, amennyiben a környezetbe kibocsátott
PFOS-mennyiség minimalizált – a környezet-
szennyezés integrált megelõzésérõl és csökkentésé-
rõl szóló, 1996. szeptember 24-i 96/61/EK tanácsi
irányelv keretében kidolgozott elérhetõ legjobb tech-
nikák teljes körû alkalmazásával,

d) légi közlekedésben használatos hidraulikus folya-
dékok.

52.4. Az 52.1. és 52.2. alpontot a mosó- és tisztító-
szerekrõl szóló, 2004. március 31-i 648/2004/EK
európai parlamenti és tanácsi rendelet sérelme nélkül
kell alkalmazni.”
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A Kormány határozatai

A Kormány
1004/2008. (II. 7.) Korm.

határozata
az Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet

és Energia Operatív Program, Elektronikus
Közigazgatás Operatív Program, Államreform

Operatív Program, Közlekedés Operatív Program,
Gazdaságfejlesztési Operatív Program, Végrehajtási

Operatív Program 2007–2008. évekre szóló
akcióterveinek felülvizsgálatáról, valamint további
kiemelt projektjavaslatok 2008. januári akciótervi

nevesítésérõl

A Kormány

1. jóváhagyja a Környezet és Energia Operatív Prog-
ram, az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program, az
Államreform Operatív Program, a Közlekedés Operatív
Program, a Gazdaságfejlesztési Operatív Program, vala-
mint a Végrehajtási Operatív Program 2007–2008. évekre
vonatkozó felülvizsgált Akcióterveit;

2. egyetért azzal, hogy az Irányító Hatóság a határozat
mellékletében felsorolt kiemelt projektekre vonatkozó
támogatási szerzõdéseket, a 2007–2013 programozási
idõszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az
Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból szár-
mazó támogatások felhasználásának alapvetõ szabályai-
ról és felelõs intézményeirõl szóló 255/2006. (XII. 8.)
Korm. rendelet szerinti értékelést követõen megkötheti.
A támogatási szerzõdés megkötésének feltétele a mellék-
letben meghatározott általános és egyedi feltétel(ek) tel-
jesítése;

Felelõs: fejlesztéspolitikáért felelõs miniszter
Határidõ: 2008. december 15.

3. elrendeli, hogy készüljön jelentés a Kormány részére
2. pontban meghatározott azon projektek elõrehaladásáról,
amelyekre nézve az Irányító Hatóság támogatási szerzõ-
dést nem kötött.

Felelõs: fejlesztéspolitikáért felelõs miniszter
Határidõ: az akcióterv érvényességi ideje alatt

folyamatos

4. a) Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet
és Energia Operatív Programja, Elektronikus Közigazga-
tás Operatív Programja, az Államreform Operatív Prog-
ramja, Társadalmi Megújulás Operatív Programja, a Tár-
sadalmi Infrastruktúra Operatív Programja, valamint a
Regionális Operatív Programok 2007–2008. évekre
vonatkozó Akcióterveinek jóváhagyásáról szóló

2142/2007. (VII. 27.) Korm. határozat (a továbbiakban:
Határozat) 2. pontja helyébe a következõ rendelkezés
lép:

[A Kormány]

„2. egyetért azzal, hogy az Irányító Hatóság a határozat
1. számú mellékletében felsorolt kiemelt projektekre
vonatkozó támogatási szerzõdéseket, a 2007–2013 progra-
mozási idõszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap-
ból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból
származó támogatások felhasználásának alapvetõ szabályai-
ról és felelõs intézményeirõl szóló 255/2006. (XII. 8.) Korm.
rendelet szerinti értékelést követõen megkötheti;

Felelõs: fejlesztéspolitikáért felelõs miniszter

Határidõ: 2008. december 15.”

b) A Határozat 4. a) pontja helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

[A Kormány elrendeli, hogy]

„a) készüljön jelentés a Kormány részére a 2. pontban
meghatározott azon projektek elõrehaladásáról, amelyekre
nézve az Irányító Hatóság támogatási szerzõdést nem
kötött;

Felelõs: fejlesztéspolitikáért felelõs miniszter

Határidõ: az akcióterv érvényességi ideje alatt
folyamatos”

5. a) Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Közlekedés
Operatív Programja 2007–2008. évekre vonatkozó Akció-
terveinek, valamint a Közép-magyarországi Operatív
Program kiemelt projekt listája kiegészítésének jóváha-
gyásáról szóló 1063/2007. (VIII. 15.) Korm. határozat
(a továbbiakban: Kormányhatározat) 2. pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:

[A Kormány]

„2. egyetért azzal, hogy a Közlekedési Programok Irányí-
tó Hatósága a határozat 1. számú mellékletében felsorolt ki-
emelt projektekre, valamint a Regionális Fejlesztési Progra-
mok Irányító Hatósága az 1. számú mellékletben felsorolt
kiemelt projektre vonatkozó támogatási szerzõdéseket, a
2007–2013 programozási idõszakban az Európai Regioná-
lis Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a
Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának
alapvetõ szabályairól és felelõs intézményeirõl szóló
255/2006. (XII. 8.) Korm. rendelet szerinti értékelést köve-
tõen megkötheti a mindenkori költségvetési törvényben
megszabott kötelezettségvállalási kereten belül;

Felelõs: fejlesztéspolitikáért felelõs miniszter

Határidõ: 2008. december 15.”

b) A Kormányhatározat 4. pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
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[A Kormány]
„4. elrendeli, hogy készüljön jelentés a Kormány ré-

szére a 2. pontban meghatározott azon projektek elõreha-
ladásáról, amelyekre nézve az Irányító Hatóság támogatási
szerzõdést nem kötött;

Felelõs: fejlesztéspolitikáért felelõs miniszter
Határidõ: az akcióterv érvényességi ideje alatt

folyamatos”

6. Az egyes kiemelt projektjavaslatok akciótervi neve-
sítésének jóváhagyásáról szóló 1095/2007. (XII. 5.) Korm.
határozat 4. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A Kormány]

„4. elrendeli, hogy készüljön jelentés a Kormány részé-
re a 2. pontban meghatározott azon projektek elõrehaladá-
sáról, amelyekre nézve az Irányító Hatóság támogatási
szerzõdést nem kötött;

Felelõs: fejlesztéspolitikáért felelõs miniszter
Határidõ: az akcióterv érvényességi ideje alatt

folyamatos”

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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Melléklet az 1004/2008. (II. 7.) Korm. határozathoz

Projektgazda neve Projekt megnevezése* OP

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. Budapest–Kelenföld–Székesfehérvár vasút-
vonal átépítése I. ütem

KÖZOP

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. Óbuda–Esztergom vasútvonal rekonstruk-
ciója

KÖZOP

* A támogatási szerzõdés végleges, részletes feltételeirõl az Irányító Hatóság dönt. Valamennyi kiemelt projekt esetében a támogatási szerzõdés megköté-
sének általános feltétele a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által elõírt tartalmú részletes projektjavaslat elkészítése, mely tartalmazza a pénzügyi fenntartható-
ságot és a bevétel-termelési képességet is bemutató megvalósíthatósági tanulmányt és költség-haszon elemzést, valamint az ÚMFT indikátor-rendszerébe való
illeszkedést.

A Kormány
1006/2008. (II. 19.) Korm.

határozata
a Kormány ügyrendjérõl szóló

1088/1994. (IX. 20.) Korm. határozat módosításáról

1. A Kormány ügyrendjérõl szóló 1088/1994. (IX. 20.)
Korm. határozat (a továbbiakban: H.) 4. pontjában az
„a kormányzati munka összehangolásáért felelõs tárca nél-
küli miniszter (a továbbiakban: tárca nélküli miniszter)”
szövegrész helyébe az „a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ
miniszter” szöveg, a „tárca nélküli miniszter intézkedik”
szövegrész helyébe a „Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ
miniszter intézkedik” szöveg lép.

2. A H. 4. pontjában az „a Miniszterelnöki Hivatalt
vezetõ miniszter közremûködésével,” szövegrész, az „is”
szövegrész, valamint az „– a tárca nélküli miniszter elõter-
jesztése alapján –” szövegrész hatályát veszti.

3. A H. a következõ új 11/A. ponttal egészül ki:
„11/A. Az elõterjesztésnek tartalmaznia kell a társadal-

mi és érdekképviseleti szervezetekkel, szakmai testületek-
kel, önkormányzati szövetségekkel, valamint egyéb nem-

kormányzati szervezetekkel és szövetségekkel (a továb-
biakban: társadalmi partnerek) az elõterjesztéssel kapcso-
latban folytatandó egyeztetések menetrendjét, illetve a
lefolytatott egyeztetések eredményét, különös tekintettel
a társadalmi partnerekkel fennmaradt vitás kérdésekre.”

4. A H. 16. pontjában a „külön hatásvizsgálati lap
segítségével a várható gazdasági, költségvetési és társa-
dalmi hatásokat,” szövegrész helyébe az „a várható gazda-
sági, költségvetési és társadalmi hatásokat, a társadalmi
partnerekkel folytatott egyeztetés eredményét,” szöveg
lép.

5. A H. 18. pont a) alpontjában az „a tárca nélküli mi-
niszter,” szövegrész, 18. pont d) alpontjában az „a Minisz-
terelnöki Hivatal Kormánytitkárságának (a továbbiakban:
Kormánytitkárság), továbbá egyidejûleg” szövegrész
hatályát veszti.

6. A H. 18. pont a) alpontjában az „a jogi, szakmai és
pénzügyi feltételek meglétének” szövegrész helyébe az
„a jogi, szakmai és pénzügyi feltételek meglétének, a tár-
sadalmi partnerekkel történõ egyeztetés menetrendje meg-
felelõségének” szöveg, 18. pont d) alpontjában az „a Kor-



mánytitkárság vezetõje” szövegrész helyébe az „a Minisz-
terelnöki Hivatal” szöveg lép.

7. A H. 19. pont a) alpontjában az „(a Kormánytitkár-
ság vezetõjének), a tárca nélküli miniszternek,” szöveg-
rész helyébe az „ , a pénzügyminiszternek, az igazságügyi
és rendészeti miniszternek,” szöveg, 19. pontjában az „az
igazságügyi és rendészeti miniszternek, valamint a kül-
ügyminiszternek” szövegrész helyébe az „a külügyminisz-
ternek” szöveg lép.

8. A H. 31. pontjában az „a tárca nélküli miniszter” szö-
vegrész helyébe az „a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ
miniszter” szöveg lép.

9. A H. 37. pontjában a „Miniszterelnöki Hivatal jogi
és koordinációs szakállamtitkára (a továbbiakban: jogi
és koordinációs szakállamtitkár)” szövegrész helyébe a
„Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter” szöveg lép.

10. A H. 37. pontjában az „a Kormánytitkársággal
összehangoltan” szövegrész, valamint 37. pont második
mondata hatályát veszti.

11. A H. 39/A. pontjában az „a tárca nélküli miniszter
koordinációjával” szövegrész helyébe az „a Miniszter-
elnöki Hivatalt vezetõ miniszter koordinációjával” szöveg
lép.

12. A H. 39/A. pontjában hatályát veszti az „a tárca nél-
küli miniszterrel,” szövegrész.

13. A H. 47. pontjában az „a tárca nélküli miniszter”
szövegrész helyébe az „a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ
miniszter” szöveg lép.

14. A H. 48. pontjában az „a tárca nélküli miniszter”
szövegrész helyébe az „a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ
miniszter” szöveg lép.

15. A H. 49. pontjában az „a tárca nélküli miniszter”
szövegrész helyébe az „a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ
miniszter” szöveg lép.

16. A H. 50. pontjában a „tárca nélküli miniszter” szö-
vegrész helyébe a „Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ
miniszter” szöveg lép.

17. A H. 50. pontjában hatályát veszti az „ , a Kormány-
titkárság vezetõje, valamint a jogi és koordinációs szak-
államtitkár” szövegrész, valamint az „a Miniszterelnöki
Hivatalnak a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
által kijelölt szakállamtitkára és” szövegrész.

18. A H. 51. pontjában az „a tárca nélküli miniszter”
szövegrész helyébe az „a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ
miniszter” szöveg lép.

19. A H. 56. pontjában az „a jogi és koordinációs szak-
államtitkár” szövegrész helyébe az „a Miniszterelnöki
Hivatal jogi és közigazgatási államtitkára” szöveg, az „a
tárca nélküli miniszter” szövegrész helyébe az „a Minisz-
terelnöki Hivatalt vezetõ miniszter” szöveg lép.

20. A H. 59. pontjában az „– a tárca nélküli miniszter
javaslatainak és az államtitkári értekezlet állásfoglalásai-
nak figyelembevételével – a Kormánytitkárság készíti el,
és azt a tárca nélküli miniszternek való bemutatást köve-
tõen, a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter jóváha-
gyása után” szövegrész helyébe az „– az államtitkári érte-
kezlet állásfoglalásainak figyelembevételével – a Minisz-
terelnöki Hivatalt vezetõ miniszter” szöveg lép.

21. A H. 61. pont b)–c) alpontja hatályát veszti.

22. A H. 71. pontjában az „az Államtitkár” szövegrész
helyébe az „a Miniszterelnöki Hivatal jogi és közigazga-
tási államtitkára” szöveg lép.

23. A H. 73. pontjában az „a Kormánytitkárság – a jogi
és koordinációs szakállamtitkárral, valamint az elõterjesz-
tõvel együttmûködve – véglegesíti, és a tárca nélküli
miniszter láttamozását követõen,” szövegrész helyébe az
„a Miniszterelnöki Hivatal jogi és közigazgatási államtit-
kára véglegesíti, és azt” szöveg lép.

24. A H. 74. pontjában az „a tárca nélküli miniszter”
szövegrész helyébe az „a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ
miniszter által kijelölt személy” szöveg lép.

25. A H. 75. pontjában az „a Miniszterelnöki Hivatalt
vezetõ miniszternek a tárca nélküli miniszter láttamozását
követõ” szövegrész helyébe az „a Miniszterelnöki Hivatalt
vezetõ miniszter” szöveg, az „a Kormánytitkársághoz”
szövegrész helyébe az „a Miniszterelnöki Hivatalhoz”
szöveg lép.

26. A H. 81. pontjában a „kezelésérõl és õrzésérõl
a Kormánytitkárság, a Kormány döntéseinek nyilvántartá-
sáról a tárca nélküli miniszter” szövegrész helyébe a „ke-
zelésérõl és õrzésérõl, valamint a Kormány döntéseinek
nyilvántartásáról a Miniszterelnöki Hivatal” szöveg lép.

27. A H. 83. pontjában az „– az ülést követõ öt napon
belül – a Kormánytitkárság” szövegrész helyébe az „– az
ülést követõ egy munkanapon belül – a Miniszterelnöki
Hivatal jogi és közigazgatási államtitkára” szöveg lép.

28. A H. 85. pontjában az „– a tárca nélküli miniszter
láttamozását követõen –” szövegrész hatályát veszti.
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29. A H. 88. pontjában az „a Kormánytitkárság” szö-
vegrész helyébe az „a Miniszterelnöki Hivatal” szöveg
lép.

30. A H. 90. pontjában az „a Kormánytitkárságon” szö-
vegrész helyébe az „a Miniszterelnöki Hivatalban” szöveg
lép.

31. A H. 91. pontjában a „tárca nélküli miniszter” szö-
vegrészek helyébe a „Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ
miniszter” szövegek lépnek.

32. A H. 99. pontjában az „a Kormánytitkárság” szö-
vegrész helyébe az „a Miniszterelnöki Hivatal” szöveg
lép.

33. A Kormánykabinetrõl szóló 1044/2007. (VII. 1.)
Korm. határozat 3. pont d) alpontjában az „a Miniszterel-
nöki Hivatalt vezetõ miniszter által kijelölt személy” szö-
vegrész helyébe az „a Miniszterelnöki Kabinetirodát veze-
tõ államtitkár” szöveg, 7. pontjában a „Miniszterelnöki
Hivatalt vezetõ miniszter” szövegrész helyébe a „Minisz-
terelnöki Hivatal” szöveg, a „tesz javaslatot annak napi-
rendjére” szövegrész helyébe az „annak napirendjét a
miniszterelnök állapítja meg” szöveg lép, valamint 3. pont
e) alpontjában hatályát veszti az „a kormányzati igazgatás
összehangolásáért felelõs tárca nélküli miniszter,” szöveg-
rész, továbbá a 7. pont második mondata.

34. A Kormány kabinetjeirõl szóló 1068/2006.
(VII. 13.) Korm. határozat 1. pont b) alpontjában hatályát
veszti az „ , a kormányzati igazgatás összehangolásáért
felelõs tárca nélküli miniszter” szövegrész, valamint
3. pont b) alpontjában az „ , a kormányzati igazgatás össze-
hangolásáért felelõs tárca nélküli miniszter” szövegrész.

35. E határozat a közzététele napján lép hatályba, és az
azt követõ napon hatályát veszti.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
2020/2008. (II. 23.) Korm.

határozata
a közigazgatási továbbképzés és vezetõképzés
2008–2010. évekre szóló középtávú tervérõl*

* A Korm. határozat teljes szövege a Határozatok Tára 2008. február
23-ai 7. számában jelent meg.

A Miniszterelnök határozata

A Miniszterelnök
4/2008. (I. 24.) ME

határozata
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Meteorológiai

Mûholdak Hasznosításának Európai Szervezete
(EUMETSAT) közötti, a Magyar Köztársaságnak

az EUMETSAT létrehozásáról szóló Egyezményhez
és kapcsolódó elõírásokhoz való csatlakozásáról szóló
Megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról

A nemzetközi szerzõdésekkel kapcsolatos eljárásról
szóló 2005. évi L. törvény 5. §-ának (1) bekezdése szerinti
hatáskörömben eljárva, a környezetvédelmi és vízügyi mi-
niszter és a külügyminiszter elõterjesztése alapján

1. egyetértek a Magyar Köztársaság Kormánya és a
Meteorológiai Mûholdak Hasznosításának Európai Szer-
vezete (EUMETSAT) között, a Magyar Köztársaságnak
az EUMETSAT létrehozásáról szóló Egyezményhez és
kapcsolódó elõírásokhoz való csatlakozásáról szóló Meg-
állapodás (a továbbiakban: szerzõdés) létrehozásával;

2. felhatalmazom a környezetvédelmi és vízügyi mi-
nisztert, hogy – az érintett miniszterekkel egyetértésben –
a tárgyalásokon részt vevõ személyeket kijelölje;

3. felhatalmazom a környezetvédelmi és vízügyi minisz-
tert vagy az általa kijelölt személyt, hogy a tárgyalások ered-
ményeként elõálló szövegtervezetet kézjegyével lássa el;

4. felhívom a külügyminisztert, hogy a szerzõdés létre-
hozásához szükséges meghatalmazási okiratot adja ki;

5. felhívom a környezetvédelmi és vízügyi minisztert
és a külügyminisztert, hogy a szerzõdés létrehozását köve-
tõen a szerzõdés végleges szövegének megállapítására va-
ló felhatalmazásról szóló határozat tervezetét haladéktala-
nul terjesszék a Kormány elé.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

Az Alkotmánybíróság
határozata

Az Alkotmánybíróság
11/2008. (I. 31.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Alkotmánybíróság jogszabály alkotmányellenessé-
gének utólagos vizsgálatára irányuló indítvány tárgyában
meghozta a következõ
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határozatot:

Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy Budapest Fõ-
város XIX. Kerület Kispest Önkormányzat Képviselõ-tes-
tülete által alkotott, a Kispest Kerületi Városrendezési és
Építési Szabályzatáról szóló 43/2000. (XI. 24.) sz. rendelet
módosításáról szóló 11/2005. (IV. 18.) sz. rendelet tör-
vénysértõ, ezért azt megsemmisíti. A megsemmisítés kö-
vetkeztében a 43/2000. (XI. 24.) sz. rendelet módosításá-
ról szóló 5. számú melléklet a 11/2005. (IV. 18.) sz. rende-
let által beiktatott módosítások – 3/A. §; 7. § (5)–(6) be-
kezdés – nélkül marad hatályban.

Az Alkotmánybíróság ezt a határozatát a Magyar Köz-
lönyben közzéteszi.

INDOKOLÁS

I.

Budapest Fõváros Közigazgatási Hivatalának vezetõje
– miután Kispest Önkormányzatának képviselõ-testülete
törvényességi észrevételével nem értett egyet – a helyi ön-
kormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továb-
biakban: Ötv.) 99. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt ha-
táskörében eljárva az Alkotmánybírósághoz fordult.
2006. október 30-án kelt indítványában Kispest Kerületi
Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 43/2000.
(XI. 24.) sz. rendelet (a továbbiakban: Ör.) 5. sz. mellékle-
tét képzõ, 4/2002. (II. 22.) sz. rendeletet módosító
11/2005. (IV. 18.) sz. rendelet (a továbbiakban: Ör1.) tör-
vényellenességének megállapítását és megsemmisítését
kérte.

Az Ör1. az indítványozó álláspontja szerint azért tör-
vénysértõ, mert a rendelet megalkotása során nem meg-
felelõen folytatták le az épített környezet alakításáról és
védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továb-
biakban: Ét.) 9. § (2)–(6) bekezdésében szabályozott
egyeztetési eljárást: a véleményezési eljárás befejezése
elõtt tette közzé az önkormányzat a szabályozási tervet,
aminek következtében a vélemények és azok indokolásá-
nak közlésére még nem volt lehetõség; a Közlekedési Fel-
ügyelet a véleményezéshez nem kapott megfelelõ anyagot;
a lefolytatott egyeztetésrõl nem készült jegyzõkönyv csak
emlékeztetõ, amely nem tartalmazza az elfogadott és el
nem fogadott véleményeket azok indokolásával együtt;
nem került sor továbbá az SZMSZ szerinti lakossági fórum
megtartására; valamint a Közép-Duna-Völgyi Környezet-
védelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség elõ-
zetes véleménye három hónappal a szabályozási terv elfo-
gadását követõen kelt, így annak figyelembevételére nem
került sor. Mindezek alapján a képviselõ-testület nem tett
eleget az Ét. 9. § (7) bekezdésében foglaltaknak, amikor
döntött az Ör. elfogadásáról.

A hivatalvezetõ indítványát az alábbiakkal támasztotta
alá:

Budapest Fõváros XIX. Kerület Kispest Önkormányza-
ta Várospolitikai és Fejlesztési Bizottsága 14/2005.
(II. 16.) VPFB.h. számú határozatával a hatályos szabályo-
zási terv befektetõi érdekeknek megfelelõ módosítását
ajánlotta elfogadásra a képviselõ-testületnek. A szabályo-
zási terv módosítására vonatkozó elõterjesztést a polgár-
mester 2005. április 4-én el is készítette, amelynek mellék-
letét képezte a Fõvárosi Közlekedési Felügyelet 2004.
március 10. napján kelt véleménye, amely szerint
„[a] megküldött módosított szabályozási terv közlekedés-
tervezõje nem igazolt, pótlása szükséges”, a parkolási
helyzettel nem foglalkozik a terv kielégítõen, kérik
„a BFFH Közlekedési Ügyosztállyal tartandó tervegyezte-
tés dokumentumainak megküldését”, továbbá megemlí-
tésre került, hogy a korábbi szabályozási terv kapcsán sem
kapták meg észrevételeikre a tervezõi válaszokat.

A Fõvárosi Önkormányzat véleménye a tárgyi kerületi
szabályozási tervrõl 2005. március 29-én került iktatásra
az Önkormányzatnál; ez szintén tartalmazott néhány ész-
revételt.

Ezen vélemények birtokában a Közép-Magyarországi
Területi Fõépítészi Iroda a Fõvárosi Közlekedési Felügye-
let és a Fõvárosi Önkormányzat eltérõ véleménye miatt
– az Ét. 9. § (4) bekezdése által kötelezõen elõírt – egyez-
tetési eljárás lefolytatására hívta fel az önkormányzat
figyelmét, mivel ennek hiányában a területi fõépítész nem
adhat szakmai véleményt. Az egyeztetési eljárások (2005.
április 12. és 13. napján) eredményeként a Fõvárosi
Önkormányzat véleményére adott fõépítészi válaszokat a
Városrendezési Ügyosztály képviselõje tudomásul vette, a
Közlekedési Felügyelet azonban továbbra sem tartotta
elfogadhatónak: nem értett egyet a terület felhasználá-
sának intenzitás-növelésével, továbbá véleménye szerint
a hálózati fejlesztési terv sem megfelelõ.

A Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi Természet-
védelmi és Vízügyi Felügyelõség „elõzetes véleménye”
2005. július 13-án, három hónappal az Ör. megalkotása
után kelt, így annak figyelembevételére sem kerülhetett
sor.

A szabályozási terv módosításának a lakosság számára
való hozzáférhetõvé tételét a kerületi fõépítész által
2005. március 7-én aláírt levele rendelte el, amelyet az ön-
kormányzatnál március 29-én iktattak, amely a következõ-
ket tartalmazta: „Mellékelten átadjuk a Kispest József At-
tila utca – Hunyadi utca – Ady Endre utca – Báthory utca
által határolt területre vonatkozó szabályozási tervet ki-
függesztésre. Kérjük, hogy az érdeklõdõ lakosság számára
tegyék hozzáférhetõvé. A kifüggesztés 1 hónapig tart.”

Az Ör. módosításának tervezetét a képviselõ-testület
április 14-én megtartott testületi ülésen került napirendre
azzal a megjegyzéssel, hogy „[l]ezárult a tárgyi szabályo-
zási terv egyeztetési folyamata. A tervezõ ezzel kapcsola-
tos válaszát megküldte”. A kerületi fõépítész a jegyzõ-
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könyv szerint az ülésen elmondta, hogy „a tervet a lakos-
sággal oly módon egyeztettük, hogy egy rövid esszenciát
tettünk közzé a Kispest Újságban és a honlapunkon, ez ol-
vasható volt ott, és jelentem a képviselõ-testületnek, hogy
észrevétel a lakosság részérõl nem érkezett ezzel kapcso-
latban”. A képviselõ-testület ezt követõen 11/2005.
(IV. 18.) számú önkormányzati rendeletként elfogadta az
Ör1.-et.

II.

1. Az Alkotmány indítvánnyal érintett rendelkezései:
„44/A. § (...)
(2) A helyi képviselõtestület a feladatkörében rendeletet

alkothat, amely nem lehet ellentétes a magasabb szintû
jogszabállyal.”

2. Az Étv.-nek az Ör. megalkotásakor hatályos rendel-
kezései:

„9. § (1) A helyi építési szabályzatot és a településren-
dezési terveket az országos településrendezési szakmai
elõírások figyelembevételével, továbbá a külön jogsza-
bályban meghatározott fogalmak és jelkulcsok alkalmazá-
sával kell elkészíteni.

(2) A helyi építési szabályzat és a településrendezési
tervek kidolgozása során:

a) az érintett természetes személyek, jogi személyek és
jogi személyiség nélküli szervezetek véleménynyilvánítá-
si lehetõségét biztosítani kell, ennek érdekében a helyben
szokásos módon az érintettek tudomására kell hozni kidol-
gozásuk elhatározását, amelynek keretében

aa) meg kell határozni a rendezés alá vont területet,
ab) ki kell nyilvánítani általános célját és várható hatá-

sát, hogy az érintettek azzal kapcsolatban javaslatokat és
észrevételeket tehessenek;

b) az államigazgatási szerveket, valamint az érintett te-
lepülési önkormányzati szerveket az elõkészítésbe be kell
vonni úgy, hogy azok a megkeresés kézhezvételétõl szá-
mított 15 napon belül írásos állásfoglalásukban ismertes-
sék a település fejlõdése és építési rendje szempontjából
jelentõs terveiket és intézkedéseiket, valamint ezek várha-
tó idõbeli lefolyását, továbbá a hatáskörükbe tartozó kér-
désekben a jogszabályon alapuló követelményeket;

c) az érintett terület lakosságának életkörülményeiben
bekövetkezõ hátrányos következmények elhárítása vagy
csökkentése érdekében figyelemmel kell lenni az érintet-
tek értékrendjére, szociális helyzetére, ezek várható válto-
zására, továbbá vizsgálni kell a lakosság életkörülményeit
és igényeit.

(3) A helyi építési szabályzatot és a településrendezési
terveket a megállapítás, illetve a jóváhagyás elõtt a polgár-
mesternek (fõpolgármesternek) véleményeztetnie kell a
külön jogszabályban meghatározott államigazgatási, az
érintett települési önkormányzati és érdek-képviseleti

szervekkel, valamint társadalmi szervezetekkel, amelyek
21 napon belül adhatnak írásos véleményt.

(4) Az eltérõ vélemények tisztázása érdekében a polgár-
mesternek (fõpolgármesternek) egyeztetõ tárgyalást kell
tartania, amelyre a hely és az idõpont megjelölésével a vé-
leményezési eljárás valamennyi érdekeltjét a tárgyalás
elõtt legalább 8 nappal meg kell hívnia. Az egyeztetõ tár-
gyalásról jegyzõkönyvet kell készíteni, amelynek tartal-
maznia kell valamennyi elfogadott és el nem fogadott vé-
leményt azok indokolásával együtt.

(5) Azt az érdekeltet, aki a véleményezési eljárás során
írásbeli véleményt nem adott, és az egyeztetõ tárgyaláson
sem vett részt, kifogást nem emelõ véleményezõnek kell
tekinteni.

(6) A véleményezési eljárás befejezése után a szabály-
zatot, illetõleg a terveket az elfogadásuk elõtt – a
(3)–(4) bekezdés alapján beérkezett, de el nem fogadott
véleményekkel és azok indokolásával együtt – a polgár-
mesternek (fõpolgármesternek) legalább egy hónapra a
helyben szokásos módon közzé kell tennie azzal, hogy az
érintettek a közzététel ideje alatt azokkal kapcsolatban
észrevételt tehetnek, továbbá meg kell küldenie szakmai
véleményezés céljából:

a) a fõváros, a fõvárosi kerület, a megyei jogú város
igazgatási területének egészére egyszerre készített sza-
bályzatot és terveket az illetékes területi fõépítészeti iroda
útján a miniszternek,

b) egyéb szabályzatot és terveket a területi fõépítész-
nek.

A miniszter 90, a területi fõépítész 30 napon belül adhat
véleményt; ha e határidõn belül nem nyilatkozik, úgy véle-
ményét egyetértõnek kell tekinteni. A véleményt a döntés-
re jogosult testülettel ismertetni kell.

(7) A helyi építési szabályzat és a településrendezési
tervek a (2)–(6) bekezdésben elõírt véleményeztetési eljá-
rás lefolytatása nélkül nem fogadhatók el.

(...)
(9) A megállapított helyi építési szabályzatban és a jó-

váhagyott szabályozási tervben foglaltakat az érintett köz-
igazgatási szerveknek a hatáskörüket érintõ ügyekben el-
járásaik során érvényesíteniük kell. Az (1)–(8) bekezdés-
ben foglalt rendelkezéseket a helyi építési szabályzat, a te-
lepülésrendezési tervek változtatása esetén is alkalmazni
kell.”

3. Az Ötv. vizsgálatba bevont rendelkezése:
„16. § (1) A képviselõ-testület a törvény által nem sza-

bályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, továbbá
törvény felhatalmazása alapján, annak végrehajtására ön-
kormányzati rendeletet alkot.”

III.

Az indítvány megalapozott.
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1. Az Alkotmánybíróság már több határozatában rámu-
tatott arra, hogy az önkormányzati mûködés jogszerûségé-
nek vizsgálata az Ötv. 98. §-a szerint nem az Alkotmány-
bíróság, hanem a közigazgatási hivatalok feladata [lásd pl.
30/1999. (X. 13.) AB határozat, ABH 1999, 411, 415.;
38/2001. (X. 19.) AB határozat, ABH 2001, 673, 690.].
Az Ötv. a közigazgatási hivatal vezetõje számára többféle
jogi eszközt biztosít a törvénysértés megelõzésére, kikü-
szöbölésére. Ilyen például a jegyzõnek a képviselõ-testület
ülésérõl készült jegyzõkönyvek – az Ötv. 17. § (2) bekez-
désében szabályozott – közigazgatási hivatal vezetõjének
történõ megküldése, amely lehetõséget teremt a tényállás
feltárására; továbbá az Ötv. 99. §-ának (1) bekezdése által
rögzített lehetõség a közigazgatási hivatal vezetõje számá-
ra: a törvénysértés megszüntetésének kezdeményezése ér-
dekében az érintett felhívása, és végsõ soron az Ötv. 99. §
(2) bekezdés a) pontja értelmében a törvénysértõ ön-
kormányzati rendelet felülvizsgálatának az Alkotmány-
bíróságnál történõ hivatalvezetõ általi kezdeményezése.
A közigazgatási hivatal az önkormányzati mûködés jog-
szerûségének vizsgálata során vizsgálja, hogy az önkor-
mányzat betartotta-e a rendeletalkotási eljárás szabályait,
ha e tekintetben alkotmány- vagy törvénysértést észlel,
kezdeményezi az Alkotmánybíróság eljárását (lásd pl. az
986/H/1997. AB határozatot, ABH 1998, 1038.).

Az Alkotmánybíróság hatásköre az Alkotmánybíróság-
ról szóló 1989. évi XXXII. törvény (a továbbiakban:
Abtv.) 1. § b) pontja értelmében a jogszabályok, valamint
az állami irányítás egyéb jogi eszközei alkotmányelle-
nességének vizsgálatára terjed ki. Az Abtv. 1. §-ának
h) pontja azonban lehetõvé teszi, hogy az Abtv.-ben meg-
határozott hatáskörökön kívül az Alkotmánybíróság szá-
mára törvény egyéb hatásköröket is megállapítson. Ezen
rendelkezés alapján az Ötv. 99. §-a (2) bekezdés a) pontja
az Alkotmánybíróságnál kezdeményezési jogot biztosít a
közigazgatási hivatal vezetõjének a törvénysértõ önkor-
mányzati rendeletek felülvizsgálatára és megsemmisítésé-
re. Ahogyan azt az Alkotmánybíróság 30/1999. (X. 13.)
AB határozatában is megállapította: „Az Abtv. és az Ötv.
vonatkozó rendelkezéseinek összevetése alapján megálla-
pítható, hogy a törvényi szabályozás külön kezeli az alkot-
mányellenesség [Abtv. 1. § b) pont] és az önkormányzati
rendelet törvényellenességének [Ötv. 99. § (2) bekezdés
a) pontja] vizsgálatát. Az elõbbi esetben az Alkotmány-
bíróság eljárását az Abtv. 21. § (2) bekezdése szerint bárki
indítványozhatja, az utóbbi esetben az eljárás kezdemé-
nyezõje a közigazgatási hivatal vezetõje.” (ABH 1999,
411, 414.)

A jelen ügyben a közigazgatási hivatal vezetõje az Ötv.
99. §-a (2) bekezdés a) pontjában számára biztosított tör-
vényességi ellenõrzési jogkörében eljárva fordult az Al-
kotmánybírósághoz, miután észlelte, hogy a Budapest Fõ-
város XIX. Kerület Kispest Önkormányzata által alkotott
szabályozási terv módosítása során nem tartotta be a tör-
vényben elõírt eljárási rendet.

Az Alkotmánybíróság a fent leírtak alapján megállapí-
totta, hogy az eljárást az arra jogosult kezdeményezte, így
ezt követõen megkezdte az érdemi vizsgálat lefolytatását.

2. A helyi önkormányzatokat az Alkotmány 44/A. §
(2) bekezdése, valamint az Ötv. 16. § (1) bekezdésében
foglaltak alapján megilleti a magasabb szintû jogsza-
bállyal nem ellentétes, helyi társadalmi viszonyokat szabá-
lyozó rendeletek alkotásának a joga. Ennek alapján fogad-
ja el a helyi önkormányzat képviselõ-testülete a szabályo-
zási tervet és a helyi építési szabályzatot az Ét. 7. § (3) be-
kezdés c) pontjában elõírtaknak eleget téve rendeleti for-
mában. „Az általános rendezési terv a települési önkor-
mányzat képviselõ-testületének sajátos aktusa, amely a
település társadalmi, gazdasági, mûszaki, természeti és
ökológiai összefüggéseit figyelembe véve, hosszú távra
határozza meg a település szerkezetét és terület-felhasz-
nálását, az épületek és más építmények, továbbá a mûszaki
infrastrukturális rendszerek térbeli elrendezését, a környe-
zetvédelem (a környezetrendezés) és a tájrendezés köve-
telményeit, a terület-felhasználás és az építési tevékenység
szabályozásának elveit, elõírásait, az építési hatósági tevé-
kenység során érvényesítendõ követelményeket.”
[42/1992. (VII. 16.) ABH 1992, 369, 371.]

A helyi önkormányzatok rendeletalkotási eljárását az
egyes igazgatási területeken keretjelleggel törvények sza-
bályozzák. Az építésügy, a településrendezés területén a
szabályozási autonómia az Ötv. és az Ét. rendelkezései
szerint korlátokhoz kötött: értve ezalatt a rendeletalkotás
tartalmát, és a rendeletalkotási eljárás lefolytatását is. Az
Ét. 9. §-a egyike ezen törvényi korlátoknak, hiszen a helyi
építési szabályzat elfogadásához számos egyeztetési köte-
lezettséget ír elõ, s az érintett állampolgárok, szervezetek,
érdekképviseletek, hatóságok számára véleménynyilvání-
tási, javaslattételi, észrevételezési lehetõséget biztosít,
amelyek garanciális szabályokként épülnek be az eljá-
rásba.

Az Ét. 6. §-ában foglalt rendelkezések alapján az önkor-
mányzat képviselõ-testülete által rendeleti formában meg-
alkotott helyi építési szabályzat a településrendezési tevé-
kenység eszköze, amelyben a testület az országos szabá-
lyokkal összeegyeztethetõ módon, az azokban megenge-
dett eltérésekkel a település közigazgatási területének fel-
használásával, beépítésével, továbbá a környezet termé-
szeti, táji és épített értékeinek védelmével kapcsolatos, a
telkekhez fûzõdõ sajátos helyi követelményeket, jogokat
és kötelezettségeket határozza meg. Ezen szabályzatok
megalkotásánál, illetve az Ét. 9. § (9) bekezdése értelmé-
ben azok módosításánál is, az Ét. 9. §-ában foglalt eljárási
rendet be kell tartani.

A szabályozás kidolgozására a fõvárosi kerületi önkor-
mányzatoknak az Ét 14. § (3) bekezdése ad felhatalmazást,
amikor kimondja, hogy „[a] fõvárosi kerületi önkormány-
zatnak – a fõvárosi építési keretszabályzat keretein belül –
a kerület egészére vonatkozóan kerületi építési szabályza-
tot kell megállapítania”.
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Az Alkotmánybíróság a jelen ügyben hozzá benyújtott
iratok alapján megállapította, hogy Budapest Fõváros
XIX. Kerület Kispest Önkormányzata az Ör1. elõkészítése
során több ponton megsértette az Ét. 9. § (2)–(6) bekezdé-
seiben rögzített eljárási szabályokat.

A hivatalvezetõ által megküldött iratok alapján megálla-
pítható, hogy az önkormányzat az Ét. 9. § (6) bekezdésével
ellentétben az Ör1. tervezetét a véleményezési eljárás befe-
jezése elõtt tette a lakosság számára hozzáférhetõvé. A ke-
rületi fõépítész Ügyfélszolgálati Iroda vezetõjének címzett,
2005. május 7. napján kelt, XX.17/32/2005. számú, március
29. napján iktatott levele kíséretében küldte meg kifüggesz-
tésre a Kispest József Attila utca – Hunyadi utca – Ady Endre
utca – Báthory utca által határolt területre vonatkozó szabá-
lyozási tervet, melyben a kifüggesztés idõtartamát az Ét.
rendelkezésével összhangban egy hónapban jelölte meg. Az
Ét. 9. § (6) bekezdése elõírja, hogy „[a] véleményezési eljá-
rás befejezése után a szabályzatot, illetõleg a terveket az el-
fogadásuk elõtt – a (3)–(4) bekezdés alapján beérkezett, de
el nem fogadott véleményekkel és azok indokolásával
együtt – a polgármesternek (fõpolgármesternek) legalább
egy hónapra a helyben szokásos módon közzé kell tennie
azzal, hogy az érintettek a közzététel ideje alatt azokkal
kapcsolatban észrevételt tehetnek”.

Amint az a fentiekbõl is kitûnik az Ét. az építési szabály-
zat és a településrendezési tervek elfogadását megelõzõen
széles körû egyeztetési mechanizmust intézményesít. Az
egyeztetés kétirányú: egyrészt be kell vonni az érintett ál-
lampolgárokat, érdek-képviseleti szerveket, másrészt a kü-
lönbözõ államigazgatási szerveket [Ét. 9. § (2) bekezdés].
Az államigazgatási szervek bevonásának általános célja: a
különbözõ hatóságok által képviselt érdekek (terület-fel-
használási, környezetvédelmi, mûemléki, közegészségügyi,
biztonsági stb.) érvényesülésének biztosítása [69/2002.
(XII. 17.) AB határozat, ABH 2003, 1554, 1559.] a lakosság
bevonására pedig a közvetlen érintettség okán, a vitás kér-
dések elõzetes rendezése végett kerül sor. Az Ét. 9. § (7) be-
kezdése szerint a helyi építési szabályzat és a településren-
dezési tervek az elõírt véleményeztetési és szakhatósági el-
járás lefolytatása nélkül nem fogadhatók el.

Az Alkotmánybíróság a korábban hatályos törvényi
rendelkezések kapcsán – de lényegét tekintve a jelenlegi
szabályozásra is irányadóan – már rámutatott arra, hogy a
településrendezés körében megalkotandó önkormányzati
normák sajátos önkormányzati rendeletek, az érdekelt ál-
lamigazgatási és érdekképviseleti szervekkel való egyez-
tetés kötelezettsége és a lakosságnak az eljárásba való be-
vonása olyan garanciális eljárási szabályok, amelyeket
nem követel meg a jogi szabályozás a többi önkormányzati
rendelet megalkotása során. [42/1992. (VII. 16.) AB hatá-
rozat, ABH 1992, 369, 371.]

Az Alkotmánybíróság a becsatolt iratok alapján megál-
lapította, hogy a jelen esetben a véleményezési eljárás még
nem zárult le sem a levél keltének, sem iktatásának idõ-
pontjában, ezért az iratok nem álltak, és nem is állhattak
teljes egészében az érintettek rendelkezésre, így a szakha-

tóságként bevont szervek álláspontja ismeretének hiányá-
ban az érintett lakosok a valós helyzetet, tényeket nem is-
merhették meg, ami a szabályozási terv módosításával
kapcsolatos véleményalkotásukat is jelentõsen érinthette.
Ugyanakkor a képviselõ-testület 2005. április 14-én
tárgyalta az Ör. József Attila utca – Hunyadi utca – Ady
Endre utca – Báthory utca által határolt területre vonat-
kozó szabályozásának módosítását tartalmazó Ör1.-et, így
a hozzáférhetõvé tételre kötelezõen elõírt egy hónapos ha-
táridõt sem tartotta be. Az érintetteknek történõ közzététel
pedig oly módon történt, hogy megsértette az önkormány-
zat a Szervezeti és Mûködési Szabályzat elõírásait, mivel
az abban elõírt lakossági fórum összehívására nem került
sor, hanem az Ör1. tervezetét kifüggesztették, továbbá
„egy rövid esszenciát” tettek közzé a Kispest Újságban és
az önkormányzat honlapján.

Mindezek alapján az Alkotmánybíróság Ör1.-et maga-
sabb szintû jogszabállyal ellentétesnek és ezáltal az Alkot-
mány 44/A. §-ába ütközõnek találta, és megsemmisítette.

A megsemmisítés következtében Budapest Fõváros
XIX. Kerület Kispest Önkormányzata Képviselõ-testülete
által alkotott, Kispest Kerületi Városrendezési és Építési
Szabályzatáról szóló többször módosított 43/2000.
(XI. 24.) sz. rendelet kiegészítésérõl szóló 5. számú mel-
léklet a rendelkezõ részben foglaltak szerint a 3/A. § és a
7. § (5)–(6) bekezdése nélkül marad hatályban.

Megsértette az önkormányzat az Ét. 9. § (4) bekezdését
is, mivel az abban elõírt egyeztetés a Közlekedési Fel-
ügyelettel jogilag nem megfelelõ módon folyt le, a Fel-
ügyelet által kért anyagok pótlása nem történt meg, továb-
bá az Ét. 9. § (4) bekezdése által elõírt jegyzõkönyv sem
készült el. Mivel azonban a fent vázolt indokok alapján az
Alkotmánybíróság az Ör.-t a fentebb felsorolt szabályok
megsértése miatt törvénysértõnek, s így az Alkotmány
44/A. § (2) bekezdésébe ütközõnek ítélte, és azt követke-
zetes gyakorlatának megfelelõen megsemmisítette [lásd:
42/1992. (VII. 16.) ABH 1992, 369, 371.; 7/2003. (III. 13.)
AB határozat, ABH 2003, 753, 757.] és következetes gya-
korlata szerint eltekintett annak további törvényi rendelke-
zésekbe való ütközésének vizsgálatától. [61/1997.
(XI. 19.) AB határozat, ABH 1997, 361, 364.; 16/2000.
(V. 24.) AB határozat, ABH 2000, 425, 429.; 56/2001.
(XI. 29.) AB határozat, ABH 2001, 478, 482.; 35/2002.
(VII. 19.) AB határozat, ABH 199, 229.]

Az Alkotmánybíróság a jelen határozat Magyar Köz-
lönyben történõ közzétételét az Alkotmánybíróságról
szóló 1989. évi XXXII. törvény 41. §-a alapján rendelte el.

Dr. Balogh Elemér s. k., Dr. Bragyova András s. k.,
alkotmánybíró elõadó alkotmánybíró

Dr. Trócsányi László s. k.,
alkotmánybíró

Alkotmánybírósági ügyszám: 982/H/2006.
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Miniszteri utasítások

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
1/2008. (K. V. Ért. 3.) KvVM

utasítása
a fejezeti kezelésû elõirányzatok 2008. évi

felhasználási szabályairól

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
(a továbbiakban: Áht.) 49. §-ának o) pontja alapján, az ál-
lamháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998.
(XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) rendel-
kezéseivel összhangban – az államháztartásért felelõs
miniszterrel egyetértésben – a következõket rendelem el:

Az utasítás hatálya

1. §

(1) Az utasítás (a továbbiakban: Utasítás) hatálya a Ma-
gyar Köztársaság 2008. évi költségvetésérõl szóló 2007.
évi CLXIX. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 1. számú mel-
lékletének XVI. fejezetében szereplõ fejezeti kezelésû elõ-
irányzatokra terjed ki.

(2) A 2008. évi fejezeti kezelésû elõirányzatok rendelte-
tését, felhasználási célját, illetve az általánostól eltérõ fel-
használási szabályait az utasítás melléklete tartalmazza.

A fejezeti kezelésû elõirányzatok felhasználásának
folyamatleírása

2. §

(1) A fejezeti kezelésû elõirányzatok felhasználására a
munkatervi, illetve kiemelt feladatokkal összhangban – a
(2) bekezdésben meghatározott kivétellel – feladattervet
kell készíteni. A feladattervet, valamint annak módosítá-
sait a koordinátor készíti elõ és a Költségvetési és Beruhá-
zási fõosztály (a továbbiakban: KBF) vezetõje terjeszti elõ
jóváhagyásra a miniszter részére.

(2) Nem kell feladattervet készíteni a fejezeti kezelésû
elõirányzatok felhasználására, ha az elõirányzat

a) mûködést finanszírozó,
b) célját kormányhatározat, vagy nemzetközi megálla-

podás meghatározta.
Nem kell feladattervet készíteni továbbá a fejezeti keze-

lésû elõirányzaton megtervezett kiadási elõirányzat azon
részére sem, amely pályázati úton kerül felhasználásra.

(3) A fejezeti kezelésû elõirányzatra – a feladatfinanszí-
rozás körébe vont, illetve pályázati úton felhasználásra
kerülõ elõirányzatok kivételével – a koordinátor felhasz-
nálási tervet készít. A felhasználási terv tartalmazza az
egyes feladatok megvalósítását szolgáló intézmények,

szervezetek megnevezését, ezek elõirányzat-felhasználási
keretigényét intézményenként, valamint kiemelt elõirány-
zatonként, továbbá a fejezeten kívüli szervezetek által el-
látni javasolt feladatok esetében a feladatok meg-
valósítását szolgáló megállapodások, illetve szerzõdések
tervezetét.

(4) A fejezeti kezelésû elõirányzatokból tervezett infor-
matikai fejlesztést a koordinátornak az Ágazati informati-
kai koordinációs osztály vezetõjével, a kutatást, mûszaki
fejlesztést a Kutatási, oktatási és innovációs osztály veze-
tõjével, a kommunikációs tartalmú, valamint kiadványok-
kal kapcsolatos feladatokat, társadalmi szervezetekkel kö-
tött támogatási szerzõdéseket a Kommunikációs és koordi-
nációs fõosztály vezetõjével egyeztetnie kell.

(5) A felhasználási terv elkészítésével egyidejûleg a
koordinátor a környezetgazdasági szakállamtitkár elõzetes
egyetértésével szakmai közlõ levélben rendelkezik a meg-
valósító saját intézmény számára az elõirányzat céljáról, a
feladat leírásáról, a költségvetési elõirányzatokról, a határ-
idõkrõl, a folyamatba épített ellenõrzésrõl és a feladathoz
biztosított pénzeszköznek a feladat teljesítését követõ el-
számoltatásáról.

(6) Az elõirányzatok fejezeti közvetlen felhasználása
(fejezeti bankszámláról való átutalások teljesítése) esetén
kötelezettségvállaló és utalványozó a koordinátor, ellen-
jegyzõ a KBF vezetõje. A kötelezettségvállalásokat és az
Ámr. szerinti elõzetes kötelezettségvállalásokat a koordi-
nátor a kötelezettségvállalást követõ 5 munkanapon belül
köteles bejelenteni a KBF vezetõje részére, aki haladékta-
lanul intézkedik a szükséges adatoknak a Magyar Állam-
kincstár (a továbbiakban: Kincstár) részére történõ beje-
lentésrõl.

(7) A jóváhagyott felhasználási terv megvalósításakor a
Fejezeti költségvetési osztály elõirányzat átcsoportosítást
hajt végre a fejezeti kezelésû elõirányzatról a fejezethez
tartozó megvalósító intézmény részére.

(8) Az elõirányzat módosítással fejezeten belül átcso-
portosított elõirányzat felhasználása során a kötelezettség-
vállalás, ellenjegyzés, utalványozás és érvényesítés az át-
csoportosítással érintett intézmény Gazdálkodási szabály-
zata szerint történik. Az átcsoportosított elõirányzatot
a felhasználó intézmény köteles kiadási jogcímenként el-
különítetten kezelni és igénybevételérõl az éves be-
számoló keretében elszámolni.

(9) A jóváhagyott felhasználási terv megvalósításakor,
amennyiben más fejezet központi költségvetési szerve
részére fejezetek közötti elõirányzat átcsoportosítás szük-
séges, a fejezetek közötti megállapodást a koordinátor
készíti elõ és a KBF vezetõje terjeszti elõ jóváhagyásra a
miniszter részére.

(10) Az elõirányzat maradványokkal kapcsolatos vala-
mennyi elõirányzat-módosítást a miniszter hagyja jóvá,
amelyet a KBF vezetõje nyilvántartásba vételre bejelent a
Kincstárnak.
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A feladatfinanszírozás szabályai

3. §

(1) A feladatfinanszírozás körébe tartozó fejezeti keze-
lésû elõirányzatok (jellemzõen központi beruházás, euró-
pai uniós forrásból, illetve nemzetközi fejlesztési intézmé-
nyek által biztosított forrásból megvalósuló feladatok)
– az év közben létesített fejezeti kezelésû elõirányzato-
kat is – azok, amelyek az Ámr. 70. § (1) bekezdésének
a)–f) pontjai hatálya alá tartoznak.

(2) Az Ámr. 72. §-a szerinti Alapokmányt – a központi
beruházások kivételével – a Fejezeti költségvetési osztály
készíti el. A központi beruházások kivételével a feladatfi-
nanszírozás körébe tartozó fejezeti kezelésû elõirányzatok
esetében az Alapokmánnyal érintett részfeladat engedé-
lyezésére a környezetgazdasági szakállamtitkár, annak el-
lenjegyzésére a KBF vezetõje jogosult.

(3) Valamennyi központi beruházási elõirányzat Alap-
okmányát és a hozzá tartozó létesítményjegyzéket a meg-
valósító intézmény állítja ki papíralapon és megküldi azt a
KBF részére. Az Alapokmányt a megvalósító intézmény
elektronikus formában is elkészítheti, amelyet a Fejezeti
költségvetési osztály – kijelölt ügyintézõje – részére meg-
küld. Az alaki és elõirányzat-fedezeti ellenõrzést követõen
a KBF vezetõje továbbítja az okmányokat a szakmailag
illetékes koordinátor részére, aki intézkedik a szakmai, tar-
talmi és stratégiai ellenõrzésrõl, majd annak jóváhagyásá-
ról.

(4) A (3) bekezdés szerint elkészített Alapokmányok
engedélyezésére (kötelezettségvállaló) – az (5) bekezdés-
ben foglaltak figyelembevételével – a koordinátorok jogo-
sultak, azok ellenjegyzõje (pénzügyi) pedig a KBF veze-
tõje. A koordinátorok, illetve a kötelezettségvállalásra
jogosultak aláírás mintáját a Fejezeti költségvetési osztály
részére – adott évi alapokmányok megnyitásával egy idõ-
ben – meg kell küldeni.

(5) A vízügyi szakállamtitkár hatáskörébe tartozó beru-
házások esetében az alábbiakban megjelölt rendelkezésre
jogosult személy legfeljebb nettó 300 millió forintig köte-
lezettségvállalásra való jogosultságot kaphat:

a) a 10/1/7/7 Vízkárelhárítási mûvek fejlesztési és
állagmegóvási feladatai fejezeti kezelésû elõirányzat
tekintetében a Víz- és környezeti kárelhárítási fõosztály
vezetõje,

b) a 10/1/9 Balatoni regionális víziközmû-hálózat fej-
lesztése fejezeti kezelésû elõirányzat és a 10/1/20 Ivóvíz-
minõség javító program fejezeti kezelésû elõirányzat
tekintetében a Vízgazdálkodási fõosztály vezetõje,

c) a 10/1/19 EU Víz Keretirányelv végrehajtásának fel-
adatai fejezeti kezelésû elõirányzat tekintetében a Víz-
gyûjtõgazdálkodási és vízvédelmi fõosztály vezetõje.

Nettó 300 millió forintot meghaladóan, illetve a
10/1/7/5 Vásárhelyi terv továbbfejlesztése fejezeti keze-
lésû elõirányzat tekintetében minden esetben, a kötelezett-

ségvállaló a koordinátor, illetve távollétében az általa írás-
ban kijelölt fõosztályvezetõ.

(6) A feladatfinanszírozással kapcsolatos valamennyi
dokumentumot a jóváhagyást követõen a Fejezeti költség-
vetési osztály küldi meg a Kincstár részére.

(7) Beruházást megvalósító intézmény a Kincstár által
befogadott és visszaigazolt „Szerzõdés bejelentõlap” és a
szerzõdés másolatát, valamint a beruházás, vagy részfel-
adat befejezésekor készítendõ záró okmányt, illetve
amennyiben a beruházás, vagy a részfeladat teljes mérték-
ben megvalósult, az üzembe helyezési bizonylatot 5 napon
belül megküldi a Fejezeti költségvetési osztály részére.

(8) A Kincstár által befogadott és visszaigazolt Alapok-
mány egy eredeti példányát a Fejezeti költségvetési osz-
tály saját nyilvántartásába veszi, egy példányát közvet-
lenül megküldi az érintett szerv részére és egy eredeti,
vagy másolati példányt a koordinátornak küld meg.

(9) A nem magyar nyelven megkötött szerzõdésekhez
kapcsolódó szerzõdés bejelentések esetén a szerzõdések
azon szakaszainak magyar nyelvû fordítását csatolni kell a
Kincstár részére, amelyek tartalmazzák a kivitelezési szer-
zõdés alapján megvalósítandó feladat mûszaki, szakmai és
pénzügyi jellemzõinek, a kivitelezés egyéb pénzügyi felté-
teleinek és a megvalósítási határidõnek a tételes meghatá-
rozását. Az így benyújtott szerzõdések fordításának hite-
lességét a koordinátor igazolja.

A fejezeti kezelésû elõirányzatok bevételei

4. §

(1) A fejezeti kezelésû elõirányzatok év közben keletke-
zõ bevételi többleteit (kamatok, árfolyamnyereség, meg-
térülések, egyéb átvett pénzeszközök) ugyanazon elõ-
irányzatok növelésére kell fordítani, mint amelyekkel
összefüggésben keletkeztek.

(2) A bevételi többletek felhasználására a koordinátor
tesz javaslatot, amelyet a KBF vezetõjének elõterjesz-
tésében a miniszter hagy jóvá.

(3) A nemzetközi segélyprogramok keretében létesített
elõirányzatok (Világbank, Átmeneti támogatás stb.) több-
letbevételei (deviza, általános forgalmi adó visszatérítés)
miatt szükségessé váló elõirányzat módosításokról a KBF
vezetõje saját hatáskörben intézkedik a Kincstár felé.

Vegyes rendelkezések

5. §

(1) A fejezeti kezelésû elõirányzatok terhére – a külön
jogszabályban, illetve kormányhatározatban meghatáro-
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zott elõirányzatok kivételével – kötelezettségvállalás csak
a tárgyévi elõirányzat mértékéig történhet.

(2) A kivitelezõ kiválasztásához szükséges közbeszer-
zési eljárás megindítását megelõzõen a beruházás meg-
valósításához szükséges költségvetési támogatás éven túli
biztosítására – a beruházás teljes megvalósításának pénz-
ügyi fedezetére, pénzügyi ütemezéssel – a koordinátor ja-
vaslatát a környezetgazdasági szakállamtitkár felterjeszti a
miniszter részére, melyre a miniszter a megvalósító intéz-
mény részére ígérvényt adhat ki, illetve kötelezettséget
vállalhat. A miniszter által jóváhagyott javaslatot a koordi-
nátor 5 napon belül megküldi a Fejezeti költségvetési osz-
tály részére nyilvántartásba vétel érdekében.

(3) A fejezeti kezelésû elõirányzatokból – a külön jog-
szabályban meghatározottak kivételével – visszterhesen
támogatás (kölcsön) nem nyújtható.

(4) A fejezeti kezelésû elõirányzatok kezelési költségei
– a külön jogszabályban meghatározott kivétellel – nem
különíthetõk el és kiadásként nem számolhatók el.

(5) Behajthatatlan követelés esetén a KBF vezetõje
évente egyszer, december 15-ig elõterjesztést készít annak
lemondásáról, amelyet a környezetgazdasági szakállamtit-
kár hagy jóvá.

(6) Az új fejezeti kezelésû elõirányzatnak fejezeti hatás-
körben, év közben történõ létesítését – a (7) bekezdésben
meghatározott eset kivételével – a KBF vezetõje elõter-
jesztésében a miniszter hagyja jóvá.

(7) Nem kell a miniszter jóváhagyása új fejezeti kezelé-
sû elõirányzat év közben történõ létesítéséhez, ha arra
nemzetközi megállapodás (Világbank, Átmeneti támoga-
tás programja stb.) vonatkozik, vagy kormánydöntés alap-
ján kerül rá sor.

(8) A fejezeti kezelésû elõirányzatok rendeltetésszerû
felhasználását a koordinátor köteles ellenõrizni. A nem pá-
lyázati úton nyújtott támogatások ellenõrzési rendjét a tá-
mogatási szerzõdések megkötésével egyidejûleg kell ki-
alakítania. Amennyiben az ellenõrzés során rendeltetésé-
tõl eltérõ felhasználást tapasztal, kötelezi a feladat végre-
hajtásával megbízottat, illetve a kedvezményezettet a fel-
használási cél tényleges megvalósítására, vagy végsõ eset-
ben kezdeményezi a kapott pénzeszköz visszafizetését.

(9) A központilag kezelt beruházásként megvalósuló,
de a területi szervekhez, illetve a regionális vízmû rész-
vénytársaságokhoz kerülõ létesítmények a mûszaki át-
adást követõen 60 napon belül befejezetlen beruházásként,
könyvviteli úton kerülnek átadásra.

(10) A beszámolási évet követõ év március 31-éig a
koordinátornak szöveges és számszaki éves beszámolót
kell készítenie a fejezeti kezelésû elõirányzatok elõzõ évi
felhasználásáról, ezen belül a tervezett és megvalósult cé-
lokról, több éves feladat esetében pedig a feladat idõará-

nyos teljesítésérõl, valamint a folyamatba épített ellenõr-
zésekrõl. A beszámolási kötelezettség minden fejezeti ke-
zelésû elõirányzatra kiterjed, beleértve a nemzetközi se-
gélyprogramok és a beruházások elõirányzatait is.

Záró rendelkezések

6. §

(1) Az utasítás a kiadmányozása napján* lép hatályba,
rendelkezéseit a folyamatban lévõ ügyekben is alkalmazni
kell.

(2) 2008. évben eredeti elõirányzatként nem szereplõ
fejezeti kezelésû elõirányzatok 2007. évi maradványának
felhasználására a fejezeti kezelésû elõirányzatok 2007. évi
felhasználási szabályairól szóló 5/2007. (K. V. Ért. 3.)
KvVM utasítás rendelkezései az irányadók.

(3) A külön utasítással szabályozott fejezeti kezelésû
elõirányzatok mûködtetéséhez ezen utasításban foglalt
rendelkezéseket is figyelembe kell venni.

Dr. Fodor Gábor s. k.,
környezetvédelmi és vízügyi miniszter

* A kiadmányozás napja: 2008. február 12.

Melléklet
az 1/2008. (K. V. Ért. 3.) KvVM utasításhoz

2008. évi fejezeti kezelésû elõirányzatok

A fejezeti kezelésû elõirányzatok rendeltetése, felhasz-
nálási célja, illetve az általánostól eltérõ felhasználási sza-
bályai a következõk (a fejezeti kezelésû elõirányzatok
megnevezése utáni zárójelben: címszám/alcímszám/jog-
címcsoportszám/jogcímszám).

1. Beruházás (10/1)

1.1. Vásárhelyi terv továbbfejlesztése (10/1/7/5)
A Kormány az 1022/2003. (III. 27.) Korm. határozatá-

ban elfogadta a Tisza-völgy árvízi biztonságának növelé-
sére vonatkozó koncepciótervet. Feladatul szabta az érin-
tett tárcáknak, hogy dolgozzák ki a fejlesztési program
I. ütemét, majd ennek a megvalósítását a Kormány a
1107/2003. (XI. 5.) Korm. határozatával rendelte el.
Az országgyûlés 2004-ben megalkotta a Tisza-völgy
árvízi biztonságának növelését, valamint az érintett térség
terület- és vidékfejlesztését szolgáló program (a Vásár-
helyi-terv továbbfejlesztése) közérdekûségérõl és meg-
valósulásáról szóló 2004. évi LXVII. törvényt.
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Az elõirányzat a már leszerzõdött állományon felül tar-
talmazza a 2008. évben befejezésre tervezett két db tározó
(Cigánd-Tiszakarád, Tiszaroff), valamint a Bivaly-tói töl-
tés áthelyezés munkálatait.

Az elõirányzat koordinátora a vízügyi szakállamtitkár,
aki a feladattervet a környezetgazdasági szakállamtitkár
elõzetes egyetértésével készíti el.

A vízügyi szakállamtitkár, valamint a környezetgazda-
sági szakállamtitkár e program végrehajtásával kapcsola-
tos feladat- és hatásköre külön kerül szabályozásra.

1.2. Vízkárelhárítási mûvek fejlesztési és állagmeg-
óvási feladatai (10/1/7/7)

Az elõirányzat a nem kielégítõ védképességû elsõrendû
árvízvédelmi mûvek védbiztonságának fejlesztését, térsé-
gükben az elvárható árvízvédelmi biztonság megteremté-
sét, az árvizek kártételei elleni megelõzõ tevékenység biz-
tosítását szolgálja. Az árvizek elleni védelmet a minden-
kori Kormány az ország biztonságpolitikájának részeként
nevesíti [2182/1995. (VI. 22.) Korm. h., 2055/1999.
(III. 26.) Korm. h., 2005/2000. (I. 18.) Korm. h., 2255/2000.
(X. 31.) Korm. h., 2003/2002. (I. 11.) Korm. h.].

Az elõirányzat koordinátora a vízügyi szakállamtitkár.

1.3. Balatoni regionális víziközmû-hálózat fejlesztése
(10/1/9)

A Balaton térségi szennyvízelvezetési, -tisztítási vízi-
közmû kormányzati beruházásokat tekintve a 2007. évben
elkészültek a fõmûvi csatornafejlesztések a Kis-Balaton,
Balatonmária és Keszthely térségében. (A Kis-Balaton
II/1 szennyvízelvezetési alrégióban a zalakarosi szenny-
víztisztító telep próbaüzemi szakaszban van.) Az elõirány-
zat a folyamatban lévõ beruházások befejezésére kerül fel-
használásra.

Az elõirányzat koordinátora a vízügyi szakállamtitkár.

1.5. EU Víz Keretirányelv végrehajtásának feladatai
(10/1/19)

A jogszabályi hátteret az EU Víz Keretirányelvben,
illetve a vízgyûjtõ-gazdálkodás egyes szabályairól szóló
221/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet adja. A támogatás a
már megkezdett vízbázisvédelmi célprogram végrehajtá-
sára megkötött és a mûszaki szükségességbõl még mindig
érvényben lévõ szerzõdések befejezéséhez szükséges
2008. évi feladatokat tartalmazza.

Az elõirányzat koordinátora a vízügyi szakállamtitkár.

1.6. Ivóvízminõség-javító program (10/1/20)
A Nyugat-balatoni regionális vízmû V/B ütem eredeti

beruházási programja kiegészítésre került a sümegi al-
rendszer vízminõség javítását célzó és üzembiztonságát
fokozó Nyirád–Darvastói összekötõ vezeték meg-
valósításával.

A 2008. évben a nyirádi 21., 37. és 10. számú kutak szi-
vattyúcseréjét, a kutak átalakításának megvalósítását ter-
vezzük. A Nyirád–Darvastó összekötésére, egyeztetett
mûszaki tartalom szerinti – az idõközben bekövetkezett
tulajdonjogi változásokat is figyelembevevõ vízjogi létesí-

tési engedélyes terv elkészült, a szolgalmi munkarészek
záradékoltatásához azonban – további forrásigényt jelentõ
– új munkarészek kidolgozása szükséges. A támogatás fi-
nanszírozza a folyamatban lévõ fejlesztések 2008. évi de-
terminációját.

A támogatás terhére magvalósuló további feladat a
Veszprém megyei (Kamond, Mezõlak, Noszlop) és Komá-
rom megyei (Almásfüzítõ, Kocs, Nagyigmánd) megkez-
dett ivóvízellátási beruházások folytatása, amely elõsegíti
Naszály és Mocsa községek és több a privatizáció után
egészséges ivóvíz nélkül maradt külterületnek, volt állami
gazdasági majornak az ellátását is.

Az elõirányzat koordinátora a vízügyi szakállamtitkár.

2. Ágazati célelõirányzatok (10/2)

2.1. Vízkár-elhárítási mûvek fenntartása (10/2/3)
Az elõirányzat az állami tulajdonú vízkárelhárítási léte-

sítmények fenntartási feladatainak forrása. A normatív
alapon számított – ugyanakkor az egyéni sajátosságokat is
figyelembe vevõ – forráselosztás az árvízvédelmi töltések,
a mûtárgyak, a csatornák, a szivattyútelepek, a tározók és a
kapcsolódó infrastruktúra fenntartás-üzemelési feladatait
hivatott biztosítani.

Az elõirányzat felhasználásához feladattervet nem kell
készíteni.

Az elõirányzat koordinátora a vízügyi szakállamtitkár.

2.2. Szigetközi térség kárainak mérséklése, környezeti
monitoring mûködtetése (10/2/6)

A 100 millió Ft-os elõirányzat a Bõs-Nagymarosi víz-
lépcsõrendszer megvalósításának meghiúsulásával kap-
csolatos környezeti adatgyûjtõ és információs rendszer
mûködtetését, hidrológiai, vízminõségi, hidrogeológiai
megfigyelés költségeit tartalmazza.

Az elõirányzatok koordinátora a vízügyi szakállamtit-
kár.

2.3. Nemzetközi tagdíjak (10/2/7)
A környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi terü-

letekhez kapcsolódó nemzetközi tagdíjakat, illetve hozzá-
járulásokat az adott szakterületeken létrejött nemzetközi
egyezményeknek és nemzetközi szervezeteknek fizeti a
fejezet. A magyar tagság a Kormány jóváhagyásával, vagy
országgyûlési ratifikációval, vagy a KvVM és jogelõdjei
vezetõinek döntései alapján létesült az egyes egyezmé-
nyekben és szervezetekben.

Az elõirányzat felhasználásához feladattervet nem kell
készíteni.

Az elõirányzat koordinátora a kabinetfõnök.

2.4. Szigetközi vízpótlással kapcsolatos mûködési ki-
adások (10/2/8)

A támogatás a hullámtéri vízpótló rendszer nagymûtár-
gyainak a hullámtéri mellékág rendszer létesítményeinek
üzemelési és karbantartási feladatainak ellátásához szük-
séges összeget tartalmazza. Az elõirányzat finanszírozza a
hullámtéri vízpótló rendszer nagymûtárgyainak (Duna-
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kiliti duzzasztó, fenékküszöb, szivárgó csatorna 6 mûtár-
gya) és a hullámtéri ágrendszer létesítményeinek (hullám-
téri ágak, vízszintszabályzó mûtárgyak, ágvéglezárások,
partvédõmûvek, Denkpáli megcsapoló mûtárgy és hallép-
csõ) üzemelési és karbantartási feladatainak elvégzését, a
kisebb eróziós kimosódások megszûntetését, uszadék eltá-
volítását.

A mentett oldali vízpótló rendszer üzemeltetése kereté-
ben a Zátonyi-Duna, Nováki-csatorna, Pontyos-Örvényi
csatorna, Hédervár-Darnózseli csatorna, Gombócos-Bár-
Duna, Zsejkei csatorna, Lipóti-Holt-Duna és a Parlagnyi-
lasi csatorna medreinek és mûtárgyainak kezelése, legfon-
tosabb karbantartása történik. A mentett oldali vízpótló-
rendszer mûködtetésének a Duna elterelése miatt jelentke-
zõ többlet kiadásait is e keret terhére kerül finanszírozásra.

Az elõirányzat felhasználásához feladattervet nem kell
készíteni.

Az elõirányzat koordinátora a vízügyi szakállamtitkár.

2.5. Üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésé-
vel összefüggõ feladatok (10/2/9)

A Kiotói Jegyzõkönyv hatálybalépése és az EU közép-
távú üvegházhatású gáz kibocsátás csökkentési céljainak
meghatározása jelentõsen megnöveli az éghajlatpolitiká-
val kapcsolatos szabályozás és adminisztráció mértékét és
horizontális hatását.

Az EU egyre markánsabb éghajlat-politikai intézkedé-
seinek hazai átvétele, és az éghajlat-politika horizontális
integrációja adminisztratív kapacitásnövelést tesz szüksé-
gessé ezen a területen. Külön kiemelkedik ezek között az
EU emisszió kereskedelmi rendszer, amely hazánkban is
bevezetésre került és fenntartása az adminisztratív költsé-
geken túl tervezõ, elemzõ munkát is igényel.

Az éghajlatváltozással kapcsolatosan jelentõsen emel-
kednek az EU és nemzetközi (Kiotói Jegyzõkönyv) kötele-
zettségekbõl adódó feladatok költségei. Ezen feladatok fõ-
képp az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkenté-
sével, kibocsátásának szabályozásával kapcsolatos felada-
tok, valamint a megújuló energiaforrások és energiahaté-
konyság finanszírozására vonatkoznak és jelentõs a pénz-
ügyi erõforrás igényük.

Az elkövetkezõ évek egyik fontos feladata az ENSZ Ég-
hajlatváltozási Keretegyezményen belül, az eddigieknél
átfogóbb, az éghajlatváltozás problémájára megfelelõ vá-
laszt adó nemzetközi rendszer felépítésérõl folyó tárgyalá-
sok. A jelentõs kibocsátás-csökkentés gazdasági és társa-
dalmi hatásai miatt, valamint az éghajlatváltozás okozta
változásokra, hatásokra tekintettel Nemzeti Éghajlatpoliti-
kai Stratégia végrehajtása, végrehajtási programjának el-
készítése szükséges.

A fenti, éghajlatpolitikával összefüggõ feladatok ellátá-
sára érdekében került létrehozásra a fenti ágazati célelõ-
irányzat.

Az elõirányzat koordinátora a környezetgazdasági szak-
államtitkár.

2.6. Kutatási feladatok (10/2/10)
A Kutatási feladatokra tervezett elõirányzat a magyar

ûrkutatás folyamatosan bõvülõ feladatainak megoldásá-
hoz nyújt fedezetet, amely pályázati rendszer keretében
kerül felhasználásra.

A pályázati rendszerben elért eredmények értékelése a
198/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet szerint valósul meg.

Az elõirányzat felhasználásának általánostól eltérõ sza-
bályait külön miniszteri rendelet tartalmazza.

Az elõirányzat felhasználásához feladattervet nem kell
készíteni.

Az elõirányzat koordinátora az államtitkár.

2.7. Balaton intézkedési terv és nagy tavaink védelme
program (10/2/12)

Az elõirányzat az 1075/2003. (VII. 30.) Korm. határo-
zatban foglaltak idõarányos felülvizsgálatáról és a Bala-
tonnal kapcsolatos további intézkedésekrõl szóló
1033/2004. (IV. 19.) Korm. határozat 7. pontja szerint
„A Balaton ökológiai állapotának védelmére és a vízminõ-
ség javítására” vonatkozó Intézkedési terv, valamint a
1117/2003. (XI. 28.) Korm. határozat a „Velencei-tó–Vér-
tes Kiemelt Üdülõkörzet Területfejlesztési Koncepciójá-
ról”, valamint a 2000/60/EK parlamenti és tanácsi irányelv
(Víz Keretirányelv) alapján a Balaton, a Velencei-tó és a
Tisza-tó (nagy tavaink) ökológiai állapotának megõrzése
és a vízminõség javítása érdekében szükséges feladatok el-
látását szolgálja.

Az elõirányzat koordinátora a vízügyi szakállamtitkár.

2.8. Kincstári számlavezetési díjak és kamatkifizetések
(10/2/30)

A Kincstár a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet
108/A. §-a értelmében a pénzforgalmi számlatulajdonosok
forintszámláival összefüggõ szolgáltatások után a hivatko-
zott rendelet 24. sz. mellékletében meghatározott díjakat
számol fel. A megtervezett összeg egyrészt a fejezeti keze-
lésû elõirányzatokkal kapcsolatos számlák kezelésével
összefüggõ szolgáltatási díjak kifizetésére, másrészt a kü-
lönbözõ szerzõdésekben vállalt kötelezettségekkel kap-
csolatos késedelmi kamatok kiegyenlítésére használható
fel.

Az elõirányzat felhasználásához feladattervet nem kell
készíteni.

Az elõirányzat koordinátora a környezetgazdasági szak-
államtitkár.

2.9. Víz- és környezeti kárelhárítás (10/2/34)
Az árvíz-, jég-, belvíz-, és aszálykár elleni védekezés,

valamint a vízminõségi és környezeti kárelhárítás kezdeti
finanszírozását szolgálja, továbbá a víz- és környezeti kár-
elhárítás érdekében végzett a védekezéssel közvetlenül
összefüggõ költségek forrása is.

A rendelkezésre álló támogatás az úgynevezett preven-
tív védekezés, preventív kárelhárítás legfontosabb felada-
tait is biztosítja.
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Az elõirányzat az elõre nem látható és így nem tervezhe-
tõ, havaria jellegû károk megelõzése és elhárítása érdeké-
ben végzett tevékenység, a védekezéssel közvetlenül
összefüggõ költségek forrása.

Az igényelt támogatás ellenõrzését követõen a vízügyi
szakállamtitkár javaslatot készít a környezetgazdasági
szakállamtitkár felé az elõirányzat átcsoportosítására vo-
natkozóan.

Az elõirányzat koordinátora a vízügyi szakállamtitkár.

2.10. Természetvédelmi kártalanítás (10/2/35)
Az elõirányzat a természetvédelmi érdekbõl eseti jelleg-

gel elrendelt hatósági korlátozásokból, illetve a védett állat
kártételébõl adódó kártalanítási igényeket finanszírozza.

A természetvédelmi érdekbõl elrendelt korlátozás ese-
tén a gazdasági tevékenység korlátozásából eredõ károk
megtérítésének szabályait a természet védelmérõl szóló
1996. évi LIII. törvény (továbbiakban: Tvt.) 72. §, a termé-
szet védelmét szolgáló egyes támogatásokra, valamint
kártalanításra vonatkozó részletes szabályokról szóló
276/2004. (X. 8.) Korm. rendelet, illetve a fokozottan
védett növény-, illetve állatfajok élõhelye körüli korláto-
zás elrendelésének részletes szabályairól szóló 12/2005.
(VI. 17.) KvVM rendelet tartalmazza, amelyek meghatá-
rozzák a kártalanítási igények kielégítésének szabályait.

A védett állat kártételének megelõzése érdekében bizo-
nyos esetekben a természetvédelmi hatóságnak engedé-
lyezni kell riasztási módszerek alkalmazását, védett állat
befogását, kivételes esetben, pedig a gyérítését. A riasz-
tási, befogási, gyérítési költségek viselése érdekében szük-
ség van a természetvédelmi hatóság részére bizonyos
összegek elkülönítésére, továbbá a védett állat kártétele
miatti kártalanítási igények kielégítésére.

Amennyiben a kártalanításra tervezett elõirányzat az év
folyamán nem kerül felhasználásra, a fel nem használt
összeg a kártalanítási igény elutasítása esetén bekövetkezõ
bírósági eljárás költségeire, védett, vagy védelemre terve-
zett természeti területek állami tulajdonba vételéhez, a tár-
ca felelõsségi körébe tartozó kisajátításokhoz, illetve az ál-
lami tulajdonba vételig felmerülõ egyéb fizetési kötele-
zettségekre használható fel. A földvásárlás a védett termé-
szeti területek védettségi szintjének helyreállításáról szóló
1995. évi XCIII. tv. (Vszt.) alapján történik. A Vszt. hatá-
lya alá tartozó területek állami tulajdonba kerüléséig sok
esetben megkerülhetetlen, hogy az igazgatóságok a Vszt.
alapján kártalanításra jogosult személyekkel szemben tel-
jesítsék a földkiadó és a földrendezõ bizottságokról szóló
1993. évi II. tv. 12/C. §-ában foglalt fizetési kötelezettsé-
geiket is (a tulajdonosi jogai korlátozása miatt évenként
elõre fizetendõ kártalanítás, és a terület hasznosításából
befolyt teljes összeg jogosultaknak történõ kifizetése).

Az elõirányzat koordinátora a természet- és környezet-
megõrzési szakállamtitkár.

2.11. Hulladékkezelési és gazdálkodási feladatok (10/2/37)
A 2025/1994. (III. 31.) Korm. határozat a Várpalota ré-

gió környezetvédelmi rehabilitációs program, ipari alprog-

ramjának japán hitelbõl történõ megvalósításáról szól.
A hitel kamattámogatásban részesül. Az 1997. évtõl
2010-ig terjedõ idõszakban a kamattámogatás összegének
fedezetét fele-fele arányban a KvVM és az IKM fejezet,
illetve jogutódai kötelesek biztosítani az éves költségve-
tési javaslat elkészítésénél. A 2008. évi költségvetési
támogatás erre nyújt fedezetet.

Az elõirányzat felhasználásának általánostól eltérõ sza-
bályait külön miniszteri rendelet tartalmazza.

Az elõirányzat koordinátora a környezetgazdasági szak-
államtitkár.

2.12. Gazdálkodó szervezetek által befizetett termék-
díj-visszaigénylés kifizetése (10/2/38)

A termékdíjról szóló törvény szerint meghatározott fel-
tételek fennállása esetén a már korábban befizetett termék-
díjat a vállalkozó visszaigényelheti. Az elõirányzat e köte-
lezettség teljesítésére szolgál. (Az elõirányzat felülrõl nyi-
tott.)

Az elõirányzat koordinátora a környezetgazdasági szak-
államtitkár.

2.13. Országos Környezeti Kármentesítési Program
végrehajtása (10/2/39)

A költségvetési támogatás determinált részét a volt
Metallochémia szennyezés megszüntetésének 2008-ra ter-
vezett feladatai, továbbá a budafoki barlanglakások már
elvégzett munkáinak kifizetése jelenti. További kiadáso-
kat jelent a KEOP-ban támogatásra nem pályázható egyedi
beruházások tényfeltárási feladatai, a korábban megkez-
dett kárelhárítási mûszaki beavatkozások folytatása, vala-
mint a KEOP pályázatok elõkészítéséhez szükséges tény-
feltárás, megvalósíthatósági tanulmányok kidolgozása, az
EU által társfinanszírozott projektek elõkészítése és ön-
erõk biztosítása, a területi KÖVIZIG-ek kármentesítési
feladataival együtt járó különbözõ hatósági eljárási díjak
fedezete és az OKKP általános feladatainak végrehajtása,
illetve országos feladatainak ellátása.

A támogatás fedezetet nyújt továbbá az „Azbesztmente-
sítési mintaprojekt – Tatabánya” címû projekt lebonyolítá-
sának, illetve a Szarvas, Szentesi út egykori szenny-
vízürítõ hely környezeti kármentesítési feladatainak finan-
szírozására is.

Az elõirányzat felhasználására, illetve az OKKP mû-
ködtetésére vonatkozó részletes szabályokat külön minisz-
teri utasítás tartalmazza.

Az elõirányzat koordinátora a vízügyi szakállamtitkár.

2.14. Természetvédelmi nemzetközi pályázatok támo-
gatása (10/2/40)

Az elõirányzat a nemzetközi (európai uniós alapok,
Norvég és Svájci Alap, GEF) nyertes pályázatok támoga-
tását szolgálja, kiemelten az önrész/társfinanszírozás biz-
tosítását, az árfolyamkockázatok kezelését, illetve a pótló-
lagosan felmerült költségek fedezetének megteremtését.
Az elõirányzat fõ kedvezményezettjei a területi szerveink,
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közvetetten partnerként néhány természetvédõ társadalmi
szervezet és közalapítvány is.

A Világbank a Duna vízminõségének javítása érdeké-
ben 1,3 Mrd Ft összköltségû komplex programot támogat,
melynek egyik eleme a fõvárosi szennyvíztisztítás, másik
eleme pedig a holt és mellékágak ismételt bekapcsolása az
élõvízi rendszerbe, és ezáltal a szállított hordalék mennyi-
ségének igen nagy mértékû csökkentése. A Kormány
2042/2004. (II. 28.) Korm. határozatával döntött a támoga-
tás elfogadásáról és felhatalmazta a pénzügyminisztert a
megállapodás aláírására.

A LIFE Nature az Európai Unió természetvédelmi poli-
tikáját támogató pénzügyi eszköz, melynek fõ célja a va-
don élõ madarak védelmérõl szóló, 1979. április 2-i
79/409/EGK tanácsi irányelv (a továbbiakban: madárvé-
delmi irányelv) és az a természetes élõhelyek, valamint a
vadon élõ állatok és növények védelmérõl szóló 1992. má-
jus 21-i 92/43/EGK tanácsi irányelv (a továbbiakban: élõ-
helyvédelmi irányelv) végrehajtásának, különösen az
európai jelentõségû védett területek hálózatának, a Natura
2000 hálózat kialakításának elõsegítése.

Az EU LIFE program keretében az uniós tagállamokkal
folytatott pályázati versenyben, legveszélyeztetettebb élõ-
lényeinkre és élõhelyeinkre nyertünk el forrásokat. A futó
programok még több évig tartanak, társfinanszírozásukat
biztosítani szükséges.

INTERREG programokból újabb határmenti természet-
védelmi programok és fejlesztések indulnak, illetve folyta-
tódnak. A Norvég és a Svájci Alap finanszírozásában is le-
hetõség nyílt a nemzeti park igazgatóságok számára ter-
mészetvédelmi programok megvalósítására. A három alap
támogatásával megvalósuló projektek önrészének finan-
szírozása is ennek a fejezeti sornak a terhére történik.

Az elõirányzat forrást biztosít továbbá a nemzeti park
igazgatóságaink által beadni kívánt ökoturisztikai projekt-
javaslatok önerejére is.

Az elõirányzat koordinátora a természet- és környezet-
megõrzési szakállamtitkár.

2.15. Állami feladatok költséghatékony átvállalása az
NKP megvalósításában (10/2/41)

A Magyar Köztársaság 2003-tól 2008-ig terjedõ idõ-
szakra szóló környezeti keretprogramját, a második Nem-
zeti Környezetvédelmi Programot (NKP-II) az Ország-
gyûlés 2003. decemberben fogadta el [132/2003. (XII. 11.)
OGY határozat]. Az NKP-II stratégiai célja, hogy az or-
szág társadalmi és gazdasági fejlõdése a környezeti szem-
pontok legmesszebb menõ figyelembevételével menjen
végbe.

A Program célkitûzései egyrészt természeti erõforrása-
ink megõrzésére, bölcs használatára és a környezetminõ-
ség javítására irányulnak. A célok elérését segíti a környe-
zettudatosság javítása, a környezeti nevelés és oktatás.

Az NKP-II végrehajtásáról a 2003–2008 közötti idõ-
szakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Program temati-
kus akcióprogramjairól szóló 2345/2004. (XII. 26.) Korm.

határozat, illetve a 2003–2008 közötti idõszakra szóló
Nemzeti Környezetvédelmi Program finanszírozásának
és végrehajtásának egyes kérdéseirõl szóló 1150/2004.
(XII. 26.) Korm. határozat rendelkezik.

A 132/2003. (XII. 11.) OGY határozattal elfogadott, a
2003–2008 közötti idõszakra szóló Nemzeti Környezetvé-
delmi Program (NKP) rendelkezik a társadalmi részvétel
ösztönzését szolgáló intézkedések keretében a civil szer-
vezetek környezet- és természetvédelmi feladatok végre-
hajtásába történõ bevonásáról, és közremûködésük pénz-
ügyi támogatásáról. Az elõirányzat a tárca NKP-ban meg-
határozott feladatainak ellátásában közremûködõ társadal-
mi szervezõdések, valamint egyéb szervezetek programja-
inak, tevékenységeinek finanszírozását biztosítja a minisz-
tériummal kötött megállapodásnak megfelelõen.

Az elõirányzat felhasználásának általánostól eltérõ sza-
bályait külön miniszteri rendelet tartalmazza.

Az elõirányzat koordinátora a kabinetfõnök.

2.16. Magán és egyéb jogi személyek kártérítése
(10/2/43)

A peres eljárásokkal kapcsolatban várhatóan felmerülõ
költségvetési kiadásokat finanszírozza.

Az elõirányzat felhasználásához feladattervet nem kell
készíteni.

Az elõirányzat koordinátora jogi szakállamtitkár.

2.17. Az illegális hulladéklerakók felszámolásának fel-
adatai (10/2/44)

A fejezeti sor forrása a 2006. évi személyi jövedelem-
adó 1%-ának adott tárgyú felajánlásai.

Az elhagyott hulladékok, illegális lerakatok felkutatása,
összeszedése és megfelelõ ártalmatlanítása sajnos ma még
folyamatosan jelentkezõ, mennyiségileg és minõségileg
nem tervezhetõ feladatot jelent a települési önkormányza-
tok és a hatóságok számára, ezért e feladatokra általában
költségvetésükben sem terveznek kiadásokat.

Az SZJA 1% keretébõl lehetõség nyílik a társadalmi
szervezetek és az önkormányzatok pályázati úton történõ
támogatására az elhagyott hulladékok felderítésében és
felszámolásában, az elhagyás megelõzésének megszerve-
zésében. Fontos hangsúlyozni, hogy a felajánlásokból ren-
delkezésre álló forrásból integrált megoldásokat keresünk
az illegális hulladéklerakás, a hulladékelhagyó magatartás
jelensége ellen, nem csak a hulladék folyamatos összesze-
désérõl van szó. A pályázatok komplexitását tartjuk támo-
gatandónak, amelyben a megelõzés, tájékoztatás, feltérké-
pezés, felszámolás, ellenõrzés, a területek utógondozása és
funkcióváltása egyaránt fontos szerepet kap.

A rendelkezésre álló összeg egy részébõl lakossági
szemléletformáló kampányokat és média-megjelenéseket
is célszerû finanszírozni, a szélesebb körû tájékoztatás ér-
dekében.

Az elõirányzat felhasználásának általánostól eltérõ sza-
bályait külön miniszteri rendelet tartalmazza.

Az elõirányzat felhasználásához feladattervet nem kell
készíteni.
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Az elõirányzat koordinátora a környezetgazdasági szak-
államtitkár.

2.18. Vízgazdálkodási pályázatok elõkészítése és támo-
gatása (10/2/45)

A fejezet felügyelete alá tartozó környezetvédelmi és
vízügyi igazgatóságok egyes hajózó utak áteresztõképes-
ségének javításától kezdve egészen az árvízi töltések,
gátak és kerékpárutak közös kialakításán keresztül víz-
védelmi jellegû ökoturisztikai, természetvédelmi már
elnyert/leszerzõdött pályázatok megvalósításához igé-
nyelnek önerõt. Ezek a pályázatok jelentõs elõkészítõ
munkálatokat, tervezéseket, hatástanulmányok készítését
igényelik. A sikeres pályázat elõfeltétele sok esetben a pá-
lyázati önerõ fedezetének biztosítása. A fejezeti kezelésû
elõirányzat ezt biztosítja számukra az EU-s források lehí-
vása érdekében.

Az elõirányzat koordinátora a vízügyi szakállamtitkár.

10. Fejezeti tartalék (10/10)

10.1. Fejezeti általános tartalék (10/10/1)
Az elõirányzat a fejezet felügyelete alá tartozó költség-

vetési intézményeknél, illetõleg egyes fejezeti kezelésû
elõirányzatoknál felmerülõ, elõre nem látható feladatok
finanszírozására nyújt fedezetet.

A tartalék intézményi pótelõirányzatokhoz történõ fel-
használásához a javasolt pótelõirányzatok összegét és ren-
deltetését (címenként és intézményenként kiemelt elõ-
irányzatonkénti bontásban) a Költségvetési és beruházási
fõosztály vezetõjének elõterjesztésében a miniszter hagyja
jóvá.

10.2. Fejezeti egyensúlyi tartalék (10/10/2)
Az elõirányzat felhasználási céljának meghatározására

és a felhasználás engedélyezésére a Kvt. szerint a Kor-
mány jogosult.

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
2/2008. (K. V. Ért. 3.) KvVM

utasítása
az egységes közszolgálati szabályzat módosításáról

A köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.
törvény 6. §-ának (1) bekezdése, illetve a köztisztviselõk
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, valamint az
egyéb törvények módosításáról szóló 2001. évi XXXVI.
törvény 106. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján a következõ utasítást adom ki:

1. §

(1) Az egységes közszolgálati szabályzatról szóló
19/2006. (K. V. Ért. 10.) KvVM utasítás (a továbbiakban:

Ut.) mellékletének 2., 3. és 4. számú függeléke helyébe jelen
utasítás 1., 2. és 3. számú mellékletét képezõ függelék lép.

(2) Az Ut. melléklete jelen utasítás 4. számú mellékletét
képezõ 5. számú függelékkel egészül ki.

2. §

(1) Ez az utasítás kiadmányozása napján* lép hatályba,
rendelkezéseit 2008. január 1-jétõl kell alkalmazni.

(2) Jelen utasítás rendelkezéseit a hatálybalépésének
napján felmentési idejüket töltõ munkatársakra is alkal-
mazni kell, amennyiben az a munkatársra nézve kedve-
zõbb.

Dr. Fodor Gábor s. k.,
környezetvédelmi és vízügyi miniszter

* A kiadmányozás napja: 2008. március 5.

1. számú melléklet
a 2/2008. (K. V. Ért. 3.) KvVM utasításhoz

[2. számú függelék a szabályzathoz]

Szabályzat a köztisztviselõ béren kívüli egyéb
juttatásairól

I. BEVEZETÕ RENDELKEZÉSEK

1. A BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSI RENDSZER
CÉLJA, ALAPELVEI

1.1. A béren kívüli juttatási rendszer célja a minisztéri-
umban dolgozó munkatársak részére egységes elvek alap-
ján szabályozott, de az egyéni igényekhez igazodó szociá-
lis és jóléti juttatások biztosítása.

1.2. A béren kívüli juttatási rendszer a minisztérium ál-
tal elõre meghatározott keretösszegen és juttatási formá-
kon belül egyénre szabott választásra ad lehetõséget.

2. A SZABÁLYZAT HATÁLYA

2.1. Jelen szabályzat (a továbbiakban: szabályzat) sze-
mélyi hatálya – a 2.2. pontban foglalt kivételekkel – kiter-
jed a minisztérium

a) közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselõire és
ügykezelõire,

b) munkaviszonyban álló munkavállalóira, valamint
c) állományába tartozó állami vezetõkre
(a továbbiakban együtt: munkatárs).

2.2. Nem jogosult a béren kívüli juttatási rendszerbe
tartozó juttatások igénybevételére – a Ktv. által biztosított
kötelezõ juttatásokon kívül – a munkatárs
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a) a szülési szabadság, a gyermekgondozási díj, a gyer-
mekgondozási segély folyósításának idõtartamára,

b) 30 napot meghaladó idõtartamú, bármilyen jog-
címen igénybe vett fizetés nélküli szabadság idõtartamára,

c) 3 hónapon túli keresõképtelenség (tartós betegállo-
mány) idõtartamára,

d) ha a munkavégzési kötelezettség alól jogszabály,
vagy a munkáltató intézkedése alapján 30 napot meghala-
dó idõtartamban mentesül, ide nem értve a jogviszony
megszüntetése esetén a felmentési (felmondási) idõ mun-
kavégzési kötelezettséggel nem érintett idõtartamát,

e) a próbaidõ idõtartamára, amennyiben a jogviszony a
próbaidõn belül vagy annak leteltével megszûnik (kivéve
étkezési utalvány, BKV vagy BKSZ bérlet)

f) 3 hónapot meg nem haladó, határozott idõre szóló
jogviszony esetén.

2.3. A béren kívüli juttatás – a jelen szabályzatban
meghatározott feltételekkel – a következõ szociális és jó-
léti juttatásokat tartalmazza:

a) étkezési hozzájárulás:
– természetben nyújtott étkezés (melegétkezési utal-

vány),
– étkezési utalvány (hidegétkezési utalvány),
b) önkéntes nyugdíjbiztosító-pénztári támogatás,
c) Ktv. alapján a köztisztviselõket megilletõ ruházati

költségtérítés, Mt. hatálya alá tartozó munkavállalók szá-
mára ruházati költségtérítés lehetõsége,

d) helyi utazási bérlet támogatása (BKV és BKSz bér-
let),

e) üdülési hozzájárulás:
– csekk formájában,
– pénzbeli hozzájárulásként,
f) otthoni internethasználat támogatása,
g) iskolakezdési támogatás,
h) képernyõ elõtti munkavégzéshez éleslátást biztosító

szemüveg,
i) mûvelõdési intézményi szolgáltatás utalvány formá-

jában.

2.4. A munkatárs a béren kívüli juttatások közül kötele-
zõen választja:

a) az étkezési hozzájárulást [2.3. a) pont],
b) III. 2. pont teljesítése esetén az önkéntes nyugdíjbiz-

tosító-pénztári támogatást [2.3. b) pont],
c) ruházati költségtérítést [2.3. c) pont], (az Mt. hatálya

alá tartozó munkavállalók számára nem kötelezõen vá-
lasztandó elem),

d) a képernyõ elõtti munkavégzéshez éleslátást biztosí-
tó szemüveget, amennyiben azt a 20/2003. KvVM utasítás
elõírásai alapján a 2 évenkénti látásvizsgálaton a munka-
társ részére felírják.

2.5. A 2.3. pont szerinti juttatásokat – a 2.4. pontban
foglalt kivételekkel – a munkatárs igény szerint választja
ki.

2.6. A munkatárs a tárgyévben – a 2.2. pontban foglalt
eltérésekkel – a minisztériumnál fennálló jogviszonya tel-
jes idõtartamára jogosult a béren kívüli juttatási rendszer-
be tartozó, általa választott juttatások igénybevételére a
II.1.1. pontban meghatározott mértékben.

3. ÉRTELMEZÕ RENDELKEZÉSEK

3.1. Jelen szabályzat alkalmazásában
a) közszolgálati jogviszony: a Ktv. szerinti jogviszony;
b) munkaviszony: a Munka Törvénykönyvérõl szóló

XXII. tv. (a továbbiakban: Mt.) szerinti jogviszony;
c) állami vezetõ: a Kormány tagjai és az államtitkárok

jogállásáról és felelõsségérõl szóló 2006. évi LVII. tv. ha-
tálya alá tartozó személy;

d) prémiumévek programban részt vevõ munkatárs: a
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási
állományról szóló 2004. évi CXXII. tv. (a továbbiakban:
PéPtv.) 3. § (1) bekezdésében elõírt feltételeknek megfele-
lõ, határozott idejû kinevezéssel rendelkezõ köztisztvise-
lõ, ügykezelõ, illetve határozott idejû munkaszerzõdéssel
rendelkezõ munkavállaló;

e) különleges foglalkoztatási állományba helyezett
munkatárs: a PéPtv. 5. § (1) bekezdésében elõírt feltételek-
nek megfelelõ határozott idejû kinevezéssel rendelkezõ
köztisztviselõ, ügykezelõ.

3.2. Ahol jelen szabályzat jogviszonyt említ, azon a
közszolgálati jogviszonyt és a munkaviszonyt is érteni
kell.

II. A BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSI RENDSZERRE
VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK

4. A JUTTATÁSOKRA FELHASZNÁLHATÓ ÉVES
KERETÖSSZEG MEGÁLLAPÍTÁSA

4.1. A juttatásokra igénybe vehetõ éves keretösszeg a
minisztériumi költségvetési lehetõségek, a személyi jöve-
delemadóról szóló törvény és egyéb irányadó jogszabá-
lyok figyelembevételével évente kerül felülvizsgálatra és
jóváhagyásra – a minisztériumi éves költségvetési terv jó-
váhagyásával egyidejûleg.

4.2. Az éves keretösszeg egy naptári évben a jelen sza-
bályzatban meghatározott juttatási formák igénybevételé-
re használható fel. A tárgyévben igénybe nem vett keret
nem vihetõ át a következõ évre, az igénybe nem vett össze-
get a munkatárs részére – írásbeli kérelme alapján – a
tárgyévben ki kell fizetni, a személyi jövedelemadóról
szóló 1995. évi CXVII. törvényben (a továbbiakban: SzJA
törvény) elõírtak szerint.

4.3. Az éves keretösszeg a munkaidõvel, illetve a mi-
nisztériumnál jogviszonyban töltött idõvel arányosan ke-
rül megállapításra

a) a részmunkaidõben foglalkoztatott,
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b) a határozott idejû kinevezéssel, munkaszerzõdéssel
rendelkezõ, illetve

c) a minisztériumnál év közben keletkezõ vagy meg-
szûnõ jogviszonnyal rendelkezõ
munkatársak esetében.

4.4. Az 1.1–1.3. pontok szerint meghatározott keret-
összeg 30%-a illeti meg a prémiumévek programban fog-
lalkoztatott, valamint a különleges foglalkoztatási állo-
mányba helyezett munkatársakat.

5. A JUTTATÁSI ELEMEK KIVÁLASZTÁSA

5.1. A juttatások éves keretösszegén belül választható
elemek maximális összegérõl és a juttatások igénybevéte-
lének részletes szabályairól a Humánpolitikai osztály és a
Pénzügyi és Számviteli osztály évente legkésõbb tárgyév
január 15-éig tájékoztatja a munkatársakat.

5.2. A munkatárs a Pénzügyi és Számviteli osztály által
megadott határidõre és formában köteles nyilatkozni a kö-
vetkezõ évre vonatkozóan a részére megállapított keret-
összeg felhasználásáról, az általa választott juttatási ele-
mekrõl és mértékérõl, ezen szabályzat 2. sz. melléklete
szerint.

5.3. Az év közben a minisztériumnál jogviszonyt léte-
sítõ, valamint az a munkatárs, akinek a jogosultsága – az
I.2.2. pontban foglaltak figyelembevételével év közben
keletkezik, az elsõ munkában töltött napját követõ 15 na-
pon belül nyilatkozik a részére a Humánpolitikai osztály
által megállapított keretösszeg felhasználásáról, az általa
választott juttatások formájáról és mértékérõl.

5.4. Amennyiben a munkatárs a 2.2–2.3. pont szerinti
nyilatkozatot önhibájából elmulasztja, úgy a keletkezõ
többlet adó terheket a kerete terhére köteles elszámolni.

5.5. A béren kívüli juttatásokra vonatkozó választás ér-
vényessége a naptári évre, illetve a jogviszony, vagy jogo-
sultság évközi megszûnéséig szól. Év közben módosításra
a munkatárs írásbeli kérésére egy alkalommal van lehetõ-
ség.

5.6. A juttatás választott összegének meghatározásánál
figyelemmel kell lenni az éves keretösszegre, valamint az
I.2.4. pont szerint kötelezõen választandó juttatásokra.

6. ELJÁRÁS A JOGVISZONY MEGSZÛNÉSE ESE-
TÉN

6.1. Ha munkatárs jogviszonya év közben megszûnik,
köteles a részére nyújtott béren kívüli juttatási összeggel
az utolsó munkában töltött napon elszámolni.

6.2. Amennyiben a munkatárs a tárgyévben a juttatási
keret – jogviszonya idõtartamával idõarányosan megálla-
pított – felhasználható mértékénél többet vett igénybe, úgy
a különbözet utolsó illetményébõl levonásra kerül. Utal-
vány (üdülési csekk, mûvelõdési utalvány, étkezési utal-

vány) jogviszony megszûnésekor nem adható vissza, az el-
számolás készpénzzel történik. Amennyiben a munkatárs
a juttatási keret felhasználható mértékénél kevesebbet vett
igénybe, úgy részére a különbözet kiadásra kerül az SzJA
törvényben elõírtak szerint.

6.3. A 3.2. pontban foglaltak megfelelõen irányadók
abban az esetben is, ha a munkatárs jogosultsága – az
I.2.2. pontban foglaltakat figyelembe véve – év közben
szûnik meg.

7. A TÖBBLETFELHASZNÁLÁS KEZELÉSE

7.1. A béren kívüli juttatások felhasználása során a
Pénzügyi és Számviteli osztály folyamatosan figyeli a fel-
használások mértékét annak érdekében, hogy többletfel-
használás (pl. illetményemelés következtében keletkezett
önkéntes kölcsönös nyugdíjbiztosító-pénztári munkáltatói
tagdíjbefizetés miatt) ne valósulhasson meg.

7.2. Ha a munkatárs a rendelkezésre álló keretet meg-
haladóan részesült a béren kívüli választható juttatások-
ból, azt köteles a minisztérium részére visszafizetni.
Kerettúllépés esetén az elszámolás illetménybõl való levo-
nással történik.

7.3. Ha a Pénzügyi és Számviteli osztály az ellenõrzés-
kor esetlegesen kerettúllépést állapít meg, köteles intéz-
kedni a munkatárs felé a többletfelhasználás visszafizeté-
sérõl.

8. A BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK NYILVÁN-
TARTÁSA, ELSZÁMOLÁSA, AZ ADÓ MEGÁLLAPÍ-
TÁSA

8.1. A juttatások nyilvántartása
8.1.1. A Pénzügyi és Számviteli osztálya a (3. számú

függelék) szerint gondoskodik az igények felmérésérõl, el-
lenõrizve a szabályzat szerinti kitöltését.

8.1.2. A nyilvántartás az illetmény-számfejtési rend-
szer keretein belül történik, a nem rendszeres juttatások
modul használatával, külön jogcímet nyitva az egyes jutta-
tásokra vonatkozóan.

8.1.3. A Pénzügyi és Számviteli osztály minden mun-
katársról név szerinti nyilvántartást vezet az általa válasz-
tott juttatási formák igénybevételérõl, mely az adóbevallás
és az adó megfizetésének alapbizonylatát képezi.

8.2. A juttatások elszámolása
8.2.1. Azon juttatások esetében, ahol a minisztérium

számla alapján térít, a Pénzügyi és Számviteli osztály min-
den hónap 20-ig összegyûjti a számlákat a létszámjelentés-
sel egyidejûleg.

8.2.2. A pénzbeli juttatások elszámolása a KIR kereté-
ben átutalással történik az alábbi ütemezés szerint:

– az önkéntes nyugdíjbiztosítás pénztári támogatás el-
számolása havonta,

– éleslátást biztosító szemüveg két évente egy alkalom-
mal,

3. szám KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ 503



– otthoni internethasználat támogatása évente két alka-
lommal,

– ruházati költségtérítés évente egy alkalommal (már-
cius),

– pénzbeli üdülési hozzájárulás évente egy alkalommal
a soron következõ illetmény átutalásával egyidejûleg.
Az éves két kifizetés idõpontja június és november hóna-
pok.

8.2.3. A nem pénzbeli térítésként biztosított juttatás
utalvány vagy bérletszelvény formájában történik az aláb-
bi ütemezés szerint:

– bérletszelvény év elején, illetve belépéskor,
– étkezési hozzájárulás havonta,
– üdülési csekk évente egy alkalommal,
– mûvelõdési utalvány évente egy alkalommal,
– iskolakezdési támogatás évente egy alkalommal.
8.2.4. Az önkéntes kölcsönös nyugdíjbiztosító-pénztá-

ri munkáltató támogatás átutalásának alapja a belépéskor
leadott záradékolt belépési nyilatkozat leadása, melyet a
Humánpolitikai osztály továbbít a Pénzügyi és Számviteli
osztály felé. Nyugdíjbiztosítópénztár-váltás esetén a mun-
katársat adatszolgáltatási kötelezettség terheli a Pénzügyi
és Számviteli osztály felé.

8.2.5. A helyi és helyközi utazási bérlet beszerzésérõl
és kiadásáról – a Humánpolitikai osztály adatszolgáltatása
alapján – a Pénzügyi és Számviteli osztály gondoskodik.

8.2.6. Az étkezési utalványok, üdülési csekk, iskola-
kezdési támogatás, mûvelõdési szolgáltatás utalványainak
beszerzése és kiadása a dolgozók által kitöltött nyilatkozat
alapján (3. sz. függelék) a Pénzügyi és Számviteli osztály
feladata. A mûvelõdési szolgáltatás utalványokat a több
elfogadóhelyet biztosító szolgáltatótól kell beszerezni.

8.3. Az adó megállapítása
8.3.1. Az adó megállapítására, bevallására és megfize-

tésére a túllépést követõen minden alkalommal sor kerül,
amikor a keretbe tartozó béren kívüli juttatást ad a munkál-
tató a munkavállalónak. Ez az év közben kilépõkre is
vonatkozik, esetükben a kilépés napja szerint kell teljesí-
teni az adókötelezettséget.

III. A BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOKRA VONATKOZÓ
KÜLÖNÖS SZABÁLYOK

9. ÉTKEZÉSI HOZZÁJÁRULÁS (KTV 49/F. §)

9.1. A minisztérium béren kívüli juttatási rendszeren
belül kötelezõen választandó juttatási elemként havonta
étkezési hozzájárulást biztosít a munkatársak részére.

9.2. Az étkezési hozzájárulás formája a munkatárs elõ-
zetes nyilatkozata alapján

a) természetben nyújtott étkezés (melegétkezési utal-
vány), vagy

b) étkezési utalvány (hidegétkezési utalvány).

9.3. Az étkezési hozzájárulás bármelyik választott forma
esetén a személyi jövedelemadóról szóló törvényben megha-
tározott adómentes juttatás legmagasabb mértékéig terjedhet.
A két fajta hozzájárulás egyszerre nem választható.

9.4. Az étkezési hozzájárulást a köztisztviselõk minden
hónapban az illetményük kifizetésekor utólag kapják meg.

10. ÖNKÉNTES NYUGDÍJBIZTOSÍTÓ-PÉNZTÁRI
TÁMOGATÁS

10.1. Az önkéntes nyugdíjbiztosító-pénztári támogatás
– mint kötelezõen választandó elem – keretében a minisz-
térium munkáltatói tagdíj-hozzájárulást fizet annak a mun-
katársnak, aki

a) önkéntes nyugdíjbiztosító pénztár tagja, és
b) leadja a Humánpolitikai osztályon a záradékolt ön-

kéntes nyugdíjbiztosító-pénztári belépési nyilatkozatát.

10.2. Az önkéntes nyugdíjbiztosító-pénztári munkál-
tatói hozzájárulás havonta – havi minimum 1000 Ft köz-
tisztviselõi befizetés esetén – a köztisztviselõ által válasz-
tott mértékig, legfeljebb a bérszámfejtéskor érvényben
lévõ kinevezési okiratban szereplõ, kerekítéssel együtt
számított összes illetmény 2%-áig, illetve legfeljebb a
mindenkori minimálbér feléig terjedhet.

11. RUHÁZATIKÖLTSÉG-TÉRÍTÉS

11.1. A Ktv. 49/G. §-a alapján a ruházatiköltség-térítés
kötelezõen választandó elem. Mértéke a mindenkor érvé-
nyes illetményalap 200%-a.

11.2. Az Mt. hatálya alá tartozó munkavállalók számá-
ra nem kötelezõen választandó elem a ruházatiköltség-té-
rítés, összegét is szabadon válaszhatják meg, azonban az
SzJA törvény értelmében nem köztisztviselõk ruházati-
költség-térítését adó- és járulékfizetési kötelezettség ter-
heli. Az Mt. hatálya alá tartozó munkavállalókat, továbbá
a minisztérium nevére és címére kiállított ruhaszámla-
leadási kötelezettség terheli.

12. HELYI UTAZÁSI BÉRLET TÁMOGATÁSA

12.1. A minisztérium a béren kívüli juttatási rendszeren
belül a munkatársnak – választása esetén – a tárgyévre ér-
vényes éves vagy havi BKV vagy BKSz bérletet bocsát
rendelkezésre.

12.2. Nem igényelhet közlekedési bérletet az a munka-
társ, aki a munkába járáshoz saját gépkocsit vesz igénybe
és ezért költségtérítésben részesül.

12.3. A naptári év elején jogviszonyban álló munkatárs
az éves BKV vagy BKSz bérlet következõ formái közül
választhat:

a) BKV kedvezményes éves bérlet, vagy
b) budapesti egyesített kedvezményes éves bérlet, vagy
c) BKV kedvezményes éves nyugdíjas bérlet, vagy
d) budapesti egyesített éves nyugdíjas bérlet.
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12.4. Az év közben jogviszonyt létesítõ munkatárs ré-
szére választása szerint

a) BKV havibérlet, vagy
b) budapesti egyesített havibérlet, vagy
c) BKV nyugdíjas havibérlet,
d) budapesti egyesített nyugdíjas havibérlet

biztosítására kerül sor.

12.5. A munkatárs jogviszonyának megszûnése esetén
köteles leadni a bérletszelvényt, kivéve, ha azt idõarányo-
san megváltja.

13. ÜDÜLÉSI HOZZÁJÁRULÁS (KTV 49/H. §)

13.1. A minisztérium az üdülési hozzájárulást pénzbeli
hozzájárulásként vagy a Magyar Nemzeti Üdülési Alapít-
vány által kibocsátott, névre szóló üdülési csekk formájá-
ban nyilatkozat alapján a Pénzügyi és Számviteli osztály
biztosítja.

13.2. E juttatási forma választása esetén a munkatárs a
rendelkezésre bocsátott nyomtatványon nyilatkozik a sze-
mélyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott
adatokról (4. számú függelék szerint).

13.3. Az üdülési hozzájárulás – a más kifizetõtõl kapott
üdülési hozzájárulással együtt – évente a személyi jövede-
lemadóról szóló törvény szerint természetbeni juttatásnak
minõsül és a minimálbért meghaladó részre vonatkozik az
adókötelezettség.

13.4. A munkavállalóval azonos megítélés alá esik a
vele közös háztartásban élõ közeli hozzátartozójának bizto-
sított üdülési csekk, így az a munkavállaló keretét terheli.

13.5. Az üdülési hozzájárulás egy összegben igényel-
hetõ.

14. OTTHONI INTERNETHASZNÁLAT TÁMO-
GATÁSA

14.1. A minisztérium – e juttatási forma választása ese-
tén – támogatja a munkatársak otthoni internethasználatá-
nak költségeit. A munkatárs vagy házastársa által megkö-
tött egyedi szolgáltatási szerzõdés alapján a minisztérium
az internethasználat havi forgalmi díját, évente két alka-
lommal a szolgáltató által kiállított számla alapján átvál-
lalja, azaz megtéríti.

14.2. A juttatás a havi díjhoz való pénzbeli hozzájáru-
lás formájában nyújtható, utólagosan, az eredeti számla és
a befizetést igazoló csekk, vagy bakszámlakivonat máso-
latának leadása és befogadása után.

14.3. A juttatás folyósításának feltétele a munkatárs
(vagy házastársa) nevére szóló számla, melyben elkülöní-

tetten szerepel az internethasználat díja. Ennek hiányában
a térítés nem tekinthetõ adómentes juttatásnak. Az elszá-
molás évente két alkalommal történik az eredeti számla le-
adásával.

14.4. A juttatás adó- és járulékmentes mértékét – az
éves keretösszegen belül – a munkatárs maga határozza
meg azzal, hogy az igényelt összeg nem haladhatja meg az
elszámolásra benyújtott számlák összegét.

15. ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS

15.1. A minisztérium – e juttatási forma választása ese-
tén – utalvány formájában iskolakezdési támogatást nyújt
a közoktatásról szóló törvényben meghatározott gyermek,
tanuló számára – a rá tekintettel családi pótlékra jogosult –
szülõ vagy a vele közös háztartásban élõ házastárs útján.

15.2. Az iskolakezdési támogatás mértéke tanévenként
és – a 7.1. pontban foglalt feltételeknek megfelelõ – gyer-
mekenként a személyi jövedelemadóról szóló törvényben
meghatározott adómentes juttatás mértékéig terjedhet.

15.3. Az iskolakezdési támogatás utalvány kizárólag a
tanév elsõ napját megelõzõ és azt követõ hatvan napon be-
lül vehetõ igénybe.

15.4. Az iskolakezdési támogatás utalvány kizárólag
tankönyv, taneszköz, ruházat vásárlására jogosít.

16. KÉPERNYÕ ELÕTTI MUNKAVÉGZÉSHEZ
ÉLESLÁTÁST BIZTOSÍTÓ SZEMÜVEG

16.1. A minisztérium legfeljebb 2 évenként a képernyõ
elõtti munkavégzéshez egészségvédelmi eszközként éles-
látást biztosító szemüveggel látja el a munkatársait,
amennyiben azt a 20/2003. (K. Ért. 11.) KvVM utasítás
elõírásai alapján a 2 évenkénti látásvizsgálaton a munka-
társ részére felírják.

16.2. Igazolásul a minisztérium nevére szóló számla
szolgál.

17. MÛVELÕDÉSI INTÉZMÉNYI SZOLGÁLTATÁS

17.1. A minisztérium – e juttatási forma választása ese-
tén – támogatja a munkatárs kulturális rendezvényeken
való részvételének költségeit, utalvány formájában.

17.2. A juttatás adó- és járulékmentes, mértékét – az
éves keretösszegen belül – a munkatárs maga határozza
meg.
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2. számú melléklet a 2/2008. (K. V. Ért. 3.) KvVM utasításhoz

[3. számú függelék a szabályzathoz]

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
Nyilatkozat
2008. évre

a béren kívüli juttatások igénybevételérõl

Név: ................................................................................

Adószám: .......................................................................

Szervezeti egység: .......................................................... tel./mellék: .........................................................................................

2008. évi jogosultság kezdete: 2008. január 1.

Éves keret: 400 000 forint

Idõarányos keret: 400 000 forint

Igényelhetõ jogcímek: Havi:
Éves

szinten:
Összesen:

Étkezési hozzájárulás:* Melegétel utalvány:*
12 000 Ft/hó

Étkezési utalvány:*
6000 Ft/hó

Önkéntes nyugdíjpénztár: Munkáltatói befizetés havonta a bruttó illetm. 2%-a,
max. a min.bér 50%-a (34 500 Ft)

Ruházatiköltség-térítés: 77 300 Ft/év 77 300 77 300

Helyi utazási bérlet
támogatása:

Éves/havi kedvezm. BKV bérlet: 90 750 Ft/év
Nyugdíjas: 3250 Ft/hó

Éves/havi kedvezm. egyesített (BKSz) bérlet:
99 550 Ft/év
Nyugdíjas: 3550 Ft/hó

Üdülési hozzájárulás: Üdülési csekk esetén:
max. 69 000 Ft

Hozzátartozó részére:
max. 69 000 Ft

Pénzbeli hozzájár.: választott összeg + közterhei = a vá-
lasztott összeg 1,32 szorzóval számolva

Internet: havidíjhoz való pénz-
beni hozzáj.

Évi két kifizetés:
június és november hónapban

Iskolakezdési támogatás: Iskolakezdési támogatási utalvány: 20 700 Ft/év/gyermek

Képernyõ elõtti munkavégzés-
hez éleslátást bizt. szemüveg:

2 évente 25 000 Ft

Mûvelõdési szolgáltatás: Felsõ összeghatár nélküli utalvány

MINDÖSSZESEN: 77 300

Még felhasználható összeg: 322 700

* Megjegyzés: Csak az egyik étkezési utalványforma választható!

Budapest, 2008. ………………………

………………………
aláírás
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3. számú melléklet a 2/2008. (K. V. Ért. 3.) KvVM utasításhoz

[4. számú függelék a szabályzathoz]

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

NYILATKOZAT

üdülési csekk igénybevételéhez

kitöltendõ minden kedvezményezett részérõl

Nyilatkozó neve: ...........................................................................................................................................................

Adóazonosító jele: ........................................................................................................................................................

Kijelentem, hogy más kifizetõtõl üdülési csekkben részesültem:

igen nem

(Megfelelõ válasz aláhúzandó.)

Más kifizetõtõl az adóévben a nyilatkozatot megelõzõen ellenérték nélkül átvett, illetve engedménnyel vásárolt
üdülési csekk értéke: ..............................................………………………………………………………………………

Megfizetett ellenérték: ………………………………………………………………………………………………..

Budapest, ……………………………………

................................................

aláírás

Elõttünk, mint tanúk elõtt:

1. Név: ………………………………………………… 2. Név: …………………………………………………

Lakcím: ……………………………………………….... Lakcím: ………………………………………………....

Aláírás: …………………………………………………. Aláírás: ………………………………………………….
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4. számú melléklet a 2/2008. (K. V. Ért. 3.) KvVM utasításhoz

[5. számú függelék a szabályzathoz]

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
Nyilatkozat
2008. évre

a béren kívüli juttatások igénybevételérõl
(Mt. hatálya alá tartozók)

Név: ................................................................................

Adószám: .......................................................................

Szervezeti egység: .......................................................... tel./mellék: .........................................................................................

2008. évi jogosultság kezdete: 2008. január 1.

Éves keret: 400 000 forint

Idõarányos keret: 400 000 forint

Igényelhetõ jogcímek: Havi:
Éves

szinten:
Összesen:

Étkezési hozzájárulás:* Melegétel utalvány:*
12 000 Ft/hó

Étkezési utalvány:*
6000 Ft/hó

Önkéntes nyugdíjpénztár: Munkáltatói befizetés havonta a bruttó illetm. 2%-a,
max. a min.bér 50%-a (34 500 Ft)

Ruházatiköltség-térítés: választott összeg + közterhei = a választott összeg
2,0166 szorzóval számolva

Helyi utazási bérlet
támogatása:

Éves/havi kedvezm. BKV bérlet: 90 750 Ft/év
Nyugdíjas: 3250 Ft/hó

Éves/havi kedvezm. egyesített (BKSz) bérlet:
99 550 Ft/év
Nyugdíjas: 3550 Ft/hó

Üdülési hozzájárulás: Üdülési csekk esetén:
max. 69 000 Ft

Hozzátartozó részére:
max. 69 000 Ft

Internet: havidíjhoz való pénz-
beni hozzáj.

Évi két kifizetés:
június és november hónapban

Iskolakezdési támogatás: Iskolakezdési támogatási utalvány: 20 700 Ft/év/gyermek

Képernyõ elõtti munkavégzés-
hez éleslátást bizt. szemüveg:

2 évente 25 000 Ft

Mûvelõdési szolgáltatás: Felsõ összeghatár nélküli utalvány

MINDÖSSZESEN:

Még felhasználható összeg: 400 000

* Megjegyzés: Csak az egyik étkezési utalványforma választható!

Budapest, 2008. ………………………

………………………
aláírás
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Bírósági határozat

A termálkút mint vízi létesítmény az ingatlan
alkotórészének minõsül, ezért az ingatlan

tulajdonjogának átruházása esetén a felek nem
minõsíthetik az alkotórész átruházását önálló

szolgáltatásnak, és az elõvásárlási jog sem
gyakorolható pusztán az alkotórész nélküli ingatlanra

[Ptk. 95. § (1) bek., 373. §]*

* A határozat teljes szövege a Bírósági Határozatok 2008. évi 1. számá-
ban, 23. sorszám alatt jelent meg.

Tájékoztató

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
8001/2008. (K. V. Ért. 3.) KvVM

tájékoztatója

a „Nemzetközi jelentõségû Vadvizek Jegyzéké”-be
bejegyzett hazai védett vizek és vadvízterületek

körének bõvítésérõl

A nemzetközi jelentõségû vadvizekrõl, különösen mint
a vízimadarak tartózkodási helyérõl szóló, Ramsarban,
1971. február 2-án elfogadott egyezmény és annak 1982.
december 3-án és 1987. május 28.–június 3. között elfoga-
dott módosításai egységes szerkezetben történõ kihirdeté-
sérõl szóló 1993. évi XLII. törvény hatálya alá a
8004/2003. (K. Ért. 11.) KvVM tájékoztatóban, továbbá a
8003/2006. (K.V. Ért. 9.) KvVM tájékoztatóban megjelen-
tetett területek köre a következõ védett vizekkel és
vadvízterületekkel bõvül:

1. Borsodi Mezõség Ramsari terület. Kiterjedése:
17 932,2 ha

2. Montág-puszta Ramsari terület. Kiterjedése:
2203,0 ha

3. A Hortobágy Ramsari terület bõvítése. A bõvítés ki-
terjedése: 8118,6 ha

Az 1–3. pontokban megnevezett területek bejegyzése a
„Nemzetközi Jelentõségû Vadvizek jegyzéké”-be 2008-ban
történik meg.

A területekhez tartozó helyrajzi számos jegyzéket a
melléklet tartalmazza.

Dr. Fodor Gábor s. k.,
környezetvédelmi és vízügyi miniszter

Melléklet
a 8001/2008. (K. V. Ért. 3.) KvVM tájékoztatóhoz

1. Borsodi Mezõség Ramsari terület (kiterjedése:
17 932,2 ha)

Ároktõ

0110/1, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117,
0118, 0119, 0120, 0122, 0123, 0128, 0129, 0130, 0131,
0132, 0133, 0134, 0135, 0136/2, 0136/3, 0136/5, 0136/6,
0136/7, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143/5,
0143/6, 0143/7, 0409

Gelej

092/1, 092/2, 0122/1, 0122/2, 0123/4, 0123/7, 0123/8,
0123/9, 0123/10, 0123/11, 0123/12, 0123/13, 0123/14,
0124, 0125/1, 0125/2, 0126/1, 0126/2, 0128/4, 0128/5,
0128/6, 0128/7, 0128/8, 0128/9, 0130/1, 0130/2, 0133,
0134/1, 0134/2, 0135, 0136/1, 0136/2, 0137/1, 0137/2,
0137/3, 0139/1, 0139/2, 0140, 0141/1, 0142/2, 0142/3,
0142/4, 0143/1, 0143/2, 0144/3, 0144/4, 0144/6, 0144/7,
0146/1, 0146/2, 0147, 0148/1, 0148/2, 0149, 0150/1,
0150/3, 0150/4, 0151, 0152, 0153, 0154/1, 0154/2,
0154/3, 0155, 0156, 0157, 0160, 0161, 0162/1, 0162/3

Mezõcsát

0158/1, 0172, 0173/2, 0173/3, 0173/5, 0173/7, 0173/9,
0173/10, 0173/11, 0173/12, 0173/13, 0173/14, 0174/1,
0174/2, 0174/3, 0175, 0176, 0177/2, 0177/3, 0177/4,
0177/5, 0177/6, 0177/7, 0177/8, 0177/10, 0177/11,
0177/12, 0177/13, 0178, 0179/2, 0179/4, 0179/5, 0179/6,
0179/7, 0179/8, 0179/9, 0179/10, 0179/11, 0179/12,
0179/13, 0179/14, 0179/15, 0180, 0181/2, 0181/3, 0181/4,
0181/5, 0181/6, 0181/8, 0181/9, 0181/10, 0182, 0183,
0191/1, 0191/2, 0191/3, 0202, 0231, 0233, 0243, 0244,
0245, 0246, 0247, 0248, 0249, 0250/2, 0250/3, 0250/4,
0251/1, 0251/2, 0252/1, 0252/2, 0253, 0254, 0255,
0257/1, 0258/1, 0258/2, 0258/3, 0258/4, 0258/5, 0258/6,
0258/7, 0258/8, 0258/9, 0258/10, 0258/11, 0258/12,
0258/13, 0263, 0264/2, 0264/4, 0264/5, 0264/6, 0264/8,
0264/9, 0264/10, 0264/11, 0264/12, 0264/13, 0265,
0266/1, 0266/2, 0266/3, 0266/4, 0266/5, 0266/6, 0266/8,
0266/9, 0266/10, 0266/11, 0266/12, 0266/13, 0267,
0268/1, 0268/2, 0268/3, 0268/4, 0268/6, 0268/7, 0268/8,
0268/9, 0269, 0270/1, 0270/2, 0270/3, 0271, 0272/1,
0272/2, 0272/3, 0273, 0274, 0275/1, 0275/2, 0275/3,
0275/4, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281/1, 0281/2,
0281/3, 0281/4, 0282, 0283, 0284, 0285, 0286, 0286,
0287, 0288, 0289, 0290, 0291, 0292, 0293/1, 0293/3,
0293/4, 0294, 0295/1, 0295/2, 0295/3, 0295/4, 0295/6,
0295/7, 0295/8, 0295/9, 0295/10, 0296, 0297, 0298, 0299,
0300, 0300, 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307,
0308, 0309, 0310, 0311, 0316, 0317/1, 0317/2, 0318,
0319, 0320, 0321, 0322, 0323/1, 0323/3, 0323/4, 0324,
0325/1, 0325/2, 0325/3, 0325/5, 0325/6, 0325/7, 0325/8,
0325/12, 0325/13, 0325/14, 0325/15, 0325/16, 0325/17,
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0325/18, 0325/19, 0325/20, 0325/21, 0325/22, 0325/23,
0326/1, 0326/2, 0327, 0328, 0329, 0330, 0331, 0332,
0333, 0334, 0335, 0336/1, 0336/2, 0337, 0338, 0339/1,
0339/2, 0339/3, 0344, 0345, 0346, 0347, 0348, 0395/2,
0395/4, 0395/5, 0395/7, 0395/8, 0395/9, 0395/10,
0395/11, 0395/12, 0395/13, 0395/14

Mezõkeresztes

0330, 0331, 0332, 0333, 0334, 0335, 0336, 0337/1,
0337/2, 0338, 0339, 0340/1, 0340/2, 0341, 0342, 0343,
0344, 0345, 0346, 0347, 0348, 0349, 0350, 0351/1, 0352,
0353, 0354, 0355, 0356, 0357, 0358, 0359/1, 0359/2,
0359/3, 0359/4, 0359/5, 0359/6, 0359/7, 0359/8, 0359/9,
0359/10, 0360, 0361, 0362, 0363, 0364, 0365, 0366/1,
0366/2, 0367, 0368, 0369/1, 0369/2, 0370, 0371, 0372,
0373, 0374

Mezõnagymihály

095, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116, 0117, 0119, 0120,
0121, 0122, 0123, 0124, 0126, 0128, 0129, 0130, 0131,
0132, 0133/1, 0133/2, 0133/3, 0133/4, 0133/5, 0133/6,
0133/7, 0133/8, 0136, 0137/1, 0137/2, 0137/3, 0137/4,
0137/5, 0140, 0141, 0144, 0145, 0146, 0147/1, 0147/2,
0149, 0150, 0151, 0152/3, 0152/4, 0152/5, 0152/6,
0152/7, 0152/8, 0152/9, 0152/10, 0152/11, 0152/12,
0152/13, 0152/14, 0152/15, 0152/16, 0152/17, 0152/18,
0152/19, 0152/20, 0152/21, 0152/22, 0152/23, 0152/24,
0152/25, 0153/1, 0153/2, 0153/3, 0153/4, 0154/2, 0154/4,
0157, 0158, 0159/1, 0159/2, 0159/3, 0162, 0163, 0164,
0165, 0166, 0167/1, 0167/2, 0169, 0175, 0176/1, 0176/2,
0177, 0178, 0180, 0181, 0182, 0183, 0184/2, 0184/4,
0184/5, 0184/6, 0185, 0186, 0187/1, 0187/2, 0190, 0193,
0194, 0196/2, 0196/3, 0196/4, 0196/6, 0196/7, 0197/1,
0198/1, 0198/2, 0198/4, 0199/2, 0199/4, 0199/5, 0199/8,
0199/9, 0199/11, 0199/12, 0199/13, 0199/14, 0199/15,
0200, 0201, 0202, 0203/1, 0203/2, 0204/1, 0205/1,
0205/2, 0206, 0207/1, 0207/2, 0207/3, 0207/4, 0208,
0209/1, 0209/2, 0209/3, 0210/1, 0210/2, 0210/3, 0211,
0212, 0213, 0214, 0215, 0216, 0217, 0218, 0220, 0221,
0222/2, 0222/3, 0222/4, 0222/7, 0222/8, 0222/9, 0222/10,
0222/11, 0222/12, 0222/13, 0222/14, 0222/15, 0222/16,
0222/17, 0222/18, 0222/19, 0222/20, 0222/21, 0222/22,
0222/23, 0222/24, 0222/25, 0222/26, 0222/27, 0222/28,
0222/29, 0222/30, 0222/31, 0222/32, 0222/33, 0222/34,
0222/35, 0222/36, 0222/37, 0222/38, 0222/39, 0222/40,
0222/41, 0222/42, 0222/43, 0223, 0224/1, 0224/2, 0224/3,
0224/4, 0224/6, 0224/7, 0224/8, 0224/9, 0224/10,
0224/11, 0224/12, 0224/13, 0224/15, 0224/16, 0224/17,
0224/18, 0224/19, 0224/20, 0224/21, 0224/22, 0224/23,
0224/24, 0224/25, 0224/26, 0224/27, 0224/28, 0224/29,
0224/31, 0224/32, 0224/33, 0224/34, 0225, 0226/4,
0226/5, 0226/6, 0226/7, 0226/8, 0226/9, 0226/10,
0226/11, 0226/12, 0226/13, 0227, 0228/2, 0228/3, 0228/4,
0228/5, 0228/6, 0228/7, 0228/8, 0228/9, 0228/10,
0228/11, 0229, 0230, 0231, 0232, 0233, 0234, 0235, 0236,
0237, 0238, 0239, 0240, 0241, 0242, 0243, 0244, 0245/1,

0245/2, 0245/3, 0245/4, 0245/5, 0246, 0247, 0248/2,
0248/3, 0248/4, 0248/5, 0248/6, 0248/7, 0248/8, 0248/9,
0248/10, 0248/11, 0248/12, 0248/13, 0248/14, 0249/1,
0249/2, 0250, 0251/1, 0251/2, 0251/3, 0252/1, 0252/2,
0253, 0254, 0255, 0256, 0257, 0258, 0259, 0260, 0261,
0264, 0265, 0266, 0267, 0268, 0269, 0270, 0271, 0272,
0273, 0274, 0275, 0276, 0277, 0278, 0280/2, 0281, 0282,
0283, 0284, 0285, 0286, 0287/1, 0287/2, 0287/3, 0287/4,
0288, 0289, 0290, 0291, 0292/1, 0292/2, 0293, 0294,
0295, 0296, 0297/1, 0297/2, 0298, 0299, 0300, 0301/1,
0301/2, 0303, 0304, 0305, 0306/1, 0306/2, 0307, 0308,
0310, 0311/1, 0311/2, 0311/3, 0311/4, 0312, 0313, 0314,
0315, 0316, 0317, 0318, 0319, 0320, 0321, 0322, 0323,
0324, 0326, 0327, 0328/1, 0328/2, 0328/3, 0328/4, 0329,
0330, 0331, 0332/2, 0332/3, 0332/4, 0333/1, 0333/2,
0333/3, 0333/4, 0334/1, 0334/2, 0335, 0336, 0337/1,
0337/2, 0338, 0339, 0340, 0341/2, 0341/3, 0341/5,
0341/6, 0341/7, 0342, 0343, 0344, 0345, 0346, 0347,
0348, 0349/4, 0350, 0351, 0352, 0353, 0354/1, 0354/2,
0354/3, 0354/4, 0355, 0356, 0357, 0358, 0359, 0360,
0361, 0362, 0363, 0364, 0365, 0366, 0368/2, 0368/3,
0368/4, 0368/5, 0369, 0370/1, 0370/2, 0371, 0372/2,
0372/3, 0372/4, 0372/5, 0373, 0376, 0377, 0378, 0379,
0380, 0381, 0382, 0384/1, 0384/2, 0385, 0386, 0387/1,
0387/2, 0387/3, 0387/4, 0387/5, 0387/6, 0387/7, 0387/8,
0387/9, 0387/10, 0387/11, 0387/12, 0387/13, 0388, 0389,
0390/1, 0390/2, 0391, 0392/1, 0392/2, 0392/3, 0392/4,
0392/5, 0392/6, 0392/7, 0392/8, 0392/9, 0395, 0396/1,
0396/2, 0398/2, 0399, 0400/1, 0400/3, 0400/4, 0400/5,
0400/6, 0400/7, 0400/8, 0400/9, 0400/10, 0400/11,
0400/12, 0400/13, 0400/14, 0400/15, 0400/16, 0400/17,
0400/18, 0400/19, 0400/20, 0400/21, 0400/22, 0400/23,
0400/24, 0400/25, 0402, 0402, 0403, 0404/1, 0404/2,
0404/3, 0404/4, 0404/5, 0404/6, 0404/7, 0404/8, 0404/9,
0404/10, 0404/11, 0404/12, 0404/13, 0404/14, 0404/15,
0404/16, 0404/17, 0404/18, 0404/19, 0404/20, 0404/21,
0404/22, 0404/23, 0404/24, 0404/25, 0404/26, 0404/27,
0404/28, 0404/29, 0405, 0406/1, 0406/2, 0406/3, 0406/4,
0406/5, 0406/6, 0406/7, 0406/8, 0406/9, 0406/10,
0406/11, 0406/12, 0406/13, 0406/14, 0406/15, 0406/16,
0407, 0408/1, 0408/2, 0408/3, 0408/4, 0408/5, 0408/6,
0408/7, 0408/8, 0408/9, 0408/10, 0408/11, 0408/12,
0408/13, 0408/14, 0408/15, 0408/16, 0408/17, 0408/18,
0408/19, 0409, 0410

Szentistván

0147, 0149, 0153, 0154/1, 0154/2, 0154/3, 0154/4,
0154/5, 0154/7, 0154/8, 0156/2, 0156/3, 0156/4, 0156/5,
0156/6, 0156/7, 0156/8, 0156/9, 0156/10, 0156/11,
0156/12, 0156/13, 0156/14, 0156/15, 0157, 0158, 0161,
0168/2, 0168/4, 0169, 0171, 0177, 0178, 0179, 0180/1,
0180/3, 0180/4, 0181/1, 0181/2, 0185, 0186, 0187/1,
0187/2, 0189/3, 0189/4, 0189/5, 0189/6, 0189/7, 0189/8,
0189/9, 0189/10, 0189/11, 0192/1, 0201, 0202, 0203/1,
0203/2, 0203/4, 0203/5, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208/1,
0208/2, 0209/2, 0209/3, 0209/4, 0209/5, 0209/6, 0210/1,
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0210/2, 0211, 0212, 0213, 0214/1, 0214/2, 0217/1,
0217/2, 0218, 0219, 0220/1, 0220/2, 0220/3, 0220/4,
0221/1, 0221/2, 0221/3, 0221/4, 0221/5, 0222, 0223,
0224, 0225, 0226, 0227, 0229, 0230, 0231/2, 0231/3,
0231/6, 0232, 0233/1, 0233/2, 0233/3, 0234/1, 0234/2,
0234/3, 0234/4, 0234/5, 0234/6, 0234/7, 0234/8, 0234/9,
0235/1, 0235/2, 0235/3, 0236, 0237, 0238, 0239, 0240/1,
0240/2, 0240/3, 0241/2, 0242/1, 0242/2, 0244, 0246,
0249, 0250/1, 0251/2, 0251/3, 0251/4, 0251/5, 0251/6,
0251/7, 0251/8, 0251/9, 0251/10, 0251/11, 0251/12,
0251/13, 0251/14, 0251/15, 0251/16, 0251/17, 0251/18,
0251/19, 0252/1, 0252/2, 0252/3, 0252/4, 0252/5, 0252/6,
0252/7, 0252/8, 0252/9, 0252/10, 0252/11, 0252/12,
0252/13, 0252/14, 0252/15, 0252/16, 0252/17, 0252/18,
0252/19, 0252/20, 0252/21, 0252/22, 0252/23, 0252/24,
0252/25, 0252/26, 0252/27, 0252/28, 0253, 0254/1,
0254/4, 0254/5, 0254/13, 0254/14, 0254/15, 0254/16,
0254/17, 0254/18, 0254/19, 0254/22, 0254/23, 0254/24,
0254/25, 0254/26, 0254/27, 0254/28, 0254/29, 0254/30,
0254/31, 0254/32, 0254/33, 0254/34, 0254/35, 0254/36,
0254/37, 0254/38, 0254/39, 0254/40, 0254/41, 0254/42,
0254/43, 0254/44, 0254/45, 0254/46, 0254/47, 0254/48,
0254/49, 0254/50, 0254/51, 0254/52, 0254/53, 0254/54,
0254/55, 0254/56, 0254/57, 0254/58, 0254/59, 0254/60,
0254/61, 0254/62, 0254/63, 0254/64, 0254/65, 0254/66,
0256, 0257, 0258/1, 0258/2, 0259, 0260/1, 0260/2, 0261,
0262/10, 0262/11, 0263/2, 0263/3, 0263/6, 0263/7,
0263/8, 0263/9, 0263/10, 0263/11, 0263/12, 0263/13,
0263/14, 0263/15, 0263/16, 0263/17, 0263/18, 0263/19,
0263/20, 0263/21, 0263/22, 0263/23, 0263/24, 0263/25,
0263/26, 0263/27, 0263/28, 0263/29, 0263/30, 0263/31,
0263/32, 0263/33, 0263/34, 0264

Tiszabábolna

02, 027, 030/2, 030/3, 030/4, 031/1, 031/2, 031/3,
032/1, 032/2, 035, 041/2, 041/3, 041/4, 041/5, 041/6,
041/7, 041/8, 041/9, 042, 061/1, 061/2, 0107/1, 0107/2,
0109/1, 0109/3, 0109/4, 0111/1, 0111/2, 0113/2, 0114,
0115/2, 0115/4, 0115/5, 0115/7, 0115/8, 0115/9, 0115/10,
0116, 0117, 0118/1, 0118/2, 0118/3, 0118/4, 0118/5,
0121, 0122, 0123/1, 0123/2, 0124, 0125/2, 0125/3,
0125/4, 0125/5, 0127, 0145/2, 0147/3, 0147/4, 0150/2,
0150/3, 0151/1, 0151/2, 0153, 0154, 0155, 0156, 0157,
0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0168,
0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0176, 0177,
0178, 0186, 0187, 0189/4, 0189/6, 0189/8, 0189/10,
0189/11, 0189/12, 0189/13, 0189/15, 0189/16, 0189/17,
0189/18, 0189/19, 0189/20, 0189/22, 0189/23

Tiszadorogma

010, 011/1, 011/2, 011/3, 011/4, 011/5, 011/6, 011/7,
011/22, 011/23, 011/24, 011/25, 011/26, 011/27, 012, 014,
015/1, 015/2, 015/3, 016/1, 016/2, 016/3, 017, 018/1,
018/2, 019/1, 019/2, 019/3, 020, 021/1, 021/2, 022, 023,
024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 032, 033, 034, 035,
036, 037/1, 037/2, 038, 039, 040, 041, 042, 043/1, 043/15,

044, 045, 046, 047, 048, 087/1, 087/4, 088, 090, 092,
093/1, 093/3, 093/4, 093/5, 093/6, 093/7, 093/8, 093/9,
093/10, 093/11, 093/12, 094, 095, 096, 097, 098, 099,
0100, 0101/1, 0101/2, 0101/3, 0102, 0103/1, 0103/2,
0103/3, 0104, 0105, 0106, 0108, 0110, 0111, 0112, 0113,
0114/1, 0114/2, 0115/1, 0115/2, 0116/1, 0116/2, 0116/3,
0116/4, 0116/5, 0116/6, 0116/7, 0116/8, 0116/9, 0116/10,
0117/1, 0117/2, 0118/2, 0119/2, 0120/2, 0121/2, 0122/1,
0122/3, 0122/4, 0122/5, 0122/6, 0122/7, 0125, 0126,
0127, 0137, 0138/2, 0139/1, 0139/2, 0151/2, 0153/1,
0153/1, 0153/3, 0153/5, 0153/6, 0153/7, 0153/8, 0153/9,
0153/10, 0153/11, 0154/1, 0155, 0156, 0157, 0158/2,
0159/3, 0159/4, 0160/1, 0160/2, 0160/3, 0161/1, 0162,
0163, 0164, 0189/1, 0189/2, 0189/3, 0189/4

Tiszakeszi

078/1, 078/2, 079, 080, 081, 083, 084, 085, 086/1,
086/3, 086/4, 086/5

2. Montág-puszta Ramsari terület (kiterjedése:
2203,0 ha)

Ambrózfalva

049, 050/a, 050/b, 050/c, 050/d, 050/f, 054

Makó

0469/1, 0469/2, 0469/3a, 0469/3b, 0470, 0471/1,
0471/2, 0472, 0473/1, 0474, 0475, 0476, 0477, 0478,
0481/3a, 0481/3b, 0481/5a, 0481/5b, 0481/68, 0481/69,
0481/70, 0481/71, 0481/72, 0481/73, 0481/74, 0484/4,
0484/5, 0484/7, 0484/8, 0484/9, 0484/10, 0484/11, 0485,
0486/2, 0486/5a, 0486/5b, 0486/7a, 0486/7b, 0486/8,
0486/9a, 0486/9b, 0486/10a, 0486/10b, 0486/11, 0486/13,
0486/14a, 0486/14b, 0486/15, 0486/16, 0486/17, 0486/18,
0487

Nagyér

049/1, 070, 071, 072/1, 072/2, 073, 074, 075, 076

Tótkomlós

0567/3, 0567/4, 0567/7, 0567/8, 0567/9a, 0567/9b, 0568,
0569/2, 0569/3, 0569/5, 0569/6, 0570/3, 0570/4, 0570/5,
0570/6, 0570/13, 0570/14, 0570/26, 0570/28, 0570/52,
0570/53, 0570/54a, 0570/54b, 0570/54c, 0570/55a,
0570/55b, 0570/55c, 0570/56, 0570/57, 0570/58, 0573/2,
0573/3, 0573/4, 0573/5, 0573/7, 0573/8, 0574/1, 0574/2,
0575/2a, 0575/2b, 0575/3, 0575/4, 0575/5, 0575/6, 0575/7a,
0575/7b, 0575/8, 0575/10, 0575/11, 0575/12, 0575/13,
0575/14, 0575/15, 0575/16, 0575/17, 0575/18, 0575/19,
0576/2, 0577/23, 0580, 0583/2a, 0583/2b, 0583/2c, 0583/3a,
0583/3b, 0583/4, 0583/8, 0583/10, 0583/12, 0583/13,
0583/15, 0583/16, 0583/17, 0583/21, 0583/22, 0583/23,
0584, 0587/4, 0587/7, 0587/8a, 0587/8b, 0587/9a, 0587/9b,
0587/12, 0587/14, 0587/15, 0587/17, 0587/18a, 0587/18b,
0587/18c, 0587/20, 0587/21, 0587/22, 0587/23, 0587/24,
0588, 0589/3, 0589/4, 0589/5, 0589/6a, 0589/6b, 0589/7,
0589/8, 0589/9a, 0589/9b, 0589/11, 0589/12, 0589/13,
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0589/14, 0589/16a, 0589/16b, 0589/16c, 0589/17, 0589/19,
0589/20a, 0589/20b, 0589/20c, 0589/20d, 0589/21, 0589/23,
0589/24, 0589/25, 0589/26, 0589/28, 0589/29a, 0589/29b,
0589/29c, 0589/30, 0589/31, 0589/32, 0589/33, 0589/34,
0589/35, 0589/36, 0589/37, 0590, 0592

3. A Hortobágy Ramsari terület bõvítése (kiterjedése:
8118,6 ha)

Karcag

0263

Kunmadaras

0524, 0528/2a, 0528/2b, 0528/2c, 0528/2d, 0528/2f,
0528/2g, 0528/5a, 0528/5b, 0528/5c, 0528/5d, 0528/5f,
0528/5g, 0528/5h, 0528/5j, 0528/5m, 0528/5n, 0528/5p,
0528/5r, 0528/6a, 0528/6d, 0528/6f, 0528/6g, 0528/6h,
0528/6j, 0528/6k, 0528/7a, 0528/7b, 0528/7d, 0528/7f,
0528/7g, 0528/7h, 0528/7j, 0528/7k, 0528/7l, 0528/7m,
0528/7n, 0528/7p, 0528/7r, 0528/7s, 0528/7t, 0529/1,
0529/3, 0529/4, 0529/5, 0529/10a, 0529/10b, 0529/10c,
0529/10d, 0529/10f, 0529/10g, 0529/10h, 0529/10j,
0529/10k, 0529/10l, 0529/10m, 0529/10n, 0529/10p,
0529/10r, 0529/10s, 0529/11a, 0529/11b, 0529/11c,
0529/11d, 0529/11f, 0529/11g, 0529/11k, 0529/11l,
0529/11m, 0529/11n, 0529/11r, 0529/11s, 0529/11t,
0529/11v, 0529/11x, 0529/11z, 0533, 0535, 0536, 0537,
0538

Nagyiván

065, 066a, 066b, 067, 068a, 068b, 068c, 068d, 069,
070a, 070b, 071, 072, 073, 074, 083

Nádudvar

0922/2, 0923, 0925

Közlemények

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi

Fõigazgatóságának
27/2007. (EüK. 2008/2.) Gyf.

közleménye
a hajdúszoboszlói Hotel Mátyás Király számára

gyógyszálló megnevezés használatának
engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhe-
lyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága az Alföld ’92 Kft.
(4200 Hajdúszoboszló, Mátyás király sétány 17.) tulajdo-
nában álló Hotel Mátyás Király számára „Mátyás Király
Gyógyszálloda” elnevezéssel a gyógyszálló megnevezés
használatát engedélyezte (388-4/Gyf/2006.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi

Fõigazgatóságának
28/2007. (EüK. 2008/2.) Gyf.

közleménye
a kalocsai Csajda Fürdõ számára gyógyfürdõ
megnevezés használatának engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhe-
lyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága Kalocsa Város
Önkormányzata (6300 Kalocsa, Szent István u. 35.) fenntartá-
sában lévõ és a Kalocsavíz Kft. (6300 Kalocsa, Hõsök útja 38.)
üzemeltetésében mûködõ Csajda Fürdõ számára – „Kalo-
csa Csajda-Uszoda és Gyógyfürdõ” elnevezéssel – a
gyógyfürdõ intézmény megnevezés használatát engedé-
lyezte (426-3/Gyf/2007.). A gyógyfürdõt a gyógyászati el-
látás szempontjából helyi kategóriába sorolta.

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi

Fõigazgatóságának
29/2007. (EüK. 2008/2.) Gyf.

közleménye
a cserkeszõlõi Fürdõ és Gyógyászati Központ számára

gyógyfürdõ megnevezés használatának
engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi
és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága Cserkeszõlõ Önkor-
mányzata (5465 Cserkeszõlõ, Köztársaság tér 1.) fenntartásá-
ban lévõ és a Községi Önkormányzat Fürdõ és Gyógyászati
Központ (5465 Cserkeszõlõ, Fürdõ út 25.) üzemeltetésében
mûködõ Községi Önkormányzat Fürdõ és Gyógyászati Köz-
pont számára – „Cserkeszõlõ Gyógy- és Strandfürdõ” el-
nevezéssel – a gyógyfürdõ intézmény megnevezés használa-
tát engedélyezte (356-11/Gyf/2007.). A gyógyfürdõt a gyó-
gyászati ellátás szempontjából országos kategóriába sorolta.

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi

Fõigazgatóságának
30/2007. (EüK. 2008/2.) Gyf.

közleménye
a Szegedi Gyógy- és Termálfürdõ számára

gyógyfürdõ megnevezés használatát engedélyezõ
határozat módosításáról

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhe-
lyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága Szeged Megyei

512 KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ 3. szám



Jogú Város (6720 Szeged, Széchenyi tér 9-11.) fenntartá-
sában álló és a Szegedi Fürdõk Kft. (6720 Szeged, Tisza
Lajos krt. 24.) üzemeltetésében mûködõ Szegedi Gyógy-
és Termálfürdõ számára a gyógyfürdõ intézmény megne-
vezés használatát engedélyezõ határozat rendelkezõ részét
módosította, mely szerint a gyógyfürdõt a gyógyászati el-
látás szempontjából a helyi kategóriából a körzeti kategó-
riába sorolta át (425-3/Gyf/2007.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi

Fõigazgatóságának
31/2007. (EüK. 2008/2.) Gyf.

közleménye
a hévízi Hotel Európa Fit számára

gyógyszálló megnevezés használatának
engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi
és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága a Hévinvest Spa-Golf
Zrt. (8380 Hévíz, Jókai u. 3.) tulajdonában álló és üze-
meltetésében mûködõ Hotel Európa Fit számára „Hotel
Európa Fit Gyógyszálló” elnevezéssel a gyógyszálló
megnevezés használatát engedélyezte (427/Gyf/2007.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi

Fõigazgatóságának
32/2007. (EüK. 2008/2.) Gyf.

közleménye
Kiskunfélegyháza Városi Kórház-Rendelõintézet
számára gyógyfürdõ megnevezés használatának

engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógy-
helyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága Kiskunfélegy-
háza Város Önkormányzata (6100 Kiskunfélegyháza,
Kossuth Lajos u. 1.) fenntartásában álló és üzemeltetésé-
ben mûködõ Kiskunfélegyháza Városi Kórház-Rendelõ-
intézet számára – „Kiskunfélegyházi Városi Kór-
ház-Rendelõintézet Gyógyfürdõ és Rehabilitációs Köz-
pont” elnevezéssel – a gyógyfürdõ intézmény megneve-
zés használatát engedélyezte (365-5/Gyf/2007.). A gyógy-
fürdõt a gyógyászati ellátás szempontjából körzeti
kategóriába sorolta.

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi

Fõigazgatóságának
33/2007. (EüK. 2008/2.) Gyf.

közleménye
a szegedi Anna Gyógy-Termál és Élményfürdõ
számára gyógyfürdõ megnevezés használatát

engedélyezõ határozat módosításáról

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhe-
lyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága a Szeged Megyei
Jogú Város (6720 Szeged, Széchenyi tér 9-11.) fenntartá-
sában álló és a Szegedi Fürdõk Kft. (6720 Szeged, Tisza
Lajos krt. 24.) üzemeltetésében mûködõ szegedi Anna
Gyógy-Termál és Élményfürdõ számára a gyógyfürdõ
intézmény megnevezés használatát engedélyezõ határozat
rendelkezõ részét módosította, mely szerint a gyógyfürdõt
a gyógyászati ellátás szempontjából a körzeti kategóriából
az országos kategóriába sorolta át (425-2/Gyf/2007.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi

Fõigazgatóságának
34/2007. (EüK. 2008/2.) Gyf.

közleménye
Cserkeszõlõ B-36 OKK számú kút vize számára

gyógyvíz megnevezés használatának engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhe-
lyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága Cserkeszõlõ Köz-
ség Önkormányzata (5465 Cserkeszõlõ, Köztársaság u. 1.)
tulajdonában álló és üzemeltetésében mûködõ Cserke-
szõlõ B-36 OKK számú kút vizének külsõ (fürdési célú)
felhasználásánál a gyógyvíz megnevezés használatát en-
gedélyezte (256-6/Gyf/2007.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi

Fõigazgatóságának
35/2007. (EüK. 2008/2.) Gyf.

közleménye
Sóshartyán B-7 OKK számú kút gyógyvize

törzskönyvének megújításáról

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhe-
lyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága a Jódaqua Kft.

3. szám KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ 513



(3131 Sóshartyán, Dózsa Gy. út 7.) tulajdonában és üze-
meltetésében lévõ Sóshartyán B-7 OKK számú (Jódaqua)
kút vizének belsõ (ivási célú) felhasználásánál – „Jód-
aqua” elnevezéssel – a gyógyvíz megnevezés használatát
továbbra is engedélyezte (731/Gyf/2007.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi

Fõigazgatóságának
36/2007. (EüK. 2008/2.) Gyf.

közleménye
Celldömölk K-45 OKK számú kút vize számára

gyógyvíz megnevezés használatának engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógy-
helyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága Celldömölk
Város Önkormányzata (9500 Celldömölk, Szentháromság
tér 1.) tulajdonában álló és Celldömölk Városgondnoksá-
ga (9500 Celldömölk, Temesvár u. 16.) üzemeltetésében
mûködõ Celldömölk K-45 OKK számú (Cell-4) kút vizé-
nek külsõ (fürdési célú) felhasználásban a gyógyvíz meg-
nevezés használatát – „Celli vulkán” elnevezéssel – enge-
délyezte (343/Gyf/2007.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi

Fõigazgatóságának
37/2007. (EüK. 2008/2.) Gyf.

közleménye
Alsópáhok B-7 OKK számú kút vize számára

gyógyvíz megnevezés használatának engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógy-
helyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága a Kolping Hotel
Kft. (8394 Alsópáhok, Fõ út 120.) tulajdonában álló és
üzemeltetésében mûködõ Alsópáhok B-7 OKK számú
(Mihály) kút vizének külsõ (fürdési célú) felhasználásban
a gyógyvíz megnevezés használatát – „Mihály” elneve-
zéssel – engedélyezte (106-9/Gyf/2007.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi

Fõigazgatóságának
38/2007. (EüK. 2008/2.) Gyf.

közleménye
Bükfürdõ K-22 OKK számú kút vize számára

gyógyvíz megnevezés használatának engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógy-
helyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága a Hungária Golf
Kft. (1051 Budapest, Hercegprímás u. 12.) tulajdonában
álló és az RDS Birdland Hotel Kft. (9740 Bükfürdõ, Golf
u. 4.) üzemeltetésében mûködõ Bükfürdõ K-22 OKK
számú (Birdland) kút vizének külsõ (fürdési célú) felhasz-
nálásban a gyógyvíz megnevezés használatát – „Birdland
víz” elnevezéssel – engedélyezte (358/Gyf/2007.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi

Fõigazgatóságának
39/2007. (EüK. 2008/2.) Gyf.

közleménye
Budapest I. B-4 OKK számú kút gyógyvize

törzskönyvének megújításáról

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógy-
helyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága a Budapest
Gyógyfürdõi Zrt. (1138 Budapest, Népfürdõ u. 38.) tulaj-
donában és üzemeltetésében lévõ Budapest I. B-4 OKK
számú (Attila II.) kút vizének belsõ (ivási célú) és külsõ
(fürdési célú) felhasználásánál – „Attila” elnevezéssel – a
„gyógyvíz” megnevezés használatát továbbra is engedé-
lyezte (101-2/Gyf/2007.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi

Fõigazgatóságának
40/2007. (EüK. 2008/2.) Gyf.

közleménye
Badacsonyörs K-10 OKK számú kút vizét elismert

ásványvízzé minõsítõ határozat visszavonásáról

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógy-
helyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága a Varga
Pincészet Kft. (1222 Budapest, Szigetvári u. 7.) tulajdoná-
ban álló Badacsonyörs K-10 OKK számú kút vizét elis-
mert ásványvízzé minõsítõ 395/Gyf/1988. számú határozatot
viszszavonja (33/Gyf/2007.).
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Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi

Fõigazgatóságának
41/2007. (EüK. 2008/2.) Gyf.

közleménye
Albertirsa K-114 OKK számú kút vizét elismert
ásványvízzé minõsítõ határozat visszavonásáról

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógy-
helyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága az Aqua-
rius-Aqua Kft. (2700 Cegléd, Kút u. 14.) tulajdonában álló
Albertirsa K-114 OKK számú kút vizét elismert ás-
ványvízzé minõsítõ 265/Gyf/2001. számú határozatot
visszavonja (57/Gyf/2007.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi

Fõigazgatóságának
42/2007. (EüK. 2008/2.) Gyf.

közleménye
Ádánd B-8 OKK számú kút elismert ásványvize

törzskönyvének megújításáról

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógy-
helyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága Ádánd Község
Önkormányzata (8653 Ádánd, Kossuth Lajos u. 50.) tulaj-
donában álló és üzemeltetésében mûködõ Ádánd B-8
OKK számú (Koppány) kút vizének belsõ (ivási és palac-
kozási célú) felhasználásban – „ADandAqua” elneve-
zéssel – a természetes ásványvíz megnevezés használatát
továbbra is engedélyezte (160/Gyf/2007.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi

Fõigazgatóságának
43/2007. (EüK. 2008/2.) Gyf.

közleménye
Monostorapáti B-3 OKK számú kút elismert

ásványvize törzskönyvének megújításáról

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógy-
helyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága a Bakonykarszt
Zrt. (8200 Veszprém, Pápai út 41.) tulajdonában álló és
üzemeltetésében mûködõ Monostorapáti B-3 OKK szá-
mú (Monti) kút vizének kizárólag palackozási célú fel-
használásban – „Monti” elnevezéssel – a természetes ás-
ványvíz megnevezés használatát továbbra is engedélyezte
(750/Gyf/2007.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi

Fõigazgatóságának
44/2007. (EüK. 2008/2.) Gyf.

közleménye
Budapest XI. Apenta keserûvizes kutak vizét elismert

gyógyvízzé minõsítõ határozat visszavonásáról

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógy-
helyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága a VIKUV Zrt.
(2700 Cegléd, Rákóczi út 72.) tulajdonában álló Budapest
XI. Apenta keserûvizes kutak vizét elismert gyógyvízzé
minõsítõ 221.661/1933.XV.BM. számú határozatot visz-
szavonja (837/Gyf/2007.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi

Fõigazgatóságának
45/2007. (EüK. 2008/2.) Gyf.

közleménye
Székesfehérvár K-240 OKK számú kút vizét elismert

ásványvízzé minõsítõ határozat visszavonásáról

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógy-
helyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága a Panalco Kft.
(2432 Szabadegyháza, Ipartelep) tulajdonában álló Szé-
kesfehérvár K-240 OKK számú kút vizét elismert ásvány-
vízzé minõsítõ 64/Gyf/1993. számú határozatot vissza-
vonja (825/Gyf/2007.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi

Fõigazgatóságának
46/2007. (EüK. 2008/2.) Gyf.

közleménye
Albertirsa K-128 OKK számú kút vize számára

természetes ásványvíz megnevezés használatának
engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógy-
helyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága az Aquarius-
Aqua KFT (2700 Cegléd, Kút u. 14.) tulajdonában álló és
üzemeltetésében mûködõ Albertirsa K-128 OKK számú
kút vizének belsõ, kizárólag palackozási célú felhaszná-
lásban a természetes ásványvíz megnevezés használatát
– „Aquarius” elnevezéssel – engedélyezte (409/Gyf/2007.).
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Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi

Fõigazgatóságának
47/2007. (EüK. 2008/2.) Gyf.

közleménye
Budapest XIV. B-13 OKK számú kút gyógyvize

törzskönyvének megújításáról

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógy-
helyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága a Budapest
Gyógyfürdõi Zrt. (1138 Budapest, Népfürdõ u. 38.) tulajdo-
nában és üzemeltetésében lévõ Budapest XIV. B-13 OKK
számú (Széchenyi II.) kút vizének belsõ (ivókúrára történõ)
és külsõ (fürdési célú) felhasználásánál – „Szent István”
elnevezéssel – a „gyógyvíz” megnevezés használatát to-
vábbra is engedélyezte (441-2/Gyf/2007.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi

Fõigazgatóságának
48/2007. (EüK. 2008/2.) Gyf.

közleménye
Szõllõskislak K-3 OKK számú kút vize számára

természetes ásványvíz megnevezés használatának
engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógy-
helyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága a Dél-Vidéki
Vin KFT (8630 Balatonboglár, Rózsapuszta) tulajdonában
álló Szõllõskislak K-3 OKK számú (Balatongyöngye) kút
vizének belsõ, kizárólag palackozási célú felhasználásban
a természetes ásványvíz megnevezés használatát – „Aqua
Pelso” elnevezéssel – engedélyezte (458-3/Gyf/2007.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi

Fõigazgatóságának
49/2007. (EüK. 2008/2.) Gyf.

közleménye
Bikal B-6 OKK számú kút vize számára

természetes ásványvíz megnevezés használatának
engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Oszágos Gyógy-
helyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága a Hella ’91
KFT (7634 Bikal, Rákóczi u. 22.) tulajdonában álló és
üzemeltetésében mûködõ Bikal B-6 OKK számú kút vi-

zének külsõ (fürdési célú) felhasználásban a termé-
szetes ásványvíz megnevezés használatát engedélyezte
(174-4/Gyf/2006.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi

Fõigazgatóságának
50/2007. (EüK. 2008/2.) Gyf.

közleménye
Mórahalom B-40 OKK számú kút vize számára

természetes ásványvíz megnevezés használatának
engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Oszágos Gyógy-
helyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága Mórahalom Vá-
ros Önkormányzata (6782 Mórahalom, Millenniumi stny.
2.) tulajdonában álló és üzemeltetésében mûködõ Móraha-
lom B-40 OKK számú kút vizének külsõ (fürdési célú)
felhasználásban – „Árpád víz” elnevezéssel – a termé-
szetes ásványvíz megnevezés használatát engedélyezte
(79-4/Gyf/2006.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi

Fõigazgatóságának
51/2007. (EüK. 2008/2.) Gyf.

közleménye
Cegléd K-388 OKK számú kút vize számára

természetes ásványvíz megnevezés használatának
engedélyezésérõl

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógy-
helyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága a Germán Zrt.
(2700 Cegléd, Pesti út 200.) tulajdonában álló Cegléd
K-388 OKK számú kút vizének belsõ, kizárólag palacko-
zási célú felhasználásban a természetes ásványvíz megne-
vezés használatát – „German Aqua” elnevezéssel – enge-
délyezte (355-2/Gyf/2007.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi

Fõigazgatóságának
52/2007. (EüK. 2008/2.) Gyf.

közleménye
Jászberény K-599 OKK számú kút vizét elismert
ásványvízzé minõsítõ határozat visszavonásáról

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógy-
helyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága a Jászberényi
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Állami Gazdaság (5101 Jászberény, Alsómuszáj 26.) tulaj-
donában álló Székesfehérvár K-240 OKK számú kút vizét
elismert ásványvízzé minõsítõ 51/Gyf/1992. számú hatá-
rozatot visszavonja (835/Gyf/2007.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi

Fõigazgatóságának
53/2007. (EüK. 2008/2.) Gyf.

közleménye
Szeged K-682 OKK számú kút vizét elismert

ásványvízzé minõsítõ határozat visszavonásáról

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógyhelyi
és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága a Donil Invest Kft.
(6728 Szeged, Külterület 4.) tulajdonában álló Szeged
K-682 OKK számú kút vizét elismert ásványvízzé minõ-
sítõ 109/Gyf/1996. számú határozatot visszavonja
(402/Gyf/2007.).

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal
Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõügyi

Fõigazgatóságának
54/2007. (EüK. 2008/2.) Gyf.

közleménye
Szigethalom K-21 OKK számú kút vizét

elismert ásványvízzé minõsítõ határozat visszavonásáról

Az Országos Tisztifõorvosi Hivatal Országos Gyógy-
helyi és Gyógyfürdõügyi Fõigazgatósága Halász Ferenc
(1213 Budapest, Vihorlát u. 84.) tulajdonában álló Sziget-
halom K-21 OKK számú kút vizét elismert ásványvízzé
minõsítõ 207/Gyf/1999. számú határozatot visszavonja
(125/Gyf/2007.).

Az Országos Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõség
a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény 10. §-ában foglaltak szerint

pályázatot hirdet
bérszámfejtõ és társadalombiztosítási munkakörének

betöltésére*

Az Országos Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõség
a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény 10. §-ában foglaltak szerint

pályázatot hirdet
könyvelõ munkakörének betöltésére határozott idejû

kinevezéssel*

Az Országos Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõség
a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény 10. §-ában foglaltak szerint

pályázatot hirdet
vezetõ könyvelõ munkakörének betöltésére*

Az Országos Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõség
a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény 10. §-ában foglaltak szerint

pályázatot hirdet
hulladékgazdálkodási szakértõi munkakörök

betöltésére**

* Megjelent a Magyar Közlöny mellékletét képezõ Hivatalos Értesítõ
2008. évi 6. számában.

** A pályázati felhívás a Magyar Közlöny mellékleteként megjelent
Hivatalos Értesítõ 2008. február 18–22-ei 8. számában jelent meg.

3. szám KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ 517



Helyesbítés*

A Magyar Közlöny 2008. évi 14. számában közzétett, a
környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és
igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérõl szóló
347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.)
módosításáról szóló 15/2008. (I. 30.) Korm. rendelet
1. számú mellékletében, az R. 1. számú mellékletének

– 4/B. pontját módosító szövege helyesen:
,,B) Illetékességi területe a folyó- és tószabályozási,

illetve árvédelmi vízügyi hatósági eljárásokban:
a) folyószabályozási:
a Dráva a Mura torkolatától az országhatárig

(236–225 fkm és 200–68 fkm) 143 km hosszban,

* Megjelent a Magyar Közlöny 2008. február 14-ei 22. számában.

a Duna a Dunaföldvári hídtól a déli országhatárig
(1560–1433 fkm) 127 km hosszban;

b) árvízvédelmi:

a Duna jobb part Dunaszekcsõ és a déli országhatár kö-
zött, a Duna bal part Solt–déli országhatár között, a Dráva
bal part Korcsina átvágás és Eperjes között, a Fekete-víz
bal partja a Pécsi-víz torkolata és a Dráva között, a Pé-
csi-víz bal partja Kémes és a Fekete-víz között, a Feke-
te-víz jobb partja a cuni híd és a Dráva között.”

– 10/A/e) pontját módosító szövege helyesen:

„e) Bács-Kiskun megye – kivéve a

Duna menti településeinek a Duna (középvízi) medrébe
nyúló/tartozó közigazgatási területét.”

(Kézirathiba)
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
kiadásában megjelenik a

MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD

Tartalom
Online adatbázis és napi adatfrissítési szolgáltatás
A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD havi frissítésû lemeze közel 150 000 jogszabályszöveget tartalmaz.
Az alapszövegek mellett egységes szerkezetben közli azok mindenkori hatályos változatát, korábbi szövegváltozatait, illetve a
már hatályon kívül helyezett jogszabályokat is, továbbá az Országgyûlés, a köztársasági elnök, a Kormány, a miniszterelnök,
a miniszterek, az Alkotmánybíróság, a Legfelsõbb Bíróság, az Országos Választási Bizottság stb. határozatait, állásfoglalásait,
a különbözõ irányelveket és iránymutatásokat, neves szerzõk által készített kommentárokat, nemzetközi szerzõdéseket,
tájékoztatókat, hirdetményeket, pályázati felhívásokat, törvényjavaslatokat és törvényindokolásokat. A szövegek és adat-
bázisok közvetlen forrásai a hivatalos lapok, így a Magyar Közlöny, az ágazati közlönyök, az Alkotmánybíróság Határozatai,
a Határozatok Tára, továbbá a Bírósági Határozatok, a Versenyfelügyeleti Értesítõ, az Adó és Ellenõrzési Értesítõ és a
Versenybírósági Határozatok.

A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR elõfizetõi számára a jogszabályok naponta aktualizált online adatbázisa ingyenesen érhetõ
el, továbbá lehetõség van a havonta megküldött DVD-adatbázis napi rendszerességû aktualizálására, internetrõl letöltött adat-
csomag segítségével. E két szolgáltatás segítségével a jogszabály-változások folyamatosan nyomon követhetõk.

Sokoldalúság
A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR jogszabály-szolgáltatását többféle keresési lehetõség teszi teljessé. A kényelmes eligazo-
dást támogatja a szövegbe épített hivatkozások rendszere (tartalmilag kapcsolódó más jogszabályok, jogegységi határozatok,
bírósági és versenytanácsi határozatok, APEH-iránymutatások) és a joganyagok belsõ felépítésének és külsõ kapcsolatainak
interaktív ábrázolása is.
A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR és az EU-Jogszabálytár között az átjárhatóság biztosított, vagyis ha a magyar jogszabály-
ban hivatkozás található uniós jogszabályra, akkor azt közvetlenül meg lehet nyitni a HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁRBÓL.
Az alapprogramot kiegészítõ DVD-JOGSZABÁLYTÁR Asszisztens a különbözõ adatállományok (Szolgáltatások Jegyzéke,
magyar és angol nyelvû TEÁOR, Kereskedelmi Vámtarifa Jegyzék stb.) adatbázisszerû kezelésének segítõje, újdonság- és
változásfigyelõ szolgáltatása pedig lehetõvé teszi a jogszabályváltozások hatékony követését. Iratmintatárunkat folyamatosan
frissítjük és bõvítjük. Ûrlapkitöltõ programunk a gazdasági társaságok alapításával, mûködésével kapcsolatos forma-
nyomtatványok kitöltésére és tárolására alkalmas.
(A Jogszabálytár bármely szövegrészlete kinyomtatható vagy szövegszerkesztõbe átemelhetõ.)

Éves elõfizetési díjak

Önálló változat 97 200 Ft + áfa �

5 munkahelyes hálózati változat 171 600 Ft + áfa �

10 munkahelyes hálózati változat 216 000 Ft + áfa �

25 munkahelyes hálózati változat 351 000 Ft + áfa �

50 munkahelyes hálózati változat 459 000 Ft + áfa �

100 munkahelyes hálózati változat 780 000 Ft + áfa �

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük a MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD változatát ................. példányban, 2008. ............................... hónaptól.

A megrendelõ neve: ....................................................................................................................................................................

A megrendelõ címe: ....................................................................................................................................................................

Ügyintézõ neve: ..........................................................................................................................................................................

Telefonszáma: .............................................................................................................................................................................

Küldési név, cím: .........................................................................................................................................................................

Keltezés: ………………………………………
………………………………………

cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
kiadásában megjelenik az

EU-JOGSZABÁLYTÁR

Az EU-Jogszabálytár az Európai Unió magyarra lefordított elsõdleges (alapszerzõdések, csatlakozási okmányok) és másod-
lagos (az Európai Unió szervei által alkotott jogi aktusok) joganyagát tartalmazza.
Az EU-Jogszabálytár DVD-n a dokumentumok többféle szempont (évszám, Celex-szám, kibocsátó stb.) szerint kereshetõk.
Az adatbázisból megismerhetõk a joganyagok jellemzõi (megjelenés adatai, kibocsátó, hatályosság, egyéb lényeges megjegy-
zések stb.), valamint közvetlenül elérhetõk azok kapcsolatai más EU-s, illetve magyar jogszabályokkal.
Az Európai Unió jogában kevésbé jártas felhasználók számára lényeges információkkal szolgálnak az EU Asszisztens menü-
pontban található ismertetõk.
Az EU Extra menüpont tartalmazza a magyar csatlakozási okmányt, valamint egyéb kiemelkedõen fontos európai vonatkozású
dokumentumokat.
Az EU-Jogszabálytár felhasználóbarát kialakítása és könnyen kezelhetõ funkciói hasznos és gyors segítséget nyújtanak mind
az EU-jogban már jártas, mind az azzal most ismerkedõ felhasználók számára.
Az EU-Jogszabálytár és a HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR között is mûködik az átjárhatóság, vagyis ha az EU-Jogszabálytár-
ban magyar jogszabályra van hivatkozás, akkor azt az EU-Jogszabálytárból azonnal meg lehet nyitni.

Az EU-Jogszabálytár elõfizetési díjából a Hivatalos Jogszabálytár elõfizetõi 50% kedvezményt kapnak.

Éves elõfizetési díjak

Önálló változat 86 400 Ft + áfa �
5 munkahelyes hálózati változat 156 000 Ft + áfa �
10 munkahelyes hálózati változat 192 000 Ft + áfa �
25 munkahelyes hálózati változat 312 000 Ft + áfa �
50 munkahelyes hálózati változat 408 000 Ft + áfa �
100 munkahelyes hálózati változat 708 000 Ft + áfa �
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