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Tör vé nyek

2008. évi XIX.
tör vény

a kör nye ze ti ügyek ben az in for má ci ó hoz való
hoz zá fé rés rõl, a nyil vá nos ság nak a dön tés ho za tal ban
tör té nõ rész vé te lé rõl és az igaz ság szol gál ta tás hoz való

jog biz to sí tá sá ról szó ló, Aar hu sban, 
1998. június 25-én elfogadott Egyez mény

mó do sí tá sá nak ki hir de té sé rõl*

1. §

Az Or szág gyû lés e tör vénnyel fel ha tal ma zást ad a
kör nye ze ti ügyek ben az in for má ci ó hoz való hoz zá fé rés -
rõl, a nyil vá nos ság nak a dön tés ho za tal ban tör té nõ rész -
vé te lé rõl és az igaz ság szol gál ta tás hoz való jog biz to sí -
tá sá ról szóló, Aar hus ban, 1998. jú ni us 25-én el fo ga dott
Egyez mény-mó do sí tá sa (a to váb bi ak ban: Egyez mény -
mó do sí tás) kö te le zõ ha tá lyá nak el is me ré sé re.

2. §

Az Or szág gyû lés az Egyez mény-mó do sí tást e törvény -
nyel ki hir de ti.

3. §

Az Egyez mény-mó do sí tás hi te les an gol nyel vû szö -
veg e és annak hi va ta los ma gyar nyel vû for dí tá sa a kö -
vet ke zõ:

,,Amend ment to the con ven ti on on ac cess to
in for mat ion, pub lic par ti ci pa ti on in de ci si on-ma king

and ac cess to jus ti ce in en vi ron men tal matt ers

Ar tic le 6, pa rag raph 11

For the exis ting text, subs ti tu te:
11. Wit ho ut pre ju di ce to Ar tic le 3, pa rag raph 5, the

pro vi si ons of this Ar tic le shall not apply to de ci si ons on
whet her to per mit the de li be ra te re le a se into the
en vi ron ment and pla cing on the mar ket of ge ne ti cally
mo di fi ed or ga nisms.

Ar tic le 6 bis
Af ter Ar tic le 6, in sert a new ar tic le re ad ing:
Ar tic le 6 bis

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2008. áp ri lis 21-i ülés nap ján fo gad ta el.

1. In ac cor dan ce with the mo da li ti es laid down in An -
nex I bis, each Party shall pro vi de for early and ef fec ti ve
in for mat ion and pub lic par ti ci pa ti on pri or to ma king de ci -
si ons on whet her to per mit the de li be ra te re le a se into the
en vi ron ment and pla cing on the mar ket of ge ne ti cally mo -
di fi ed or ga nisms.

2. The re qu i re ments made by Par ti es in ac cor dan ce with
the pro vi si ons of pa rag raph 1 of this Ar tic le sho uld be
comp le men ta ry and mu tu ally sup por ti ve to the pro vi si ons
of the ir na ti o nal bi o sa fety fra me work, con sis tent with the
ob jec ti ves of the Car ta ge na Pro to col on Bi o sa fety.

An nex I bis

Af ter An nex I, in sert a new an nex re ad ing:

An nex I bis

Mo da li ti es re fer red to in ar tic le 6 bis

1. Each Party shall lay down, in its re gu la to ry
fra me work, ar ran ge ments for ef fec ti ve in for mat ion and
pub lic par ti ci pa ti on for de ci si ons sub ject to the
pro vi si ons of Ar tic le 6 bis, which shall inc lu de a
re a so nab le time fra me, in or der to give the pub lic an
ade qu a te op por tu nity to exp ress an opi ni on on such
pro po sed de ci si ons.

2. In its re gu la to ry fra me work, a Party may, if
app rop ri a te, pro vi de for ex cep ti ons to the pub lic
par ti ci pa ti on pro ce du re laid down in this an nex:

(a) In the case of the de li be ra te re le a se of a ge ne ti cally
mo di fi ed or ga nism (GMO) into the en vi ron ment for any
pur po se ot her than its pla cing on the mar ket, if:

(i) such a re le a se un der com pa rab le bio-ge og rap hi cal
con di ti ons has al re a dy been app ro ved wit hin the
re gu la to ry fra me work of the Party con cer ned;

and

(ii) suf fi ci ent ex pe ri en ce has pre vi o usly been ga i ned
with the re le a se of the GMO in qu es ti on in com pa rab le
eco sys tems.

(b) In the case of the pla cing of a GMO on the mar ket, if:

(i) It was al re a dy app ro ved wit hin the re gu la to ry
fra me work of the Party con cer ned;

or

(ii) It is in ten ded for re se arch or for cul tu re col lec ti ons.

3. Wit ho ut pre ju di ce to the app li cab le le gis la ti on on
con fi den ti a lity in ac cor dan ce with the pro vi si ons of
Ar tic le 4, each Party shall make ava i lab le to the pub lic in
an ade qu a te, ti mely and ef fec ti ve man ner a sum ma ry of the 
no ti fi ca ti on int ro du ced to ob ta in an aut ho ri sa ti on for the
de li be ra te re le a se into the en vi ron ment or the pla cing on
the mar ket of a GMO on its ter ri to ry, as well as the
as sess ment re port whe re ava i lab le and in ac cor dan ce with
its na ti o nal bi o sa fety fra me work.
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4. Par ti es shall in no case con si der the fol lo wing
in for mat ion as con fi den ti al:

(a) A ge ne ral desc rip ti on of the ge ne ti cally mo di fi ed
or ga nism or or ga nisms con cer ned, the name and add ress of 
the app li cant for the aut ho ri sa ti on of the de li be ra te re le a se, 
the in ten ded uses and, if app rop ri a te, the lo ca ti on of the
re le a se.

(b) The met hods and plans for mo ni tor ing the
ge ne ti cally mo di fi ed or ga nism or or ga nisms con cer ned
and for emer gen cy res pon se.

(c) The en vi ron men tal risk as sess ment.

5. Each Party shall en su re trans pa ren cy of
de ci si on-ma king pro ce du res and pro vi de ac cess to the
re le vant pro ce du ral in for mat ion to the pub lic. This
in for mat ion co uld inc lu de for examp le:

(i) The na tu re of pos sib le de ci si ons.

(ii) The pub lic aut ho rity res pon sib le for ma king the
de ci si on.

(iii) Pub lic par ti ci pa ti on ar ran ge ments laid down
pur su ant to pa rag raph 1.

(iv) An in di ca ti on of the pub lic aut ho rity from which
re le vant in for mat ion can be ob ta i ned.

(v) An in di ca ti on of the pub lic aut ho rity to which
com ments can be sub mit ted and of the time sche du le for
the trans mit tal of com ments.

6. The pro vi si ons made pur su ant to pa rag raph 1 shall
al low the pub lic to sub mit any com ments, in for mat ion,
analy ses or opi ni ons that it con si ders re le vant to the
pro po sed de li be ra te re le a se, inc lu ding pla cing on the
mar ket, in any app rop ri a te man ner.

7. Each Party shall en de a vo ur to en su re that, when
de ci si ons are ta ken on whet her to per mit the de li be ra te
re le a se of GMOs into the en vi ron ment, inc lu ding pla cing
on the mar ket, due ac co unt is ta ken of the out co me of the
pub lic par ti ci pa ti on pro ce du re or ga ni sed pur su ant to
pa rag raph 1.

8. Par ti es shall pro vi de that when a de ci si on sub ject to
the pro vi si ons of this An nex has been ta ken by a pub lic
aut ho rity, the text of the de ci si on is made pub licly
ava i lab le along with the re a sons and con si de ra ti ons upon
which it is ba sed.

A kör nye ze ti ügyek ben az in for má ci ó hoz való
hoz zá fé rés rõl, a nyil vá nos ság nak a dön tés ho za tal ban
tör té nõ rész vé te lé rõl és az igaz ság szol gál ta tás hoz való

jog biz to sí tá sá ról szó ló Egyez mény mó do sí tá sa

6. cikk (11) be kez dés

A be kez dés he lyé be a kö vet ke zõ szö veg lép:

„A 3. cikk (5) be kez dé sé nek sé rel me nél kül e cikk ren -
del ke zé sei nem al kal ma zan dók azok ra a dön té sek re, ame -
lyek gén tech no ló gi á val mó do sí tott szer ve ze tek kör nye zet -

be tör té nõ szán dé kos ki bo csá tá sá nak és for ga lom ba ho za -
ta lá nak en ge dé lye zé sé re vo nat koz nak.”

6a. cikk

Az egyez mény szö veg e a 6. cik ket kö ve tõ en a követ -
kezõ, új cik kel egé szül ki:

„6a. cikk

(1) Azon dön té sek meg ho za ta la elõtt, ame lyek gén tech -
no ló gi á val mó do sí tott szer ve ze tek kör nye zet be tör té nõ
szán dé kos ki bo csá tá sá nak és for ga lom ba ho za ta lá nak
 engedélyezésére vo nat koz nak, a fe lek az Ia. mel lék let ben
elõ írt fel té te lek nek meg fe le lõ en, kel lõ idõ ben ér de mi tá jé -
koz ta tást nyúj ta nak, és biz to sít ják a nyil vá nos ság rész -
vételét.

(2) E cikk (1) be kez dé sé nek ren del ke zé sei alap ján a
 felek olyan kö ve tel mé nye ket ír nak elõ, ame lyek kiegé -
szítik és köl csö nö sen tá mo gat ják a bi o ló gi ai biz ton ság ra
irány adó nem ze ti sza bá lyo zá si ke re tü ket, és össz hang ban
van nak a bi o ló gi ai biz ton ság ról szóló Car ta ge na Jegy zõ -
könyv ben ki tû zött cé lok kal.”

Ia. mel lék let

Az egyez mény szö veg e az I. mel lék le tet kö ve tõ en a
 következõ, új mel lék let tel egé szül ki:

„Ia. mel lék let

A 6a. cikk ben em lí tett fel té te lek

(1) Va la mennyi fél – sza bá lyo zá si ke re tén be lül – ren -
del ke zik az ér de mi tá jé koz ta tás ról és a nyil vá nos ság dön -
tés ho za tal ban való rész vé te lé rõl a 6a. cikk ren del ke zé se i -
ben sza bá lyo zott dön té sek te kin te té ben; meg ha tá roz za
 ennek éssze rû idõ ke re tét oly mó don, hogy a nyil vá nos ság -
nak a ja va solt dön té sek kel kap cso lat ban le he tõ sé ge le gyen 
ér dem ben ki fe jez ni vé le mé nyét.

(2) Sza bá lyo zá si ke re tük ben a fe lek az adott eset nek
meg fe le lõ en jo go sul tak ki vé te le ket ten ni a nyil vá nos ság
rész vé te lé re e mel lék let ben elõ írt el já rás alól:

a) ha a gén tech no ló gi á val mó do sí tott szer ve ze tek
(GMO) kör nye zet be tör té nõ szán dé kos ki bo csá tá sa nem
for ga lom ba ho za tal cél já ból va ló sul meg, ak kor az zal a
fel té tel lel, hogy:

(i) az érin tett fél sza bá lyo zá si ke re tén be lül ha son ló
bio ge og rá fi ai kö rül mé nyek kö zött ko ráb ban már jó vá -
hagy tak ilyen kör nye zet be jut ta tást;

és

(ii) ha son ló öko szisz té mák ra vo nat ko zó an a kér dé ses
GMO kör nye zet be jut ta tá sá ról kel lõ ta pasz ta lat áll ren del -
ke zés re,

b) a GMO-k for ga lom ba ho za ta la ese té ben pe dig az zal
a fel té tel lel, hogy:

(i) a for ga lom ba ho za talt az érin tett fél szabályo zási ke -
re té ben ko ráb ban már jó vá hagy ták;

vagy
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(ii) a for ga lom ba ho za tal ku ta tás vagy faj gyûj te mény -
ben való tá ro lás cél já ból tör té nik.

(3) A 4. cikk ren del ke zé se i vel össz hang ban a ti tok tar -
tás ra al kal ma zan dó jog sza bá lyok sé rel me nél kül va la -
mennyi fél meg fe le lõ mó don, kel lõ idõ ben és ha té kony -
ság gal a nyil vá nos ság ren del ke zé sé re bo csát ja a te rü le -
tén a GMO-k kör nye zet be tör té nõ szán dé kos ki bo csá tá -
sá ra vagy for ga lom ba ho za ta lá ra vo nat ko zó an be -
nyújtott en ge dély ké re lem össze fog la ló ját, va la mint
– adott eset ben a  biológiai biz ton ság ra vo nat ko zó nem -
ze ti ke ret sza bá lyo zás sal össz hang ban – az ér té ke lõ je -
len tést.

(4) A fe lek sem mi lyen kö rül mé nyek kö zött nem te kint -
he tik tit kos nak a kö vet ke zõ in for má ci ó kat:

a) a szó ban for gó gén tech no ló gi á val mó do sí tott szer -
ve zet vagy szer ve ze tek ál ta lá nos le írá sa, a szán dé kos ki bo -
csá tás irán ti en ge dély ké rel me zõ jé nek neve és címe, a
szán dé kolt fel hasz ná lás, va la mint az adott eset nek meg fe -
le lõ en a szán dé kos ki bo csá tás he lye;

b) a szó ban for gó gén tech no ló gi á val mó do sí tott
szer ve zet vagy szer ve ze tek fi gye lem mel kí sé ré sé re és a
vész hely ze ti be avat ko zás ra vo nat ko zó el já rá sok és ter -
vek;

c) a kör nye ze ti koc ká zat ér té ke lés.
(5) Va la mennyi fél gon dos ko dik a dön tés ho za ta li el já -

rá sok át lát ha tó sá gá ról, és le he tõ vé te szi a nyil vá nos ság
szá má ra az el já rá sok ra vo nat ko zó in for má ci ók hoz való
hoz zá fé rést. Ezek az in for má ci ók ma guk ban fog lal hat ják
pél dá ul a kö vet ke zõ ket:

(i) a le het sé ges dön té sek ter mé sze te;
(ii) a dön tés ho za ta lért fe le lõs köz igaz ga tá si ha tó ság;
(iii) az (1) be kez dés alap ján a nyil vá nos ság rész vé te le

ér de ké ben tett in téz ke dé sek;
(iv) azon köz igaz ga tá si ha tó ság meg je lö lé se, amely tõl

az ügy re vo nat ko zó in for má ci ók be sze rez he tõk;
(v) azon köz igaz ga tá si ha tó ság meg je lö lé se, amely nél

ész re vé te lek te he tõk, va la mint az ész re vé te lek meg té te lé re 
vo nat ko zó idõ be li kor lá to zá sok.

(6) Az (1) be kez dés alap ján ho zott ren del ke zé sek nek
 lehetõvé kell ten ni ük, hogy meg fe le lõ mó don bár ki be -
nyújt has son min den olyan ész re vé telt, in for má ci ót, elem -
zést vagy vé le ményt, ame lyet a kör nye zet be tör té nõ szán -
dé kos ki bo csá tás sal, töb bek kö zött a for ga lom ba ho za tal -
lal kap cso lat ban lé nye ges nek tart.

(7) Va la mennyi fél erõ fe szí té se ket tesz annak biz to sí tá -
sá ra, hogy a GMO-k kör nye zet be tör té nõ szán dé kos ki bo -
csá tá sá nak, töb bek kö zött for ga lom ba ho za ta lá nak en ge -
dé lye zé sé re vo nat ko zó dön té sek meg ho za ta la so rán a dön -
tés ho zó kel lõ súllyal fi gye lem be vegy e a nyil vá nos ság nak
az (1) be kez dés alap ján biz to sí tott rész vé te lé bõl szár ma zó
ered mé nye ket.

(8) A fe lek ren del kez nek ar ról, hogy az e mel lék let ren -
del ke zé se i nek ha tá lya alá tar to zó, a köz igaz ga tá si ha tó sá -
gok ál tal meg ho zott dön té sek szö veg e, va la mint a dön té -

sek alap já ul szol gá ló in do kok és meg fon to lá sok a nyil vá -
nos ság szá má ra hoz zá fér he tõk le gye nek.”

4. §

(1) Ez a tör vény – a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott
 kivétellel – a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba.

(2) E tör vény 2. és 3. §-a a kör nye ze ti ügyek ben az in -
for má ci ó hoz való hoz zá fé rés rõl, a nyil vá nos ság nak a dön -
tés ho za tal ban tör té nõ rész vé te lé rõl és az igaz ság szol gál ta -
tás hoz való jog biz to sí tá sá ról szóló, Aar hus ban, 1998. jú -
ni us 25-én el fo ga dott Egyez mény 14. cik ke 4. pont já ban
meg ha tá ro zott idõ pont ban lép ha tály ba.

(3) Az Egyez mény-mó do sí tás, illetve e tör vény 2. és
3. §-a ha tály ba lé pé sé nek nap tá ri nap ját a kül ügy mi nisz ter
annak is mert té vá lá sát kö ve tõ en a Ma gyar Köz löny ben
 haladéktalanul köz zé tett egye di ha tá ro za tá val ál la pít ja
meg.

(4) E tör vény vég re haj tá sá hoz szük sé ges in téz ke dé sek -
rõl a ter mé szet vé de le mért fe le lõs mi nisz ter és az ag rár po li -
ti ká ért fe le lõs mi nisz ter gon dos ko dik.

(5) Fel ha tal ma zást kap a ter mé szet vé de le mért fe le lõs
mi nisz ter, hogy a kör nye ze ti ügyek ben az in for má ci ó hoz
való hoz zá fé rés rõl, a nyil vá nos ság nak a dön tés ho za tal ban
tör té nõ rész vé te lé rõl és az igaz ság szol gál ta tás hoz való jog
biz to sí tá sá ról szóló egyez mény nek a mó do sí tás sal egy -
séges szer ke zet be fog lalt, hi te les szö ve gét és annak
 magyar nyel vû hi va ta los for dí tá sát a Ma gyar Köz löny ben
köz zé te gye.

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

2008. évi XXV. tör vény
az elekt ro ni kus in for má ció sza bad ság ról szó ló 

2005. évi XC. tör vény mó do sí tá sá ról*

1. § Az elekt ro ni kus in for má ció sza bad ság ról szóló
2005. évi XC. tör vény (a to váb bi ak ban: Ein fotv.) 12. §-át
meg elõ zõ al cím he lyé be a kö vet ke zõ al cím lép:

„A jog sza bá lyok és más jogi ak tu sok nyil vá nos sá ga”

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2008. má jus 19-i ülés nap ján fo gad ta el.
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2. § Az Ein fotv. 12. §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„12. § (1) A Ma gyar Köz lönyt a kor mány za ti por tá lon
tör té nõ, olyan elekt ro ni kus do ku men tum ként va ló közzé -
tétellel kell ki ad ni, ame lyet a Ma gyar Köz löny fe le lõs
 szerkesztõje a mi nõ sí tett elekt ro ni kus alá írá sá val és a köz -
zé té tel idõ pont já ban olyan szol gál ta tó ál tal ki adott idõ -
bélyegzõvel lá t el, amely e szol gál ta tást mi nõ sí tett szol gál -
ta tó ként nyújt ja.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott elekt ro ni kus alá -
írás el len õr zé sé hez a fe le lõs szer kesz tõ és a he lyet te sí té sé -
re jo go sult sze mély alá írá sa i hoz tar to zó nyil vá nos kul csok
a kor mány za ti por tál nak a Ma gyar Köz löny köz zé té te lé re
szol gá ló ol da lán ér he tõ ek el.

(3) A Ma gyar Köz löny tar tal maz za a he lyi ön kor mány -
zat kép vi se lõ-tes tü le te ál tal al ko tott ren de le tek ki vé te lé vel 
a jog sza bá lyo kat, az Alkot mány bíró ság azon ha tá ro za ta it
és vég zé se it, ame lyek nek a Ma gyar Köz löny ben va ló köz -
zé té te lét jog sza bály vagy az Alkot mány bíró ság el ren del te, 
az Or szág gyû lés ha tá ro za ta it, a jog egy sé gi ha tá ro za to kat,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság ál lás fog la lá sa it, to váb bá
a 12/A. § sze rin ti mel lék le te ket.

(4) A Ma gyar Köz löny köz zé tett szá mai a hon lap ról nem
tá vo lít ha tó ak el, azok ar chi vá lá sá ra az elekt ro ni kus ar chi vá -
lás ról szóló jog sza bály ren del ke zé se it kell al kal maz ni.

(5) A szer kesz tõ a Ma gyar Köz löny ol dal hû má so la tát
pa pí ron meg kül di a köz tár sa sá gi el nök nek, az Or szág gyû -
lés el nö ké nek, az Alkot mány bíró ság el nö ké nek, a Leg fel -
sõbb Bí ró ság el nö ké nek, az Or szá gos Szé ché nyi Könyv -
tár nak és az Or szág gyû lé si Könyv tár nak.

(6) A Ma gyar Köz löny ol dal hû má so la ta pa pí ron, illetve 
di gi tá lis adat hor do zón is ter jeszt he tõ az zal, hogy ha az
(1) be kez dés sze rint köz zé tett és a pa pí ron, illetve di gi tá lis
adat hor do zón ter jesz tett vál to zat szö veg e egy más tól el tér,
az (1) be kez dés sze rint köz zé tett vál to zat szö ve gét kell
 hitelesnek te kin te ni.

(7) A Kormány ál tal ren de let ben ki je lölt szerv ké re lem re, 
igaz ga tá si szol gál ta tá si díj el le né ben a Ma gyar Köz löny rõl
vagy annak egy ré szé rõl pa pír ra ol dal hû má so la tot ké szít.”

3. § Az Ein fotv. a kö vet ke zõ új 12/A. §-sal egé szül ki:
„12/A. § (1) A Ha tá ro za tok Tá rát és a Hi va ta los Ér te sí -

tõt a Ma gyar Köz löny mel lék le te ként tör té nõ köz zé té tel -
lel, a 12. § al kal ma zá sá val kell ki ad ni.

(2) A Ha tá ro za tok Tá ra tar tal maz za – a mi nõ sí tett ada tot 
tar tal ma zó, va la mint az érin tet tek nek köz vet le nül meg -
küldött ha tá ro za tok ki vé te lé vel – a köz tár sa sá gi el nök, a
Kormány, a mi nisz ter el nök és az Or szá gos Vá lasz tá si
 Bizottság ha tá ro za ta it, va la mint a mi nisz te rek azon ha tá ro -
za ta it, ame lyek nek hi va ta los lap ban va ló köz zé té te lét jog -
sza bály el ren de li vagy a mi nisz ter kez de mé nye zi.

(3) A Hi va ta los Ér te sí tõ tar tal maz za a jog al ko tás ról
 szóló tör vény sze rin ti uta sí tá sok és jo gi irány mu ta tá sok
szö ve gét, va la mint azo kat a köz le mé nye ket, ame lyek nek
a Ma gyar Köz löny ben, illetve más hi va ta los lap ban va ló
köz zé té te lét jog sza bály el ren de li vagy mi nisz ter, illetve a
köz zé té tel kez de mé nye zé sé re jog sza bály ál tal kö te le zett
sze mély kez de mé nye zi.

(4) A (3) be kez dést a 12. § (3) be kez dé sé ben és a 12/A. § 
(2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott jo gi ak tu sok ra, va la mint
a Köz be szer zé si Ér te sí tõ ben, a Cég köz löny ben és a
 Magyar Sza ba dal mi Hi va tal hi va ta los lap já ban köz zé ten ni 
ren delt köz le mé nyek re nem kell al kal maz ni.”

4. § Az Ein fotv. 13. § (1) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép, a § a kö vet ke zõ új (2)–(4) be kez dés -
sel egé szül ki, egy ben a je len le gi (2) be kez dés szá mo zá sa
(5) be kez dés re vál to zik:

„(1) A 12–12/A. §-ban nem em lí tett hi va ta los la po kat a
mi nisz té rium, az au to nóm ál lam igaz ga tá si szerv és a kor -
mány hi va tal a hon lap ján tör té nõ köz zé té tel lel ad ja ki.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott hi va ta los lap ban
olyan köz le mény te he tõ köz zé, amely a Ma gyar Köz löny -
ben meg je lent.

(3) Egy köz pon ti ál lam igaz ga tá si szerv az (1) be kez dés
alap ján egy hi va ta los la pot ad hat ki.

(4) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott hi va ta los la p
 oldalhû má so la ta nyom ta tott for má ban ak kor ter jeszt he tõ,
ha a tárgy évet meg elõ zõ év jú ni us 30-án a la p a köz pon ti
költ ség ve tés hez tar to zó szer ve ken kí vü li elõ fi ze tõ i nek
 száma a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott szá mot meg -
haladja.”

5. § Az Ein fotv. a kö vet ke zõ új 13/A. §-sal egé szül ki:

„13/A. § (1) A Tör vé nyek és Ren de le tek Hi va ta los
Gyûj te mé nyét és a Ha tá lyos Jog sza bá lyok Gyûj te mé nyét
azok szer kesz tõ jé nek leg alább fo ko zott biz ton sá gú elekt -
ro ni kus alá írá sá val el lá tott, elekt ro ni kus do ku men tum ként 
a kor mány za ti por tá lon való köz zé té tel lel kell ki ad ni.

(2) A Tör vé nyek és Ren de le tek Hi va ta los Gyûj te mé nye
és a Ha tá lyos Jog sza bá lyok Gyûj te mé nye di gi tá lis adat -
hor do zón is ter jeszt he tõ.”

6. § (1) Az Ein fotv. 22. § (1) be kez dé se a kö vet ke zõ új
c) pont tal egé szül ki:

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

„c) a 12. § (7) be kez dé se sze rin ti má so la tot ké szí tõ szerv 
ki je lö lé sét.”

(2) Az Ein fotv. 22. § (2) be kez dé se a kö vet ke zõ új
e)–f) pon tok kal egé szül ki:

(Fel ha tal ma zást kap)

„e) a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter, hogy az 
elõ fi ze tõk nek a 13. § (4) be kez dé se sze rin ti szá mát ren de -
let ben ál la pít sa meg,

f) a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter, hogy a
12. § (7) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott igaz ga tá si szol gál -
ta tá si dí jat ren de let ben ál la pít sa meg.”

7. § (1) Ez a tör vény – a (2)–(3) be kez dés ben meg -
határozott ki vé tel lel – a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép
 hatályba.
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(2) E tör vény 1–2. §-a, – a (3) be kez dés ben meg ha tá ro -
zott ki vé tel lel – 3. §-a, 5–6. §-a, 7. § (4)–(5) be kez dé se és
8. § (5) be kez dé se 2008. jú li us 1-jén lép ha tály ba.

(3) Az Ein fotv.-nek az e tör vény 3. §-ával meg ál la pí tott
12/A. § (1) be kez dé sé ben a „Ha tá ro za tok Tá rát és a” szö -
veg rész, 12/A. § (2) be kez dé se, 12/A. § (4) be kez dé sé ben
az „és a 12/A. § (2) be kez dé sé ben” szö veg rész, va la mint a
4. § és a 8. § (3) be kez dé se 2009. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(4) A Ma gyar Köz löny 2008. de cem ber 31-ig az  Einfotv.
e tör vény 2. §-ával meg ál la pí tott 12. § (3) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zot ta kon túl tar tal maz za a Kor mány nak a Ma -
gyar Köz löny ben köz zé ten ni ren delt ha tá ro za ta it és jo gi
irány mu ta tá sa it, va la mint a sze mé lyi kér dé sek ben ho zott
dön té se ket, ide ért ve a köz tár sa sá gi el nök és a Kormány ál tal 
ado má nyo zott ki tün te té se ket is; azok ra, va la mint a Ha tá ro -
za tok Tá rá ban 2008. de cem ber 31-ig meg je lent köz le mé -
nyek re az Ein fotv. 12/A. § (3) be kez dé sét nem kell al kal -
maz ni.

(5) A Ma gyar Köz löny 1998. ja nu ár 1-jé tõl kez dõ dõ en,
de 2008. jú li us 1-jét meg elõ zõ en ki adott szá ma it, va la mint
a Tör vé nyek és Ren de le tek Hi va ta los Gyûj te mé nyé nek
2003. ja nu ár 1-jét kö ve tõ en, de 2008. jú li us 1-jét meg elõ -
zõ en ki adott szá ma it a Ma gyar Köz löny 2008. jú li us 1-jén
hi va tal ban levõ fe le lõs szer kesz tõ jé nek a mi nõ sí tett elekt -
ro ni kus alá írá sá val el lá tott elekt ro ni kus do ku men tum ként
2008. jú li us 31-ig a kor mány za ti por tá lon köz zé kell ten ni.

(6) Fel ha tal ma zást kap a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze -
tõ mi nisz ter, hogy ren de let ben sza bá lyoz za a hi va ta los la -
pok kal és a hi va ta los jog sza bály gyûj te mé nyek kel össze -
füg gõ adat bá zi sok fel hasz ná lói jo ga i nak a Ma gyar Köz -
löny Lap- és Könyv ki adó Kor lá tolt Fe le lõs sé gû Tár sa ság
ré szé rõl a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal nak való át en ge dé sét.

8. § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság ügyész sé gé rõl szóló
1972. évi V. tör vény 19. §-a a kö vet ke zõ új (7) be kez dés sel 
egé szül ki:

„(7) Az ügyész ség hi va ta los lap ja az Ügyész sé gi Köz -
löny, amely nek ki adá sát, tar tal mát és meg je le né sét a leg -
fõbb ügyész uta sí tás sal sza bá lyoz za.”

(2) A jog al ko tás ról szóló 1987. évi XI. tör vény (a to váb -
bi ak ban: Jat.) 57. § (4) be kez dé sé ben és 58. § (4) be kez dé -
sé ben az „a Mi nisz ter ta nács Tit kár sá ga” szö veg rész he lyé -
be az „a fel adat kör rel ren del ke zõ mi nisz ter ál tal ki je lölt
sze mély” szö veg, 58. § (2) be kez dé sé ben az „a Mi nisz ter -
ta nács Tit kár sá gá nak a ve ze tõ je” szö veg rész és az 59. §
(3) be kez dé sé ben az „a Mi nisz ter ta nács Tit kár sá ga ve ze tõ -
jé nek az” szö veg rész he lyé be az „a Ha tá ro za tok Tá ra szer -
kesz tõ je” szö veg, 60. §-ában az „Az igaz ság ügy mi nisz ter
és a Mi nisz ter ta nács Tit kár sá gá nak a ve ze tõ je” szö veg rész 
he lyé be az „A Kormány ál tal ki je lölt szerv vagy sze mély”
szö veg lép.

(3) A Jat. 59. §-át meg elõ zõ al cím ben a „mi nisz té rium
és az or szá gos ha tás kö rû szerv” szö veg rész he lyé be a „mi -
nisz té rium, az au to nóm ál lam igaz ga tá si szerv és a kor -
mány hi va tal” szö veg, 59. § (1) be kez dé sé ben a „mi nisz té -

rium és az or szá gos ha tás kö rû szerv” szö veg rész he lyé be a
„mi nisz té rium, az au to nóm ál lam igaz ga tá si szerv és – kü -
lön tör vény ren del ke zé se alap ján – a kor mány hi va tal” szö -
veg, 59. § (2) be kez dé sé ben az „a mi nisz té rium, az or szá -
gos ha tás kö rû szerv, il le tõ leg az ál ta luk irá nyí tott vagy fel -
ügyelt szerv” szö veg rész he lyé be az „a mi nisz té rium, az
au to nóm ál lam igaz ga tá si szerv, a kor mány hi va tal, illetve a 
mi nisz ter ál tal irá nyí tott köz pon ti ál lam igaz ga tá si szerv”
szö veg, 59. § (3) be kez dé sé ben a „mi nisz té rium, il le tõ leg
az or szá gos ha tás kö rû szerv” szö veg rész he lyé be a „mi -
nisz té rium, az au to nóm ál lam igaz ga tá si szerv vagy a kor -
mány hi va tal” szö veg lép.

(4) Az Ein fotv. 2. § (1) be kez dés c) pont já ban a „kor lá -
to zás tól men te sen, díj men te sen” szö veg rész he lyé be a
„kor lá to zás tól men te sen, ki nyom tat ha tó és rész le te i ben is
ki má sol ha tó mó don, a be te kin tés, a le töl tés, a nyom ta tás, a
ki má so lás és a há ló za ti adat át vi tel szem pont já ból is díj -
men te sen” szö veg, 17. § (3) be kez dé sé ben a „ha tá ro za tok
ano ni mi zált” szö veg rész he lyé be a „ha tá ro za tok nak az Or -
szá gos Igaz ság szol gál ta tá si Ta nács ál tal meg ha tá ro zott el -
já rás ban a bí ró ság ál tal ano ni mi zált” szö veg lép.

(5) A köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek rõl, va la mint a
Kormány tag jai és az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról szóló
2006. évi LVII. tör vény 65. §-a a kö vet ke zõ új (5) be kez -
dés sel egé szül ki:

„(5) A Hi va ta los Ér te sí tõ ben köz pon ti ál lam igaz ga tá si
szer ven kén ti bon tás ban ha von ta köz zé kell ten ni a Mi nisz -
ter el nö ki Hi va tal ban és a mi nisz té ri u mok ban köz tiszt vi se lõi 
jog vi szony lé te sí té sé rõl és meg szün te té sé rõl, ve ze tõi meg -
bí zás adá sá ról és vissza vo ná sá ról, cím ado má nyo zás ról és
cím vissza vo ná sá ról, illetve be ren de lés rõl, ve zény lés rõl,
va la mint azok meg szün te té sé rõl szóló közlemé nyeket.”

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

Kor mány ren de le tek

A Kor mány
118/2008. (V. 8.) Korm.

ren de le te

egyes kormány- és miniszteri rendeleti szintû
jogszabályok és jogszabályi rendelkezések

technikai deregulációjáról*

* A Korm. ren de let tel jes szö veg e a Ma gyar Köz löny 2008. má jus 8-i
71. szá má ban je len t meg.
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A Kormány
136/2008. (V. 16.) Korm.

ren de le te
az országhatáron átterjedõ környezeti hatások

vizsgálatáról  szóló, Espooban, 1991. február 26-án
elfogadott ENSZ EGB egyezmény Szófiában, 

2001. február 17-én elfogadott elsõ módosításának,
valamint Cavtatban, 2004. június 4-én elfogadott

második módosításának kihirdetésérõl

1.  §

A Kormány e ren de let tel fel ha tal ma zást ad az or szág ha -
tá ron át ter je dõ kör nye ze ti ha tá sok vizs gá la tá ról  szóló,
 Espooban, 1991. feb ru ár 26. nap ján alá írt egyez mény nek
(a továb biak ban: Egyez mény) a ré szes fe lek má so dik ta lál -
ko zó ján Szó fi á ban, 2001. feb ru ár 17. nap ján a II/14. ha tá -
ro za tá ban el fo ga dott el sõ mó do sí tá sa (a továb biak ban:
 elsõ Egyez mény mó do sí tás), va la mint az Egyez mény nek a
ré szes fe lek har ma dik ta lál ko zó ján Cav tat ban, 2004. jú -
nius 4-én a III/7. ha tá ro za tá ban el fo ga dott má so dik mó do -
sí tá sa (a továb biak ban: má so dik Egyez mény mó do sí tás)
kö te le zõ ha tá lyá nak el is me ré sé re.

2.  §

A Kormány az el sõ Egyez mény mó do sí tást e ren de let tel
ki hir de ti.

3.  §

Az elsõ Egyez mény mó do sí tás hi te les an gol nyel vû szö -
veg e és annak hi va ta los ma gyar nyel vû for dí tá sa a kö vet -
ke zõ:

DECISION II/14
AMENDMENT TO THE ESPOO CONVENTION

The Me e ting,

Wis hing to mo di fy the Es poo Con ven ti on with a view to 
cla ri fy ing that the pub lic that may par ti ci pa te in
pro ce du res un der the Con ven ti on inc lu des ci vil so ci ety
and, in par ti cu lar, non go vern men tal organizations,

Re cal ling pa rag raph 13 of the Oslo Dec la ra ti on of the
Mi nis ters of the En vi ron ment and the Eu ro pe an
Com mu nity Com mis si o ner for the En vi ron ment
as semb led at Oslo on the oc ca si on of the first me e ting of
the Par ti es to the Espoo Convention,

Wis hing to al low Sta tes si tu a ted out si de the UN/ECE
re gi on to be co me Par ti es to the Convention,
Adopts the fol lo wing amend ments to the Con ven ti on:

(a) At the end of Ar tic le 1 (x), af ter per sons in sert
and, in ac cor dan ce with na ti o nal le gis la ti on or prac ti ce,

the ir as so ci a ti ons, or ga ni za ti ons or groups

(b) In Ar tic le 17, af ter pa rag raph 2, in sert a new
pa rag raph re ad ing.

„3. Any ot her Sta te, not re fer red to in pa rag raph 2 of
this Ar tic le, that is a Mem ber of the Uni ted Na ti ons may
ac ce de to the Con ven ti on upon app ro val by the Me e ting of
the Par ti es. The Me e ting of the Par ti es shall not con si der or 
app ro ve any re qu est for ac ces si on by such a Sta te un til this
pa rag raph has en te red into for ce for all the Sta tes and
or ga ni za ti ons that were Parties to the Convention on 27
February 2001.”

and re num ber the re ma in ing pa rag raphs ac cor dingly.

(c) At the end of Ar tic le 17, in sert a new pa rag raph
re ad ing

„7. Any Sta te or or ga ni za ti on that ra ti fi es, ac cepts or
app ro ves this Con ven ti on shall be de e med si mul ta ne o usly
to ra ti fy, ac cept or app ro ve the amend ment to the
Con ven ti on set out in de ci si on II/14 ta ken at the second
meeting of the Parties.”

II/14. HATÁROZAT
AZ ESPOOI EGYEZMÉNY MÓDOSÍTÁSA

A fe lek ta lál ko zó ja

ki fe jez ve azon kí ván sá gát, hogy az Es po oi egyez ményt
mó do sít sa annak figye lembe véte lével, hogy a nyil vá nos -
ság, amely részt ve het az Egyez mény alá tar to zó el já rá sok -
ban, ma gá ba fog lal ja az egész ci vil tár sa dal mat, kü lö nös
te kin tet tel a nem-kor mány za ti szer ve ze tek re,

fel idéz ve az Euró pai Kör nye zet vé del mi Mi nisz te rek és
az Euró pai Kö zös ség Kör nye zet vé del mi Fõ biz to sa ál tal
Os ló ban, az Es po oi egyez mény Ré szes Fe le i nek el sõ ta lál -
ko zó ján tet t Os loi Nyi lat ko za tá nak 13. cik két,

ki fe jez ve azon kí ván sá gát, hogy az ENSZ EGB ré gi ó ján 
kí vül el he lyez ke dõ ál la mok szá má ra is le he tõ vé vál jék,
hogy az Egyez mény ré szes fe lé vé vál ja nak,
az Egyez mény kö vet ke zõ mó do sí tá sa it fo gad ja el:

Az 1. cikk (x) be kez dé sé ben a szö veg a „sze mély” szó
után a kö vet ke zõ vel egé szül ki:

„és a nem ze ti jog gal vagy gya kor lat tal össz hang ban az
ilyen sze mé lyek tár su lá sai, szer ve ze tei vagy cso port jai.”

A 17. cikk ben a 2. be kez dés után a szö veg új be kez dés -
sel egé szül ki:

„3. A fe lek ta lál ko zó já nak jó vá ha gyá sá val csat la koz hat
az egyez mény hez a 2. be kez dés ben nem em lí tett bár mely
olyan ál lam is, amely tag ja az Egye sült Nem ze tek Szer ve -
ze té nek. A ré szes fe lek ta lál ko zó ja csak az után bí rál ja el
vagy hagy ja jó vá az ilyen ál la mok csat la ko zá si ké rel mét,
hogy ez a be kez dés a 2001. feb ru ár 27-i ál la pot sze rint az
egyez mény ben ré szes fél nek szá mí tó va la mennyi ál lam és
szer ve zet szá má ra ha tály ba lé pett.”,

a to váb bi be kez dé se ket ér te lem sze rû en új ra kell szá -
moz ni.

A 17. cikk vé gé re új be kez dést kell il lesz te ni:
„7. Amennyi ben egy ál lam vagy szer ve zet ra ti fi kál ja,

el fo gad ja vagy jó vá hagy ja ezt az egyez ményt, úgy kell te -
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kin te ni, hogy egy ide jû leg ra ti fi kál ja, el fo gad ja vagy jó vá -
hagy ja annak a ré szes fe lek má so dik ta lál ko zó ján a
II/14. sz. ha tá ro zat tal el fo ga dott mó do sí tá sát is.”

4.  §

A Kormány a má so dik Egyez mény mó do sí tást e ren de -
let tel ki hir de ti.

5.  §

A má so dik Egyez mény mó do sí tás hi te les an gol nyel vû
szö veg e és annak hi va ta los ma gyar nyel vû for dí tá sa a kö -
vet ke zõ:

DECISION III/7
SECOND AMENDMENT TO THE ESPOO

CONVENTION

The Me e ting,

Re cal ling its de ci si on II/10 on the re vi ew of the
Con ven ti on and pa rag raph 19 of the So fia Mi nis te ri al
Declaration,

Wis hing to mo di fy the Con ven ti on with a view to furt her
strengt he ning its app li ca ti on and imp ro ving sy ner gi es with
ot her mul ti la te ral en vi ron men tal agreements,

Com men ding the work done by the task for ce
es tab lis hed at the se cond me e ting of Par ti es, by the small
gro up on amend ments and by the Wor king Gro up on
En vi ron men tal Im pact Assessment itself,

No ting the Con ven ti on on Ac cess to In for mat ion,
Pub lic Par ti ci pa ti on in De ci si on-ma king and Ac cess to
Jus ti ce in En vi ron men tal Matt ers, done at Aar hus,
Den mark, on 25 June 1998, and re cal ling the Pro to col on
Stra te gic En vi ron men tal As sess ment, done at Kiev,
Ukraine, on 21 May 2003,

Also no ting re le vant Eu ro pe an Com mu nity le gal
inst ru ments, such as di rec ti ve 85/337/EEC of 27 June
1985 on the as sess ment of the ef fects of cer ta in pub lic and
pri va te pro jects on the en vi ron ment, as amen ded by
di rec ti ves 97/11/EC and 2003/35/EC,

Cons ci o us that an ex ten si on of Ap pen dix I will
strengt hen the im por tan ce of en vi ron men tal im pact
as sess ments in the region,

Re cog ni zing the be ne fits of in ter na ti o nal co o pe ra ti on as
early as pos sib le in the as sess ment of en vi ron men tal impact,

En co u ra ging the work of the Imp le men ta ti on
Com mit tee as a use ful tool for the furt her imp le men ta ti on
and app li ca ti on of the pro vi si ons of the Convention,

1. Con firms that the va li dity of de ci si ons ta ken pri or to
the ent ry into for ce of the se cond amend ment to the
Con ven ti on, inc lu ding the adop ti on of pro to cols, the
es tab lish ment of sub si di a ry bo di es, the re vi ew of
comp li an ce and ac ti ons ta ken by the Imp le men ta ti on

Com mit tee, are not af fec ted by the adop ti on and entry into
force of this amendment;

2. Also con firms that each Party shall con ti nue to be
eli gib le to par ti ci pa te in all ac ti vi ti es un der the
Con ven ti on, inc lu ding the pre pa rat ion of pro to cols, the
es tab lish ment and par ti ci pa ti on in sub si di a ry bo di es, and
the re vi ew of comp li an ce, re gard less of whet her the
se cond amend ment to the Con ven ti on has entered into
force for that Party or not;

3. Adopts the fol lo wing amend ments to the
Con ven ti on:

(a) In Ar tic le 2, af ter pa rag raph 10, in sert a new
pa rag raph re ad ing

„11. If the Party of ori gin in tends to car ry out a
pro ce du re for the pur po ses of de ter mi ning the con tent of
the en vi ron men tal im pact as sess ment do cu men ta ti on, the
af fec ted Party sho uld to the ex tent app rop ri a te be gi ven the 
op por tu nity to participate in this procedure.”

(b) In Ar tic le 8, af ter Con ven ti on in sert
and un der any of its pro to cols to which they are a Party

(c) In Ar tic le 11, rep la ce pa rag raph 2 (c) by a new
sub pa rag raph reading

„(c) Seek, whe re app rop ri a te, the ser vi ces and
co o pe ra ti on of com pe tent bo di es ha ving ex per ti se per ti nent
to the achi e ve ment of the pur po ses of this Convention;”

(d) At the end of Ar tic le 11, in sert two new
sub pa rag raphs re ad ing

„(g) Pre pa re, whe re app rop ri a te, pro to cols to this
Con ven ti on;

(h) Es tab lish such sub si di a ry bo di es as they con si der
ne ces sa ry for the imp le men ta ti on of this Convention.”

(e) In Ar tic le 14, pa rag raph 4, rep la ce the se cond
sen ten ce by a new sen ten ce reading

„They shall en ter into for ce for Par ti es ha ving ra ti fi ed,
app ro ved or ac cep ted them on the ni ne ti eth day af ter the
re ce ipt by the De po si ta ry of no ti fi ca ti on of the ir ra ti fi ca ti on, 
app ro val or ac cep tan ce by at le ast three fo urths of the
num ber of Parties at the time of their adoption.”

(f) Af ter Ar tic le 14, in sert a new ar tic le re ad ing
„Ar tic le 14 bis
Re vi ew of comp li an ce
1. The Par ti es shall re vi ew comp li an ce with the

pro vi si ons of this Con ven ti on on the ba sis of the comp li an ce
pro ce du re, as a non-ad ver sa ri al and as sis tan ce-ori en ted
pro ce du re adop ted by the Me e ting of the Par ti es. The re vi ew
shall be ba sed on, but not li mi ted to, re gu lar re port ing by the
Par ti es. The Me e ting of Par ti es shall de ci de on the fre qu en cy
of re gu lar re port ing re qu i red by the Par ti es and the
information to be included in those regular reports.

2. The comp li an ce pro ce du re shall be ava i lab le for
app li ca ti on to any pro to col adop ted un der this
Convention.”

(g) Rep la ce Ap pen dix I to the Con ven ti on by the
Ap pen dix to this de ci si on;
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(h) In Ap pen dix VI, af ter pa rag raph 2, in sert a new
pa rag raph re ad ing

„3. Pa rag raphs 1 and 2 may be app li ed, mu ta tis
mu tan dis, to any pro to col to the Con ven ti on.”

Ap pen dix

LIST OF ACTIVITIES

1. Cru de oil re fi ne ri es (exc lu ding un der ta kings
ma nu fac tu ring only lub ri cants from cru de oil) and
ins tal la ti ons for the ga si fi ca ti on and li qu e fac ti on of 500
met ric tons or more of coal or bituminous shale per day.

2. (a) Ther mal po wer sta ti ons and ot her com bus ti on
ins tal la ti ons with a heat out put of 300 me ga watts or more, and

(b) Nuc le ar po wer sta ti ons and ot her nuc le ar re ac tors,
inc lu ding the dis mant ling or de com mis si o ning of such
po wer sta ti ons or re ac tors1 (ex cept re se arch ins tal la ti ons
for the pro duc ti on and con ver si on of fis si o nab le and fer ti le 
ma te ri als, who se ma xi mum po wer does not exceed
1 kilowatt continuous thermal load).

3. (a) Ins tal la ti ons for the rep ro ces sing of ir ra di a ted
nuc le ar fuel;

(b) Ins tal la ti ons de sig ned:
– For the pro duc ti on or en rich ment of nuc le ar fuel;
– For the pro ces sing of ir ra di a ted nuc le ar fuel or

high-le vel ra di o ac ti ve waste;
– For the fi nal dis po sal of ir ra di a ted nuc le ar fuel;
– So lely for the fi nal dis po sal of ra di o ac ti ve was te; or
– So lely for the sto ra ge (plan ned for more than 10

ye ars) of ir ra di a ted nuc le ar fu els or ra di o ac ti ve was te in a
dif fe rent site than the production site.

4. Ma jor ins tal la ti ons for the ini ti al smel ting of cast
iron and ste el and for the pro duc ti on of non-fer ro us metals.

5. Ins tal la ti ons for the ext rac ti on of as bes tos and for the 
pro ces sing and trans for ma ti on of as bes tos and pro ducts
con ta i ning as bes tos: for as bes tos-ce ment pro ducts, with an 
an nu al pro duc ti on of more than 20,000 met ric tons
fi nis hed pro duct; for fric ti on ma te ri al, with an an nu al
pro duc ti on of more than 50 met ric tons fi nis hed pro duct;
and for ot her as bes tos utilization of more than 200 metric
tons per year.

6. In teg ra ted che mi cal ins tal la ti ons.
7. (a) Const ruc ti on of mo tor wa ys, exp ress ro ads2 and

li nes for long-dis tan ce ra il way traf fic and of air ports3 with
a ba sic run way length of 2,100 metres or more;

(b) Const ruc ti on of a new road of four or more la nes, or
re a lign ment and/or wi de ning of an exis ting road of two
la nes or less so as to pro vi de four or more la nes, whe re
such new road, or re alig ned and/or wi de ned sec ti on of
road, wo uld be 10 km or more in a continuous length.

8. Lar ge-di a me ter pi pe li nes for the trans port of oil, gas
or che mi cals.

9. Tra ding ports and also in land wa ter wa ys and ports
for in land-wa ter way traf fic which per mit the pas sa ge of
ves sels of over 1,350 met ric tons.

10. (a) Was te-dis po sal ins tal la ti ons for the
in ci ne ra ti on, che mi cal tre at ment or land fill of to xic and
dan ge ro us wastes;

(b) Was te-dis po sal ins tal la ti ons for the in ci ne ra ti on or
che mi cal tre at ment of non-ha zar do us was te with a
ca pa city ex ce e ding 100 metric tons per day.

11. Lar ge dams and re ser vo irs.
12. Gro und wa ter abst rac ti on ac ti vi ti es or ar ti fi ci al

gro und wa ter re char ge sche mes whe re the an nu al vo lu me
of wa ter to be abst rac ted or re char ged amo unts to
10 million cubic metres or more.

13. Pulp, pa per and bo ard ma nu fac tu ring of 200
air-dri ed met ric tons or more per day.

14. Ma jor qu ar ri es, mi ning, on-si te ext rac ti on and
pro ces sing of me tal ores or coal.

15. Offs ho re hyd ro car bon pro duc ti on. Ext rac ti on of
pet ro le um and na tu ral gas for com mer ci al pur po ses whe re the 
amo unt ext rac ted ex ce eds 500 met ric tons/day in the case of
pet ro le um and 500 000 cu bic metres/day in the case of gas.

16. Ma jor sto ra ge fa ci li ti es for pet ro le um,
pet ro che mi cal and che mi cal products.

17. De fo res ta ti on of lar ge are as.
18. (a) Works for the trans fer of wa ter re so ur ces

bet we en ri ver ba sins whe re this trans fer aims at pre ven ting 
pos sib le shor ta ges of wa ter and whe re the amo unt of wa ter
trans fer red ex ce eds 100 mil li on cubic metres/year; and

(b) In all ot her ca ses, works for the trans fer of wa ter
re so ur ces bet we en ri ver ba sins whe re the mul ti-an nu al
ave ra ge flow of the ba sin of abst rac ti on ex ce eds
2 000 mil  li on cu bic met res/year and whe re the amo unt of
wa ter trans fer red ex ce eds 5 per cent of this flow.

In both ca ses trans fers of pi ped drin king wa ter are
exc lu ded.

19. Was te-wa ter tre at ment plants with a ca pa city
ex ce e ding 150 000 po pu la ti on equivalent.

20. Ins tal la ti ons for the in ten si ve re a ring of po ult ry or
pigs with more than:

– 85 000 pla ces for bro i lers;
– 60 000 pla ces for hens;
– 3 000 pla ces for pro duc ti on pigs (over 30 kg); or
– 900 pla ces for sows.
21. Const ruc ti on of over he ad elect ri cal po wer li nes with a 

vol ta ge of 220 kV or more and a length of more than 15 km.
22. Ma jor ins tal la ti ons for the har nes sing of wind

po wer for energy pro duc ti on (wind farms).

1 For the pur po ses of this Con ven ti on, nuc le ar po wer sta ti ons and ot her
nuc le ar re ac tors ce a se to be such an ins tal la ti on when all nuc le ar fu el and
 other ra di o ac ti vely con ta mi na ted ele ments ha ve be en re mo ved per ma nently
from the ins tal la ti on si te.

2 For the pur po ses of this Con ven ti on:
– ,,Mo tor way” me ans a ro ad spe ci ally de sig ned and bu ilt for mo tor traf -

fic, which do es not ser ve pro per ti es bor de ring on it, and which:
(a) Is pro vi ded, ex cept at spe ci al po ints or tem po ra rily, with se pa ra te car -

ri a ge wa ys for the two di rec ti ons of traf fic, se pa ra ted from each ot her by a
 dividing strip not in ten ded for traf fic or, ex cep ti o nally, by ot her me ans;

(b) Do es not cross at le vel with any ro ad, ra il way or tram way track, or fo -
ot path; and

(c) Is spe ci ally sign pos ted as a mo tor way.
– ,,Exp ress ro ad” me ans a ro ad re ser ved for mo tor traf fic ac ces sib le only

from in terc han ges or cont rol led junc ti ons and on which, in par ti cu lar, stop -
ping and park ing are pro hi bi ted on the run ning car ri a ge way(s).

3 For the pur po ses of this Con ven ti on, „air port” me ans an air port which
comp li es with the de fi ni ti on in the 1944 Chi ca go Con ven ti on set ting up the
In ter na ti o nal Ci vil Avi a ti on Or ga ni za ti on (an nex 14).
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III/7. HATÁROZAT
AZ ESPOOI EGYEZMÉNY MÁSODIK MÓDOSÍTÁSA

A fe lek ta lál ko zó ja

fel idéz ve II/10. sz. ha tá ro za tát az Egyez mény fe lül vizs -
gá la tá ról, va la mint a Szó fi ai Mi nisz te ri Nyi lat ko zat
19. cik két,

ki fe jez ve azon kí ván sá gát, hogy az Egyez ményt mó do -
sít sa arra te kin tet tel, hogy annak al kal ma zá sát to vább erõ -
sít se és fo koz za együtt ha tá sát más kör nye zet vé del mi tár -
gyú sok ol da lú nem zet kö zi szer zõ dé sek kel,

el is me rés sel adóz va annak a mun ká nak, amit a Ré szes
Fe lek má so dik ta lál ko zó ján lé te sí tett mun ka bi zott ság, a
mó do sí tás ra lét re ho zott ki sebb cso port, va la mint maga a
Kör nye ze ti Ha tás vizs gá la ti Mun ka cso port vég zett,

sze m elõtt tart va a kör nye ze ti ügyek ben az in for má ci ó -
hoz  való hoz zá fé rés rõl, a nyil vá nos ság nak a dön tés ho za -
tal ban tör té nõ rész vé te lé rõl és az igaz ság szol gál ta tás hoz
 való jog biz to sí tá sá ról  szóló, Aar hus ban, 1998. jú ni us
25-én el fo ga dott Egyez ményt, va la mint a stra té gi ai kör -
nye ze ti vizs gá lat ról  szóló, Ki jev ben, Uk raj ná ban 2003.
má jus 21-én el fo ga dott jegy zõ köny vet,

ugyan csak sze m elõtt tart va az Euró pai Kö zös ség jo gi
esz kö ze it, mint az egyes köz- és ma gán be ru há zá sok kör -
nye ze ti ha tá sa i nak vizs gá la ta i ról  szóló 85/337/EGK Irány -
el vet, aho gyan azt a 97/11/EK és a 2003/35/EK Irány el vek 
mó do sí tot ták,

tu da tá ban annak, hogy az I. füg ge lék ki bõ ví té se meg
fog ja erõ sí te ni a kör nye ze ti ha tás vizs gá la tok je len tõ sé gét
az egész ré gi ó ban,

fel is mer ve az ab ban lé võ elõ nyö ket, hogy a nem zet kö zi
együtt mû kö dés a kör nye ze ti ha tá sok vizs gá la tá ban olyan
ko rán kez dõd jék, ami lyen ko rán csak le het sé ges,

bá to rít va a Meg fe le lé si Bi zott sá got, mint az Egyez mény 
vég re haj tá sá nak és al kal ma zá sá nak hasz nos esz kö zét,

1. meg erõ sí ti, hogy az Egyez mény má so dik mó do sí tá -
sá nak hatályba lépése elõtt ho zott dön té sek ér vé nyes sé gét,
ide ért ve a jegy zõ köny vek el fo ga dá sát, a já ru lé kos tes tü le -
tek lét re ho zá sát, a jog kö ve tés fel ügye le tét és a Meg fe le lé si 
Bi zott ság ál tal tet t lé pé se ket a je len mó do sí tás el fo ga dá sa
és hatályba lépése nem érin ti;

2. ugyan csak meg erõ sí ti, hogy min den Ré szes Fél nek
to vább ra is jo ga van részt ven ni az Egyez mény ha tá lya alá
tar to zó min den te vé keny ség ben, ide ért ve jegy zõ köny vek
elõ ké szí té sét, já ru lé kos tes tü le tek lét re ho zá sát és a mun ká -
juk ban  való rész vé telt, to váb bá a jog kö ve tés fel ügye le tét,
te kin tet nél kül ar ra, hogy az Egyez mény má so dik mó do sí -
tá sa az adott Fél vo nat ko zá sá ban ha tály ba lé pett-e vagy
sem;

3. el fo gad ja az Egyez mény kö vet ke zõ mó do sí tá sa it:

a) A 2. cikk ben a 10. be kez dés után a szö veg új be kez -
dés sel egé szül ki:

„11. Amennyi ben a ki bo csá tó fél a kör nye ze ti ha tás -
vizs gá la ti do ku men tá ció tar tal má nak meg ha tá ro zá sá val
kap cso la tos el já rást in dít, a ha tás vi se lõ fél szá má ra le he tõ -
sé get kell biz to sí ta nia ar ra, hogy eb ben az el já rás ban részt
ve gyen.”

b) A 8. cikk ben az „egyez mény bõl fa ka dó kötelezettsé -
geiket” szö veg rész után a szö veg a kö vet ke zõ vel egé szül
ki:

„illet ve annak bár mely olyan jegy zõ köny vé bõl fa ka dó
kö te le zett sé ge i ket, amely nek ré szes fe lei”.

c) A 11. cikk ben a 2. be kez dés c) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ al be kez dés lép:

„c) ha az in do kolt, igény be ve szik az egyez mény cél jai el -
éré sé hez kap cso ló dó kér dé sek ben szak ér te lem mel ren del ke -
zõ ille té kes tes tü le tek szol gá la ta it és együtt mû kö dé sét.”

d) A 11. cikk vé gé re két új al be kez dést kell il lesz te ni a
kö vet ke zõ szö veg gel:

„g) adott eset ben el ké szí tik ezen egyez mény jegy zõ -
köny ve it,

h) lét re hoz zák az egyez mény vég re haj tá sá hoz szük sé -
ges nek vélt ki se gí tõ tes tü le te ket.”

e) A 14. cikk ben a 4. be kez dés má so dik mon da ta he lyé -
be új mon dat lép a kö vet ke zõ szö veg gel:

„A mó do sí tá sok az azo kat ra ti fi ká ló, el fo ga dó vagy jó -
vá ha gyó fe lek szá má ra ki lenc ven nap pal az után lép nek
ha tály ba, hogy az el fo ga dá suk kor fél nek szá mí tó fe lek há -
rom ne gye dé nek a ra ti fi ká lás ról, el fo ga dás ról vagy jó vá ha -
gyás ról  szóló ér te sí té sei meg ér kez tek a le té te mé nyes hez.”

f) Az egyez mény szö veg e a 14. cik ket köve tõen a kö -
vet ke zõ új cik kel egé szül ki:

„14a. cikk
A meg fe le lés nyo mon kö ve té se
1. A fe lek a fe lek ta lál ko zó ja ál tal el fo ga dott, ba rát sá -

gos és se gí tõ szán dék kal lét re ho zott, a tel je sí tés be tar tá sá -
nak el len õr zé sé re szol gá ló el já rás alap ján nyo mon kö ve tik
az egyez mény ren del ke zé se i nek  való meg fe le lést. A nyo -
mon kö ve tés alap ja, de nem egyet len esz kö ze a fe lek rend -
sze res je len tés té te le. A fe lek ta lál ko zó ja dönt a je len tés té -
tel meg kö ve telt gya ko ri sá gá ról, va la mint a rend sze res je -
len té sek kö te le zõ tar tal má ról.

2. A tel je sí tés be tar tá sá nak el len õr zé sé re szol gá ló el já -
rás az ezen egyez mény ér tel mé ben el fo ga dott bár mely
jegy zõ könyv ese té ben is al kal maz ha tó.”

g) Az egyez mény I. füg ge lé ke he lyé be e ha tá ro zat füg -
ge lé ke lép.

h) A IV. füg ge lék a 2. be kez dés után új be kez dés sel
egé szül ki:

„3. Az 1. és a 2. be kez dés ér te lem sze rû en al kal maz ha tó
az egyez mény ér tel mé ben el fo ga dott bár mely jegyzõ -
könyvre.”

Füg ge lék

A TEVÉKENYSÉGEK FELSOROLÁSA

1. Nyers olaj-fi no mí tók (ki vé ve azo kat az üze me ket,
ame lyek a nyers olaj ból ki zá ró lag ke nõ anya go kat gyár ta -
nak) és a na pon ta 500 met ri kus ton na vagy an nál több sze -
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net vagy bi tu men pa lát gá zo sí tó vagy csepp fo lyó sí tó lé te -
sít mé nyek.

2. a) 300 me ga watt vagy an nál na gyobb hõ tel je sít mé -
nyû hõ erõ mû vek és egyéb ége tõ mû vek, va la mint

b) atom erõ mû vek és egyéb atom re ak to rok, ide ért ve az
ilyen erõ mû vek és re ak to rok1 le sze re lé sét és üze men kí vül
he lye zé sét (ki vé ve az olyan ku ta tá si cé lú lé te sít mé nye ket,
ame lyek ha sa dó ké pes és sza po rí tó anya gok ter me lé sé re és
át ala kí tá sá ra szol gál nak, és ame lyek ma xi má lis tel je sít mé -
nye nem ha lad ja meg az 1 ki lo watt fo lya ma tos hõ tel je sít -
ményt).

3. a) Ki égett nuk le á ris üzem anyag új ra fel dol go zá sá ra
szol gá ló lé te sít mé nyek.

b) A kö vet ke zõ cé lok ra szol gá ló lé te sít mé nyek:
– nuk le á ris üzem anyag ter me lé se vagy dú sí tá sa,
– ki égett nuk le á ris üzem anyag vagy nagy ak ti vi tá sú ra -

dio ak tív hul la dék fel dol go zá sa,
– ki égett nuk le á ris üzem anyag vég le ges ártalmatlaní -

tása,
– ki zá ró lag ra dio ak tív hul la dék vég le ges ár tal mat la ní -

tá sa, vagy
– ki zá ró lag ki égett nuk le á ris üzem anya gok vagy ra dio -

ak tív hul la dék ke let ke zé si he lyé tõl el té rõ he lyen tör té nõ
(10 év nél hosszabb idõ re ter ve zett) tá ro lá sa.

4. Nyers vas és acél el sõd le ges ol vasz tá sá ra és nem vas
fé mek ter me lé sé re szol gá ló na gyobb lé te sít mé nyek.

5. Az az beszt ki ter me lé sé re, va la mint az az beszt és az
az beszt tar tal mú ter mé kek fel dol go zá sá ra és át ala kí tá sá ra
szol gá ló lé te sít mé nyek: az éven te több mint 20 000 met ri -
kus ton na az beszt ce ment kész ter mé ket elõ ál lí tó mû vek, az
éven te több mint 50 met ri kus ton na súr ló dó anyag kész ter -
mé ket elõ ál lí tó mû vek, és az az beszt más fel hasz ná lá sai
több mint 200 met ri kus ton na/év tõl.

6. In teg rált ve gyi üze mek.
7. a) Au tó pá lyák, au tó utak2, tá vol sá gi vas úti pá lyák és

2100 m vagy azt meg ha la dó alap hosszú sá gú fu tó pá lyá val
ren del ke zõ re pü lõt erek3 épí té se,

b) Négy- vagy en nél több sá vos új utak épí té se, vagy
meg lé võ egy- vagy két sá vos utak új nyom vo na lon ve ze té -
se és/vagy ki szé le sí té se négy- vagy több sá vos sá, ak kor, ha 
az új vagy új nyom vo na lon ve ze tett és/vagy ki szé le sí tett
út sza kasz egy be füg gõ en leg alább 10 km hosszú.

8. Na gyát mé rõ jû olaj-, gáz- vagy ve gyi anyag-szál lí tó
ve ze té kek.

9. Olyan ke res ke del mi ki kö tõk, va la mint bel ví zi utak
és bel ví zi ki kö tõk, ame lyek al kal ma sak 1 350 met ri kus
ton ná nál na gyobb hord ké pes sé gû ha jók fo ga dá sá ra.

10. a) Mér ge zõ és ve szé lyes hul la dé kok ége té sé re, ké -
mi ai ke ze lé sé re vagy le ra ká sá ra szol gá ló hul la dé kár tal -
mat la ní tó lé te sít mé nyek,

b) Nem ve szé lyes hul la dé kok ége té sé re vagy ké mi ai
ke ze lé sé re szol gá ló, nap i 100 met ri kus ton nát meg ha la dó
ka pa ci tás sal ren del ke zõ hul la dé kár tal mat la ní tó lé te sít mé -
nyek.

11. Nagy gá tak és víz tá ro zók.
12. Fel szín alat ti víz ki vé telt vagy a fel szín alat ti víz be

tör té nõ mes ter sé ges víz-vissza táp lá lást vég zõ rend sze rek,

ahol a ki vett vagy vissza táp lált víz éves mennyi sé ge leg -
alább 10 mil lió köb mé ter.

13. Pa pír ipa ri ros tos alap anyag-, pa pír- és kar ton gyár -
tás napi 200 met ri kus ton na lég szá raz anyag tól.

14. Na gyobb kõ bá nyák, fém tar tal mú ér cek és szén na -
gyobb mér vû bá nyá sza ta, hely szí ni ki ter me lé se és fel dol -
go zá sa.

15. Ten ge ri szén hid ro gén ter me lés. Kõ olaj és föld gáz
ke res ke del mi célú ki ter me lé se, ha a ki ter melt mennyi ség
meg ha lad ja kõ olaj ese té ben a napi 500 met ri kus ton nát,
föld gáz ese té ben a napi 500 000 köb mé tert.

16. Kõ olaj, pet rol ké mi ai és ve gyi ter mé kek tá ro lá sá ra
szol gá ló na gyobb lé te sít mé nyek.

17. Er dõ ir tás nagy te rü le ten.
18. a) A fo lyók víz gyûj tõi kö zött a víz kész le tek át ve ze -

té sét szol gá ló lé te sít mé nyek, ha a víz át ve ze tés cél ja le het -
sé ges víz hi ány meg elõ zé se, és az át ve ze tett víz mennyi sé -
ge meg ha lad ja a 100 mil lió köb mé tert éven te, va la mint

b) min den egyéb eset ben a fo lyók víz gyûj tõi kö zött a
víz kész le tek át ve ze té sét szol gá ló olyan lé te sít mé nyek,
ahol a víz ki vé tel víz gyûj tõ je éves víz ho za má nak sok éves
át la ga meg ha lad ja az évi 2000 mil lió köb mé tert, és ahol az
át ve ze tett víz mennyi sé ge meg ha lad ja e víz ho zam 5%-át.

Mind két eset ben ki vé tel a ve ze té kes ivó víz át ve ze té se.
19. A 150 000 la kos egyen ér té ket meg ha la dó ka pa ci tá -

sú szenny víz tisz tí tó üze mek.
20. Ba rom fi vagy ser tés in ten zív te nyész té sé re szol gá -

ló lé te sít mé nyek több mint:
– 85 000 fé rõ hellyel bro i le rek ese té ben,
– 60 000 fé rõ hellyel to jók ese té ben,
– 3 000 fé rõ hellyel (30 kg fe let ti) ser té sek ese té ben;

vagy
– 900 fé rõ hellyel ko cák ese té ben.
21. 220 kV vagy an nál na gyobb fe szült sé gû és

15 km-nél hosszabb vil la mos lég ve ze té kek épí té se.
22. Ener gia ter me lés cél já ból szél ener gi át hasz no sí tó

na gyobb lé te sít mé nyek (szél erõ mû par kok).

1 Ezen Egyez mény al kal ma zá sá ban nem mi nõ sül nek töb bé atom erõ mû -
nek és egyéb atom re ak tor nak az egyes lé te sít mé nyek at tól kez dõ dõ en, hogy
az összes nuk le á ris üzem anya got és az egyéb ra dio ak tí van szennye zett anya -
go kat vég le ge sen el tá vo lí tot ták a lé te sít mény te lep he lyé rõl.

2 Ezen Egyez mény al kal ma zá sá ban:
– ,,Au tó pá lya”: ki fe je zet ten gép jár mû for ga lom szá má ra ter ve zett és épí tett

köz út, amely nem a köz út men tén el he lyez ke dõ in gat la no kat szol gál ja ki, és
amely:

a) egyes pon tok tól, illetve idõ le ges hely ze tek tõl el te kint ve a két for gal mi
irány szá má ra kü lön for gal mi sá vok kal ren del ke zik, ame lye ket egy más tól egy, a
for ga lom cél já ra nem szol gá ló el vá lasz tó sáv vagy ki vé te le sen egyéb esz köz ha -
tá rol el,

b) szint ben nem ke resz tez sem mi fé le utat, vas úti vagy vil la mos vá gányt,
vagy gya log utat, va la mint

c) ki fe je zet ten au tó pá lya ként van je löl ve.
– ,,Au tó út”: gép jár mû for ga lom szá má ra fenn tar tott olyan út, amely re csak

köz le ke dé si cso mó pon to kon vagy jel zõ lám pá val sza bá lyo zott út ke resz te zõ dé -
sek ben le het rá haj ta ni, és amely nek a for gal mi sáv ja in kü lö nö sen meg áll ni és vá -
ra koz ni ti los.

3 Ezen Egyez mény al kal ma zá sá ban a „re pü lõ tér” olyan re pü lõ tér, amely
meg fe lel az 1944-ben meg kö tött, a Nem zet kö zi Pol gá ri Re pü lé si Szer ve ze tet
lét re ho zó Chi ca gói Egyez mény ben sze rep lõ meg ha tá ro zás nak (14. mel lék -
let).
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6.  §

(1) Ez a ren de let – a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott ki -
vé tel lel – a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba.

(2) E ren de let 2–5.  §-ai az Egyez mény 14. cikk 4. pont -
já ban meg ha tá ro zott idõ pont ban lép nek ha tály ba.

(3) Az el sõ Egyez mény mó do sí tás, a má so dik Egyez mény -
mó do sí tás, illetve e ren de let 2–5.  §-ai ha tály ba lé pé sé nek nap -
tá ri nap ját a kül po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter – annak is mert té
vá lá sát köve tõen – a Ma gyar Köz löny ben ha la dék ta la nul
köz zé tett egye di ha tá ro za tá val ál la pít ja meg.

(4) E ren de let vég re haj tá sá hoz szük sé ges in téz ke dé sek -
rõl a kör nye zet vé de le mért fe le lõs mi nisz ter gon dos ko dik.

(5) Fel ha tal ma zást kap a kör nye zet vé de le mért fe le lõs
mi nisz ter, hogy az Egyez mény nek az elsõ Egyez mény mó -
do sí tás sal, va la mint a má so dik Egyez mény mó do sí tás sal
egy sé ges szer ke zet be fog lalt szö ve gét és annak ma gyar
nyel vû for dí tá sát a Ma gyar Köz löny ben köz zé te gye.

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

A Kormány
139/2008. (V. 16.) Korm.

ren de le te
a Környezet és Energia Operatív Program derogációs 

projektek kamattámogatásának igénylésérõl,
folyósításának, elszámolásának és ellenõrzésének

részletes feltételeirõl*

* A Korm. ren de let tel jes szö veg e a Ma gyar Köz löny 2008. má jus 16-i
75. szá má ban je len t meg.

Mi nisz te ri ren de le tek

A köz le ke dé si, hír köz lé si és ener gia ügyi mi nisz ter
3/2008. (VI. 3.) KHEM

rendelete
egyes hajózási tárgyú miniszteri rendeletek

módosításáról*

* A KHEM ren de let tel jes szö veg e a Ma gyar Köz löny 2008. jú ni us 3-i
83. szá má ban je len t meg.

A nem ze ti fej lesz té si és gaz da sá gi mi nisz ter
7/2008. (VI. 5.) NFGM

ren de le te
a Környezet és Energia Operatív Program

prioritásaira rendelt források felhasználásának
részletes szabályairól és egyes támogatási jogcímeirõl

 szóló 23/2007. (VIII. 29.) MeHVM rendelet
módosításáról

Az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény
124.  § (9) be kez dé sé ben, illetve az egyes jog sza bá lyok és
jog sza bá lyi ren del ke zé sek ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl
 szóló 2007. évi LXXXII. tör vény 6.  § (4) be kez dés c) pont -
já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a Ma gyar Köz tár sa ság
2008. évi költ ség ve té sé rõl  szóló 2007. évi CLXIX. tör -
vény 53.  § (6) be kez dé sé ben és a nem ze ti fej lesz té si és
gaz da sá gi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló
134/2008. (V. 14.) Korm. ren de let 1.  § h) pont já ban meg -
ál la pí tott fel adat kö röm ben el jár va, a pénz ügy mi nisz ter
fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm.
ren de let 1.  § a) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kör ében
el já ró pénz ügy mi nisz ter rel egyet ér tés ben a kö vet ke zõ ket
ren de lem el:

1.  §

A Kör nye zet és Ener gia Ope ra tív Prog ram pri o ri tá sa i ra
ren delt for rá sok fel hasz ná lá sá nak rész le tes sza bá lya i ról és
egyes tá mo ga tá si jog cí me i rõl  szóló 23/2007. (VIII. 29.)
MeHVM ren de let (a továb biak ban: ren de let) 2.  § 7. pont ja
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[E ren de let al kal ma zá sá ban]
„7. köz szol gál ta tás: a táv hõ szol gál ta tás ról  szóló 2005.

évi XVIII. tör vény ren del ke zé sei alap ján, köz üze mi szol -
gál ta tá si szer zõ dés ke re té ben nyúj tott táv hõ szol gál ta tás és
a táv hõ szol gál ta tó ál tal en ge dé lyes táv hõ ter me lõ ként
e cél ra vég zett táv hõ ter me lés;”

2.  §

(1) A ren de let 3.  § (1) be kez dés f) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A Kör nye zet és Ener gia Ope ra tív Prog ram for rá sai
 állami tá mo ga tá sok ra az aláb bi jog cí me ken hasz nál ha tók
fe l:]

„f) nö vé nyi és ál la ti ere de tû anya gok ból, illetve szenny -
víz tisz tí tó te le pe ken kép zõ dõ szenny víz iszap ból bio gáz,
va la mint de pó nia gáz köz vet len hõ ter me lés, köz vet len
vagy kap csolt vil la mos ener gia-ter me lés cél já ból való ter -
me lé se és fel hasz ná lá sa;”

(2) A ren de let 3.  § (1) be kez dés g) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A Kör nye zet és Ener gia Ope ra tív Prog ram for rá sai
 állami tá mo ga tá sok ra az aláb bi jog cí me ken hasz nál ha tók
fe l:]
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„g) a ha zai geo ter mi kus po ten ci ál ki hasz ná lá sá ra épü lõ
hõ-, illetve vil la mos ener gia-elõ ál lí tás és -fel hasz ná lás fej -
lesz té se;”

(3) A ren de let 3.  § (1) be kez dés l) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A Kör nye zet és Ener gia Ope ra tív Prog ram for rá sai
 állami tá mo ga tá sok ra az aláb bi jog cí me ken hasz nál ha tók
fel:]

„l) köz vi lá gí tás ener gia-meg ta ka rí tást ered mé nye zõ át -
ala kí tá sa, kor sze rû sí té se;”

(4) A ren de let 3.  § (1) be kez dés o) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A Kör nye zet és Ener gia Ope ra tív Prog ram for rá sai ál -
lam i tá mo ga tá sok ra az aláb bi jog cí me ken hasz nál ha tók
fel:]

„o) kör nye zet ba rát ter mé kek és szol gál ta tá sok mi nõ sí tõ
rend sze re i nek ki ala kí tá sa, fej lesz té se;”

(5) A ren de let 3.  § (1) be kez dés p) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A Kör nye zet és Ener gia Ope ra tív Prog ram for rá sai
 állami tá mo ga tá sok ra az aláb bi jog cí me ken hasz nál ha tók
fel:]

„p) kör nye zet ba rát ter mé kek és szol gál ta tá sok lo gisz ti -
ká já nak, el ér he tõ sé gé nek fej lesz té se;”

(6) A ren de let 3.  § (1) be kez dés q) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A Kör nye zet és Ener gia Ope ra tív Prog ram for rá sai
 állami tá mo ga tá sok ra az aláb bi jog cí me ken hasz nál ha tók
fel:]

„q) kör nye zet vé del met elõ se gí tõ szol gál ta tá sok fej lesz -
té se, kör nye zet ba rát fo gyasz tá si szo ká so kat nép sze rû sí tõ
kam pá nyok, ren dez vé nyek le bo nyo lí tá sa;”

(7) A ren de let 3.  § (1) be kez dé se a kö vet ke zõ s) pont tal
egé szül ki:

[A Kör nye zet és Ener gia Ope ra tív Prog ram for rá sai
 állami tá mo ga tá sok ra az aláb bi jog cí me ken hasz nál ha tók
fel:]

„s) kör nye zet vé del mi szem pon tú épü let fej lesz té sek, át -
ala kí tá sok.”

(8) A ren de let 3.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) Az (1) be kez dés d)–k), m), o)–q) és s) pont jai alap -
ján a kö zép-ma gyar or szá gi ré gi ó ban meg va ló su ló be ru há -
zá sok hoz e ren de let alap ján tá mo ga tás nem nyújt ha tó.”

3.  §

(1) A ren de let 5.  § (1) be kez dés a)–b) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A 3.  §-ban meg je lölt jog cí mek alap ján a kö vet ke zõ
 típusú ál lam i tá mo ga tás nyújt ha tó:]

„a) a 3.  § (1) be kez dé se alap ján csekély össze gû tá mo -
ga tás nyújt ha tó, amely re a Szer zõ dés 87. és 88. cik ké nek a

de mi ni mis tá mo ga tá sok ra való al kal ma zá sá ról  szóló,
2006. de cem ber 15-i 1998/2006/EK bi zott sá gi ren de let -
ben, va la mint e ren de let 6.  §-ában fog lal tak irány adók;

b) a 3.  § (1) be kez dés a)–m), o), p) és r) pont ja i ban
meg je lölt jog cí mek alap ján re gi o ná lis be ru há zá si tá mo ga -
tás nyújt ha tó, amely re e ren de let 7–12.  §-ában, illetve a
Korm. Ren de let ben, va la mint a Szer zõ dés 87. és 88. cik ké -
nek a nem ze ti re gi o ná lis be ru há zá si tá mo ga tá sok ra való
al kal ma zá sá ról  szóló, 2006. ok tó ber 24-i 1628/2006/EK
bi zott sá gi ren de let ben fog lal tak az irány adók;”

(2) A ren de let 5.  § (1) be kez dé se a kö vet ke zõ d) pont tal
egé szül ki:

[A 3.  §-ban meg je lölt jog cí mek alap ján a kö vet ke zõ tí -
pu sú ál lam i tá mo ga tás nyújt ha tó:]

„d) a 3.  § (1) be kez dés a) pont ja alap ján köz szol gál ta tá -
sok el len té te le zé sé re nyúj tott tá mo ga tás nyújt ha tó, amely -
re e ren de let 12/A.  §-a, a Korm. ren de let VIII. fe je ze te, va -
la mint az EK-Szer zõ dés 86. cik ke (2) be kez dé sé nek az ál -
ta lá nos gaz da sá gi ér de kû szol gál ta tá sok mû köd te té sé vel
meg bí zott vál lal ko zá sok nak köz szol gál ta tás sal járó el len -
té te le zés for má já ban meg ítélt ál lam i tá mo ga tá sok ra tör -
ténõ al kal ma zá sá ról  szóló, 2005. no vem ber 28-i
2005/842/EK bi zott sá gi ha tá ro zat ban fog lal tak az irány -
adók.”

4. §

A ren de let 11.  § (1) be kez dés a) pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

[Nem nyújt ha tó e ren de let 5.  § (1) be kez dés b) pont ja
alap ján meg ha tá ro zott tá mo ga tás]

„a) azon pro jek tek hez, ame lyek ese té ben a 13.  § (3) be -
kez dé se sze rin ti köz zé té tel elõtt me rül tek fel költ sé gek;”

5.  §

A ren de let a kö vet ke zõ 12/A.  §-sal és az azt meg elõ zõ
al cím mel egé szül ki:

„A közszolgáltatások finanszírozására vonatkozó
szabályok

12/A.  § (1) Köz szol gál ta tás fi nan szí ro zá sá hoz tá mo ga -
tást ki zá ró lag a köz szol gál ta tás el lá tá sá val meg bí zott vál -
lal ko zás kap hat.

(2) A köz szol gál ta tá sok el lá tá sá ért nyúj tott tá mo ga tás
csak olyan mér ték ben kor lá toz hat ja a ver senyt, amely min -
den kép pen szük sé ges a fel adat ha té kony el lá tá sá hoz.

(3) A tá mo ga tás mér té ke nem ha lad hat ja meg a köz szol -
gál ta tás el lá tá sá nak net tó költ sé gét, azaz a köz szol gál ta tás
mû köd te té sé vel kap cso lat ban fel me rült költ sé gek és az
ezzel össze füg gés ben ke let ke zett be vé te lek kü lönb sé gét,
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figye lembe véve egy, a köz szol gál ta tás el lá tá sá hoz kap -
cso ló dó sa ját tõ ke-rész alap ján vár ha tó éssze rû pro fi tot is.

(4) A ked vez mé nye zett a ka pott tá mo ga tás ról kü lön el -
szá mo lást kö te les ve zet ni, amely el szá mo lás alap ján a
(2)–(3) be kez dés ben fog lal tak tel je sü lé se el len õriz he tõ.

(5) Az e § sze rin ti jog cí men tör té nõ tá mo ga tás rész le tes
fel té tel rend sze rét a pá lyá za ti út mu ta tó tar tal maz za.”

6.  §

(1) E ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ har ma dik na pon lép
ha tály ba. E ren de let ren del ke zé se it a fo lya mat ban lévõ
ügyek ben is al kal maz ni kell.

(2) Ha tá lyát vesz ti a ren de let 11.  § (2) be kez dés d) pont -
ja és az „Az NFT ház hoz jön” prog ram ról, a Nem ze ti Fej -
lesz té si Terv re gi o ná lis és he lyi szin tû pá lyá za ti tá mo ga tó
rend sze ré rõl  szóló 33/2005. (XII. 27.) TNM ren de let.

7.  §

E ren de let 1–5.  §-a és 6.  § (2) be kez dé se a hatályba -
lépését kö ve tõ na pon ha tá lyát vesz ti. E § e ren de let
hatályba lépését kö ve tõ má so dik na pon ha tá lyát vesz ti.

Baj nai Gor don s. k.,
nem ze ti fej lesz té si és gaz da sá gi mi nisz ter

A kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
13/2008. (V. 20.) KvVM

ren de le te
a Rudabányai õshominida-lelõhely természetvédelmi

terület természetvédelmi kezelési tervérõl

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

1. §

Az Or szá gos Ter mé szet vé del mi Hi va tal el nö ké nek
16/1977. OTvH szá mú ha tá ro za tá val vé det té nyil vá ní tott,
va la mint a Ru da bá nyai õs ho mi ni da-le lõ hely ter mé szet vé -
del mi te rü let vé dett sé gé nek fenn tar tá sá ról szóló 69/2007.
(X. 18.) KvVM ren de let tel fenn tar tott vé dett sé gû Ru da bá -
nyai õs ho mi ni da-le lõ hely ter mé szet vé del mi te rü let ter mé -
szet vé del mi ke ze lé si ter vét a mel lék let sze rint ál la pí tom
meg.

2. §

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

Bu da pest, 2008. áp ri lis 30.

Dr. Fo dor Gá bor s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

Melléklet
a 13/2008. (V. 20.) KvVM rendelethez

A Rudabányai õshominida-lelõhely természetvédelmi
terület természetvédelmi kezelési terve

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

– A te rü le ten ta lál ha tó õs ma rad vány-le lõ he lyek nek a
ká ros ter mé sze ti ha tá sok tól és em ber i te vé keny sé gek tõl
való vé del me.

– Az õs ma rad vány-le lõ he lyek tu do má nyos ku ta tá sá -
hoz szük sé ges fel té te lek biz to sí tá sa.

– Az õs ma rad vány-le lõ he lyek nagy kö zön ség szá má ra
tör té nõ be mu ta tá sa.

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

– Gaz dál ko dá si cél za tú te vé keny sé gek mel lõ zé se a
 területen. A csak rész te rü le te ket érin tõ – kü lön terv ben ki -
dol go zan dó – re kul ti vá ci ós mun kák le he tõ sé gé nek biz to -
sí tá sa. A te rü let ki vett („ása tá si te rü let”) mû ve lé si ágá nak
meg tar tá sa.

– A le lõ he lye ket kö rül ve võ te rü le ten a fo lya ma tos
 növényborítottság biz to sí tá sa, a pi o nír jel le gû õs ho nos
lom bos fa fa jok tér fog la lá sá nak se gí té se, az ide gen ho nos
fa fa jok (el sõ sor ban az akác) fo ko za tos vissza szo rí tá sa.

– A le lõ he lye ken a föld ta ni és õs lény ta ni ér té kek vé del -
me ér de ké ben a fás szá rú nö vény zet tel jes kö rû visszaszo -
rítása.

– A fel ha gyott kül szí ni mû ve lé sû vas érc bá nyá hoz
 kötõdõ táj i és kul túr tör té ne ti ér té kek meg õr zé sé nek biz to -
sí tá sa a re kul ti vá ci ós ter vek ben.

– A ter mé szet vé del mi cé lok ér de ké ben szük sé ges
 minimális inf ra struk tú ra ki ala kí tá sa és fenn tar tá sa.

– Az õs ma rad vány-le lõ he lye ken a ter mé szet vé del mi
ke ze lõ vel egyez te tett mó don tör té nõ ku ta tá si te vé keny ség
le he tõ sé gé nek biz to sí tá sa.

– A te rü let lá to gat ha tó sá gá nak biz to sí tá sa, igény ese tén 
spe ci á lis kép zé sek, egye te mi ok ta tá si gya kor la tok stb.
meg va ló sí tá sá val. A nagy kö zön ség ér dek lõ dé sét kielé -
gítõ, va la mint a tu risz ti kai hasz no sí tást és be mu ta tást szol -
gáló be mu ta tó he lyek és tan ös vény ki ala kí tá sa.

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

3.1. Mû ve lé si ág hoz nem köt he tõ ter mé szet vé del mi
 kezelési mó dok, kor lá to zá sok és ti lal mak
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Azok kal az in té ze tek kel [Ma gyar Ál la mi Föld ta ni In tézet 
(Bu da pest), Ma gyar Ter mé szet tu do má nyi Mú ze um (Bu da -
pest), Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Bá nyá szat tör té ne ti
Mú ze um (Ru da bá nya)] és ön kor mány za tok kal (Fel sõ te le -
kes, Ru da bá nya), ame lyek a te rü let tel kap cso la tos ter mé -
szet vé del mi ke ze lé si fel ada tok ba be von ha tók, együtt mû kö -
dést kell ki ala kí ta nia a ter mé szet vé del mi  kezelõnek. A te rü -
let tel kap cso la tos ter vek rõl meg ha tá ro zott idõ kö zön ként
egyez te tést kell tar ta ni az együtt mû kö dés részt ve võ i nek. Az 
egyez te té sek so rán meg ha tá ro zott te vé keny sé ge ket az éves
fel adat terv ben meg kell jelení teni.

A ter mé szet vé del mi ke ze lé si terv az õs lény ta ni fel tá rá -
sok kö zül a vé dett ter mé sze ti te rü let re esõ, a fel tá rá sok sor -
szá mo zá sa sze rint azo no sí tott aláb bi õsmaradvány-lelõ -
helyekre vo nat ko zó an tar tal maz elõ írá so kat.

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

– A te rü let vé del mé rõl, rend sze res el len õr zé sé rõl
 folyamatosan gon dos kod ni kell.

Az I. szá mú õs ma rad vány-le lõ hely re vo nat ko zó elõ -
írások

– A lej tõs tö meg moz gá sok (iszap fo lyás, csu szam lás és
su va dás) meg szün te té sé re, mér sék lé sé re ter vet kell ké szí -
te ni, és gon dos kod ni kell az eh hez szük sé ges elõ ze tes vizs -
gá la tok el vég zé sé rõl.

– A lej tõs tö meg moz gá so kat ki vál tó okok meg szün te -
té sét kö ve tõ en egy ol dalt nyi tott, fe dett épít mény lé te sí té -
sé vel kell meg õriz ni a le lõ he lyet.

A II. szá mú õs ma rad vány-le lõ hely re vo nat ko zó elõ -
írások

– A meg ron gá ló dott vé dõ csar no kot hely re kell ál lí ta ni,
hogy a le lõ hely re csa pa dék víz és egyéb rá fo lyó víz ne jut -
has son.

– A le lõ hely fö löt ti domb ol dal ról le fu tó és be szi vár gó
víz el ve ze té sét a már meg lé võ árok nyom vo na lán ki ala kí tott 
új öv árok-rend szer rel kell meg ol da ni a víz nek a bá nya gö dör 
e cél ra ki je lölt mé lyebb te rü le té re tör té nõ el ve ze té se ér de ké -
ben. A le lõ he lyet vé dõ csar nok le en dõ új te te jé rõl le fo lyó
víz el ve ze té sét e rend szer hez kap cso lód va kell meg ol da ni.

A VII. szá mú õs ma rad vány-le lõ hely re vo nat ko zó elõ -
írá sok

– A fel tárt te rü let fö lé egy olyan, ol dalt nyi tott te tõt kell 
emel ni, amely biz to sít ja, hogy a csa pa dék, va la mint a
 leszivárgó víz ne ér je a szik la fe lü le tet.

3.1.2. Élõ he lyek ke ze lé se, fenn tar tá sa
– Az ar ra al kal mas he lye ken pi o nír jel le gû õs ho nos fa-

és cser je fa jo kat (rez gõ nyár, me zei ju har, mo gyo ró, vad -
kör te stb.) cse me te, illetve mag út ján kell te le pí te ni, az
 erdõfoltok fo ko za tos – ál lan dó nö vény bo rí tott sá got biz to -
sí tó – át ala kí tá sa ér de ké ben.

3.1.3. Táj- és kul túr tör té ne ti ér té kek
– A te rü le ten ese dé kes fej lesz té sek so rán a bá nya ud va -

rok ra és bá nya ta vak ra va ló ki lá tást – kü lö nö sen a II. szá -
mú le lõ hely csar no ka mel lõl – to vább ra is biz to sí ta ni kell.

3.1.4. Lá to ga tás
– A te rü le tet át me nõ for ga lom nem érint he ti, a par ko ló

mö göt ti el zárt te rü let re a lá to ga tók nem hajt hat nak be.
– A te rü le tet lá to ga tá sa so rán a par ko ló tól in du ló gya -

log ös vény rõl ti los le tér ni.
– A te rü le ten ke rék pár ral, mo to ros és egyéb jár mû vel

ti los köz le ked ni.

3.1.5. Ok ta tás, be mu ta tás
– Az õs ma rad vány-le lõ he lyek tu risz ti kai és is me ret ter -

jesz té si cé lú be mu ta tá sát biz to sí ta ni kell.
– A be mu ta tás kul tu rált kö rül mé nye i nek biz to sí tá sa

 érdekében a gép ko csi par ko lót fe l kell újí ta ni.
– Föld ta ni tan ös vényt kell ki ala kí ta ni a te rü let bá nyá -

sza ti, föld ta ni, ás vány ta ni, táj ké pi stb. lát ni va ló i nak be mu -
ta tá sá val.

– A te rü le ten a lá to ga tás irá nyí tá sa ér de ké ben gya log ös -
vényt kell ki ala kí ta ni. Az épít mé nyek kel és já ró fe lü let tel
nem fe dett le lõ he lye ken kí vü li te rü le te ket par ko sí ta ni kell.

– A be mu ta tó hely és a tan ös vény mû köd te té se mel lett
igény sze rint szer ve zett szak ve ze tést, in for má ci ót kell biz -
to sí ta ni a lá to ga tók szá má ra.

3.1.6. Ku ta tás, vizs gá la tok
– Rend sze rez ni kell va la mennyi, a ter mé szet vé del mi

ke ze lés sel, a te rü let ál la po tá nak fo lya ma tos nyo mon kö ve -
té sé vel kap cso la tos, va la mint a te rü let rend sze res el len õr -
zé se so rán ke let ke zõ ar chív és új ada tot (pa le on to ló gi ai,
ter mé szet föld raj zi, táj tör té ne ti, bi o ti kai ada tok, ant ro po -
gén  hatások, fény ké pek, tér ké pek stb.).

– A te rü le ten ta lál ha tó õs lény ta ni le lõ he lye ken csak
meg fe le lõ fel ké szült sé gû, tu do má nyos igé nyes sé gû re fe -
ren cia mun kák kal ren del ke zõ szak em be rek – rész le tes
 kutatási terv össze ál lí tá sa és a szük sé ges en ge dé lyek be -
szer zé se után – vé gez het nek ku ta tá si te vé keny sé get.

3.1.7. Te rü let- és föld hasz ná lat
– A te rü le ten csak az õs lény ta ni le lõ he lyek ha té kony

vé del me és a be mu ta tás-ok ta tás-ku ta tás fel ada ta i nak el lá -
tá sa ér de ké ben szük sé ges épít mé nyek, illetve köz mû vek
he lyez he tõk el.

– A te rü le ten sem ipar i, sem bá nyá sza ti te vé keny ség
nem in dít ha tó.

– Re kul ti vá ci ós te vé keny ség csak kü lön e cél ra ké szí tett, 
és a ter mé szet vé del mi ha tó ság, illetve a ter mé szet vé del mi
ke ze lõ ál tal is vé le mé nye zett re kul ti vá ci ós terv alap ján vé -
gez he tõ. Az I., II. és VII. szá mú õs lény ta ni le lõ he lyek meg -
õr zé sé nek, illetve a te rü let egyéb mû tár gya i nak, épít mé nye -
i nek vé del mét a re kul ti vá ció köz ben biz to sí ta ni kell.

– A kom mu ná lis hul la dé kot és a bá nya mû ve lés után
vissza ma radt ron cso kat (be ton-, tég la- és fém épít mé nyek
stb.) el kell bon ta ni és el kell szál lí ta ni a te rü let rõl.

– Az õs lény ta ni le lõ he lyek vé del me ér de ké ben a te rü le -
ten va dá sza ti-vad gaz dál ko dá si lé te sít ményt el he lyez ni  tilos.

– A je len leg li ge tes fa cso por tok üzem ter ve zett er dõ -
ként való eset le ges fel vé te lét kö ve tõ en az er dõ ke ze lést
– az er dõk re vo nat ko zó ál ta lá nos jog sza bá lyok be tar tá sá -
val – az õs lény ta ni le lõ he lyek meg õr zé sé nek és a ku ta tás -
nak, be mu ta tás nak alá kell ren del ni.
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– Az õs lény ta ni le lõ he lye ket védõ meg lé võ öv árok-
rend szert fel kell újí ta ni, fo lya ma to san kar ban kell tar ta ni,
és vizs gá la to kat kell vé gez ni eset le ges újabb víz te re lõ mû -
vek épí té sé nek szük sé ges sé gé rõl.

3.1.8. Ter mé szet vé del mi inf ra struk tú ra
– Épít mé nyek el he lye zé se az õs lény ta ni le lõ he lyek

 maximális vé del mé vel és kí mé le té vel, a ter mé szet vé del -
mi, tu do má nyos és egyéb szem pon to kat egy aránt mérle -
gelõ épí té si terv do ku men tá ci ók bir to ká ban, ér vé nyes épí -
tés ügyi ha tó sá gi en ge déllyel le het sé ges. A fel me rü lõ igé -
nyek alap ján az aláb bi épít mé nyek lé te sít he tõk, illetve
 tartandók fenn: par ko ló, vé dõ csar nok a II. szá mú le lõ hely
fe lett, vé dõ te tõ az I. és VII. szá mú le lõ hely fe lett, víz el ve -
ze tõ  övárok-rendszer, jár dák, ös vé nyek, kor lá tok, pi he nõ -
pa dok, ha tó sá gi tá jé koz ta tó-, in for má ci ós és egyéb táb lák,
hul la dék gyûj tõk. A ne ve zett lé te sít mé nyek épí té se so rán a
kör nye zet be har mo ni ku san il lesz ke dõ épí té sze ti meg ol dá -
so kat, illetve a ter mé sze tes épí tõ anya gok kal (pl. ter més kõ,
cse rép, tég la, fa) fe dett fe lü le te ket kell elõny ben ré sze sí te -
ni. A lé te sít mé nyek hez ve ze tõ köz mû ve ket – ahol õs lény -
ta ni le lõ he lyet e meg ol dás nem ve szé lyez tet – a fel szín
alatt kell el he lyez ni.

– A II. szá mú le lõ hely fölé emelt, több ször is meg ron -
gált, sta ti kai szem pont ból rossz ál la po tú csar nok te te jét
(a tel jes kö rû fel újí tás so rán vagy az el bon tást kö ve tõ új já -
épí tés kor) olyan anyag gal kell be fed ni, amely biz to sít ja
a  lelõhely vé del mét az idõ já rá si ele mek tõl, illetve meg fe lel
az elõ zõ be kez dés ben sze rep lõ táj vé del mi szempon toknak.

A kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
14/2008. (VI. 3.) KvVM

ren de le te
az Erdõtelki-égerláp természetvédelmi terület

természetvédelmi kezelési tervérõl

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

1.  §

Az egyes ter mé sze ti te rü le tek vé det té nyil vá ní tá sá ról és
táj vé del mi kör ze tek lé te sí té sé rõl  szóló 3/1989. (II. 22.)
KVM ren de let tel vé det té nyil vá ní tott, va la mint az Erdõ -
telki-égerláp ter mé szet vé del mi te rü let vé dett sé gé nek
fenn tar tá sá ról  szóló 128/2007. (XII. 27.) KvVM ren de let -

tel fenn tar tott vé dett sé gû Er dõ tel ki-éger láp ter mé szet vé -
del mi te rü let ter mé szet vé del mi ke ze lé si ter vét a mel lék let
sze rint ál la pí tom meg.

2.  §

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

Sza bó Im re s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

Melléklet
a 14/2008. (VI. 3.) KvVM rendelethez

Az Erdõtelki-égerláp természetvédelmi terület
természetvédelmi kezelési terve

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

– A te rü le ten élõ vé dett fa jok ál tal rep re zen tált egye -
dül ál ló élet kö zös sé gek meg õr zé se, kü lö nös te kin tet tel a
re kettyés fûz láp ra (Ca la mag ros ti-Sa li ce tum ci ne re ae).

– A te rü le ten élõ vé dett és fo ko zot tan vé dett nö vény- és 
ál lat fa jok meg õr zé se, egyed szá muk, po pu lá ci ó ik élet ké -
pes sé gé nek fenn tar tá sa.

– A te rü le ten ta lál ha tó ter mé sze tes és ter mé szet sze rû
élõ he lyek, tár su lá sok meg õr zé se, te rü le ti ki ter je dé sük nö -
ve lé se a ter mõ hely nek nem meg fe le lõ, nem õs ho nos vagy
in va zív fa jok ból ál ló élõ hely tí pu sok ro vá sá ra.

– A te rü let ki e mel ke dõ en ma gas bi o ló gi ai sok fé le sé gé -
nek meg õr zé se a ter mõ hely nek meg fe le lõ, õs ho nos fa jok
te kin te té ben.

– Fo lya ma tos er dõ bo rí tás meg va ló sí tá sa és fenn tar tá sa
a te rü let er de i ben.

– A te rü let to váb bi, ter mé szet vé del mi cé lú ku ta tá sa és
fej lesz té se fel té te le i nek biz to sí tá sa.

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

– Az éger láp ér té kes élet kö zös sé ge i nek meg õr zé se, a
vé dett és fo ko zot tan vé dett ál lat- és nö vény fa jok egyed -
szá má nak, ál lo má nyá nak fenn tar tá sa ak tív ter mé szet vé -
del mi ke ze lés sel.

– A te rü let szennye zõ dé sé nek és túl zott táp anyag ter he -
lé sé nek meg aka dá lyo zá sa ér de ké ben a me zõ gaz da sá gi cé -
lú vegy szer hasz ná lat kor lá to zá sa.

– A te rü le ten ta lál ha tó táj- és tár su lás ide gen fa jok
vissza szo rí tá sa, ter je dé sük meg aka dá lyo zá sa.

– A ter mé szet kö ze li ál la po tot ve szé lyez te tõ szá ra zo dá -
si fo lya ma tok meg aka dá lyo zá sa ter mé szet vé del mi cé lú
víz sza bá lyo zás sal.

– Az éger láp fa ál lo má nyát ve szé lyez te tõ il le gá lis fa ki -
vá gás meg aka dá lyo zá sa ér de ké ben a te rü let rend sze res el -
len õr zé sé nek biz to sí tá sa.

– A te rü le ten ta lál ha tó gye pek ter mé szet kö ze li ál la po -
tá nak fenn tar tá sa ak tív ter mé szet vé del mi ke ze lés sel.
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– Kom plex élõ hely fej lesz tés és -re konst ruk ció meg -
valósítása, kü lö nös te kin tet tel az éger láp re ha bi li tá ci ó já ra,
az er dõ ter mé sze tes ál lo mány szer ke ze té nek, va la mint a te -
rü let ter mé sze tes víz ház tar tá sá nak hely re ál lí tá sá ra.

– A ter mé szet vé del mi ke ze lé si te vé keny sé ge ket meg -
ala po zó és azo kat to vább fej lesz tõ ku ta tá sok be in dí tá sa.

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

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

3.1.1. Élõ he lyek ke ze lé se, fenn tar tá sa
– Mes ter sé ges víz sza bá lyo zás sal biz to sí ta ni kell az

éger láp víz szük ség le tét.
3.1.2. Lá to ga tás
– A te rü let csak a ter mé szet vé del mi ha tó ság en ge dé lyé -

vel lá to gat ha tó. A te rü le ten jog sze rû gaz dál ko dást, mun -
ka vég zést foly ta tók ré szé re – te vé keny sé gük el vég zé se ér -
de ké ben – biz to sí ta ni kell a be lé pést.

3.1.3. Te rü let- és föld hasz ná lat
– A te rü le ten csak õs ho nos vad fa jok tart ha tók fenn.
– A vad ál lo mányt a ter mé sze tes vad el tar tó ké pes ség -

nek meg fe le lõ szin ten kell tar ta ni.
– Új bur kolt és bur ko lat lan utak nem ala kít ha tók ki a te -

rü le ten.

3.2. Mû ve lé si ág hoz, illetve föld hasz ná la ti mód hoz
köt he tõ ter mé szet vé del mi ke ze lé si mó dok, kor lá to zá sok
és ti lal mak

3.2.1. Gyep (ré t és le ge lõ) mû ve lé si ágú te rü le tek ke ze -
lé se

– A gyep hasz ná la ta csak ka szá lás sal tör tén het. Ka szá -
lás ra csak jú ni us 20. után ke rül het sor a gye pen fész ke lõ
ma dár fa jok köl té sé nek za var ta lan sá ga ér de ké ben.

– A gye pen gé pi mun kák el vég zé sé re csak szá raz ta laj
ese tén ke rül het sor.

– A gyep el gyo mo so dá sá nak meg aka dá lyo zá sa ér de ké -
ben a te rü le tet éven te leg alább egy szer le kell ka szál ni. A
le ka szált szé nát a ka szá lást kö ve tõ egy hó na pon be lül el
kell tá vo lí ta ni a te rü let rõl.

– A be cser jé se dõ gyep te rü le te ken kézi cser je ir tást kell
vé gez ni, a fa anya got el kell szál lí ta ni a te rü let rõl.

– A gyep trá gyá zá sa, szin te ti kus sze rek kel való gyom -
ir tá sa és fe lül ve té se ti los.

– A gye pen ti los szer ves trá gya és ta laj ja ví tó anyag de -
po ná lá sa.

3.2.2. Er dõk ke ze lé se

– A deg ra dá ci ót jel zõ tár su lás ide gen fa jok, el sõ sor ban
az ame ri kai kõ ris (Fra xi nus ame ri ca na) egye de it el kell tá -
vo lí ta ni.

– Elõ kell se gí te ni az ége res mo csár er dõ (An ge li co syl -
vest ris – Al ne tum glu ti no sae) és a re kettyés fûz láp tár su -
lás ra jel lem zõ elegy fa fa jok be te le pe dé sét, meg erõ sö dé sét.

– Az em lí tett, az élõ hely re ha bi li tá ci ó ját szol gá ló be -
avat ko zá so kat az élõ hely leg ki sebb boly ga tá sá val a ve ge -
tá ci ós idõn kí vül kell meg va ló sí ta ni.

– Az er dõ ápo lá si és -vé del mi mun kák so rán nem hasz -
nál ha tók fel ke mi ká li ák.

– Az eny ves éger (Al nus glu ti no sa) el pusz tult, ki szá -
radt egye de it he lyü kön kell hagy ni.

– Az ége res mo csár er dõ sze gé lyé ben hú zó dó szá raz- és 
láp cser jé se ket meg kell õriz ni.

– Fa ki ter me lés csak a ter mé szet vé del mi cél ki tû zé sek
el éré se ér de ké ben vé gez he tõ.

Az er dõ gaz dál ko dás ra vo nat ko zó to váb bi rész le tes elõ -
írásokat az ér vé nyes kör ze ti er dõ terv tar tal maz za.

A kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
15/2008. (VI. 3.) KvVM

ren de le te
a Mátrai Tájvédelmi Körzet természetvédelmi

kezelési tervérõl

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

1.  §

Az Or szá gos Kör nye zet- és Ter mé szet vé del mi Hi va tal
el nö ké nek 5/1985. (XI. 22.) OKTH ren del ke zé sé vel vé det -
té nyil vá ní tott, va la mint a Mát rai Táj vé del mi Kör zet
 védettségének fenn tar tá sá ról  szóló 137/2007. (XII. 27.)
KvVM ren de let tel fenn tar tott vé dett sé gû Mát rai Táj vé del -
mi Kör zet ter mé szet vé del mi ke ze lé si ter vét a mel lék let
sze rint ál la pí tom meg.

2.  §

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

Sza bó Im re s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

Melléklet
a 15/2008. (VI. 3.) KvVM rendelethez

A Mátrai Tájvédelmi Körzet természetvédelmi
kezelési terve

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

– A jel leg ze tes föld ta ni kép zõd mé nyek és a ter mé sze -
tes, a táj jel le gét meg ha tá ro zó fel szín for mák meg õr zé se.
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– A fel szí ni vi zek és víz gyûj tõ te rü le tük meg õr zé se,
kü lö nös te kin tet tel a he gyi pa ta kok ra és az er dei for rás lá -
pok ra.

– A ter mé sze tes nö vény tár su lá sok és a ter mé szet sze rû
élõ he lyek meg õr zé se, fenn tar tá sa.

– A vé dett és fo ko zot tan vé dett nö vény- és ál lat fa jok
ál lo má nya i nak és élõ he lye i nek meg óvá sa, kü lö nös te kin -
tet tel a kö vet ke zõ fa jok ra: rész eg kor pa fû (Hu per zia se la -
go), csip kés le ve lû pa lást fû (Al che mil la cri ni ta), zöl des
kör ti ke (Py ro la chlo rant ha), cser mely ag gó fû (Teph ro se ris 
cris pa), koc kás ko tu li li om (Fri til la ria me le ag ris), su gár -
kan ka lin (Pri mu la ela ti or), far kas bo gyó (Sco po lia car ni o -
li ca), er dei hold vi o la (Lu na ria re di vi va), kor nis tár nics
(Gen ti a na pne u mo nant he), he gyi per je (Poa re mo ta), he -
gyi fe hér lep ke (Pi e ris bry o ni ae), szür kés han gya bog lár ka
(Ma cu li nea al con), al pe si gõte (Tri tu rus al pest ris), pan -
non gyík (Ab lep ha rus ki ta i be lii), par la gi sas (Aqu i la he li a -
ca), ván dor só lyom (Fal co pe reg ri nus), uhu (Bubo bubo),
óri ás-ko rai de ne vér (Nycta lus la si op te rus), szõ rös ka rú ko -
rai de ne vér (Nycta lus le is le ri).

– A te rü le ten élõ vé dett és fo ko zot tan vé dett fa jok ál tal
rep re zen tált egye dül ál ló élet kö zös sé gek meg õr zé se.

– Az er dõs táj szo ciá lis funk ci ó já nak – üdü lés, gyógy -
üdü lés, ter mé szet vé del mi be mu ta tás, sport tu riz mus – a
fen ti ek kel tel jes össz hang ban tör té nõ biz to sí tá sa.

– A te rü let to váb bi, ter mé szet vé del mi célú ku ta tá sa fel -
té te le i nek biz to sí tá sa.

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

– Az er dõk, sztyep ré tek stb. ér té kes élet kö zös sé ge i nek
meg õr zé se, a vé dett és fo ko zot tan vé dett ál lat- és nö vény -
fa jok egyed szá má nak, ál lo má nyá nak fenn tar tá sa és erõ sí -
té se ak tív ter mé szet vé del mi ke ze lés sel, va la mint a ha gyo -
má nyos te rü let hasz ná la ti mó dok fenn tar tá sá val, illetve
vissza ál lí tá sá val.

– A ter mé sze tes nö vény tár su lá sok és a ter mé szet sze rû
élõ he lyek meg õr zé se ér de ké ben te rü le ti ki ter je dé sük nö -
ve lé se a ter mõ hely nek nem meg fe le lõ, nem õs ho nos vagy
in va zív fa jok ból álló élet kö zös sé gek és mes ter sé ge sen ki -
ala kí tott ül tet vé nyek te rü le té nek csök ken té se mel lett.

– A nem õs ho nos fa fa jok ból álló er dõk nek a ter mõ -
hely nek meg fe le lõ õs ho nos fa fa jok kal tör té nõ át ala kí tá sa,
majd a ter mé sze t vé del mé rõl  szóló 1996. évi LIII. tör vény -
ben (a to váb bi ak ban: Tvt.) de fi ni ált fenn tart ha tó hasz ná -
lat tal  való meg õr zé se.

– Az õs ho nos fa fa jok ból álló er dõk bi o ló gi ai sok fé le sé -
gé nek meg õr zé se a Tvt.-ben de fi ni ált fenn tart ha tó hasz ná -
lat tal.

– A fo lya ma tos er dõ bo rí tás biz to sí tá sa mel lett foly ta -
tott er dõ gaz dál ko dás üze mi mé re tû táv la ti be ve ze té se le -
he tõ ség sze rint mi nél na gyobb te rü le ten. A meg lé võ min -
ta te rü le te ken a ter mé szet kö ze li er dõ gaz dál ko dás meg -
valósításának cél já ból kí sér le tek foly ta tá sa.

– Ter mé szet vé del mi ke ze lé se ket meg ala po zó, illetve
azo kat to vább fej lesz tõ ku ta tá sok vég zé se.

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

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

3.1.1. Lá to ga tás
– Csak a meg lé võ uta kon le het gép jár mû vel köz le ked ni 

a te rü le ten. A jog sze rû mun ka vég zést, gaz dál ko dást foly -
ta tók – amennyi ben in do kolt – a mun ka vég zés he lyé nek
meg kö ze lí té se ér de ké ben el tér het nek e ren del ke zés tõl.
Ilyen eset ben a meg lé võ út tól le he tõ ség sze rint a leg rö vi -
debb út vo na lon kell meg kö ze lí te ni a mun ka te rü le tet.

– A te rü let gya lo go san sza ba don lá to gat ha tó, ki vé ve a
fo ko zot tan vé dett ter mé sze ti te rü le te ket. Fo ko zot tan vé -
dett ter mé sze ti te rü le ten a ki je lölt, jel zett tu ris ta út ról le tér -
ni ti los.

– A fo ko zot tan vé dett ter mé sze ti te rü let re  való be lé pés -
hez szük sé ges en ge dély be szer zé sé nek kö te le zett sé ge alól
men te sül nek a te rü le ten jog sze rû te vé keny sé get foly ta tó
sze mé lyek, illetve gaz da sá gi szer ve ze tek al kal ma zot tai.

3.1.2. Ku ta tás, vizs gá la tok
– A te rü let alap ál la pot-fel vé te le zés hez kap cso ló dó fel -

mé ré se ket, va la mint pri o ri tást él ve zõ ter mé szet vé del mi té -
mák ban to váb bi vizs gá la to kat kell vé gez nie a te rü let ter -
mé szet vé del mi ke ze lé sé ért fe le lõs szerv nek (a to váb bi ak -
ban: igaz ga tó ság).

– A te rü let ter mé sze ti ér té ke it érin tõ en csak rész le tes
ku ta tá si terv vel ren del ke zõ ku ta tá sok foly tat ha tók. A ku ta -
tá si ered mé nye ket tar tal ma zó do ku men tá ció egy pél dá nyát 
át kell adni az igaz ga tó ság ré szé re.

 3.1.3. Te rü let- és föld hasz ná lat
– Víz ügyi lé te sít mé nyek, csa tor nák kar ban tar tá si mun -

kái az igaz ga tó ság gal egyez te tett mó don vé gez he tõk.
– Bir tok ha tá rok je lö lé se ter mé sze tes anya gok fel hasz -

ná lá sá val, a te rü let re ha gyo má nyo san jel lem zõ, táj ba il lõ
mó don tör tén het.

– Táj ide gen, nem õs ho nos vad fa jok be te le pí té se ti los, a 
meg lé võ nem õs ho nos vad ál lo mány gyé rí té se szük sé ges.

– A muf lon je len lé te nem kí vá na tos a te rü le ten. A te rü -
let muf lon ál lo má nyát csök ken te ni kell, táv la ti lag a va das -
ker tek te rü le té nek ki vé te lé vel fel kell szá mol ni az ál lo -
mányt.

– A vad ál lo mányt a ter mé sze tes vad el tar tó ké pes ség -
nek meg fe le lõ szin ten kell tar ta ni a kör ze ti vad gaz dál ko -
dá si terv ben és az üzem terv ben fog lal tak nak meg fele lõen,
a ter mé szet vé del mi cél ki tû zé sek kel össz hang ban.

– Fo ko zot tan vé dett ter mé sze ti te rü le ten csak vad -
kár-el há rí tá si in dok kal he lyez he tõ el va dá sza ti lé te sít -
mény, ide ig le nes jel leg gel.

– Új köz utak – ke rék pá rút ki vé te lé vel –, va la mint bur -
kolt és bur ko lat lan fel tá ró utak lé te sí té se ti los, a te rü le ten.
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– Föld utak szi lárd bur ko lat tal  való bo rí tá sa ti los, ki vé -
ve ha az or szá gos köz út hoz csat la ko zó 100 m-es sza ka szon 
vagy ke rék pá rút cél já ra tör té nik.

– Az utak fej lesz té sét, kor sze rû sí té sét, va la mint kar -
ban tar tá sát – a biz ton sá gos köz le ke dés fenn tar tá sa ér de ké -
ben el vég zen dõ kar ban tar tá si te vé keny sé gek, be avat ko zá -
sok ki vé te lé vel – az igaz ga tó ság gal elõ ze tesen egyez tet ni
kell.

3.2. Mû ve lé si ág hoz, illetve föld hasz ná la ti mód hoz
köt he tõ ter mé szet vé del mi ke ze lé si mó dok, kor lá to zá sok
és ti lal mak

3.2.1. Er dõk ke ze lé se
– A te le pí tett, nem õs ho nos fa fa jok ból álló er dõk ál lo -

má nyát kö zép tá von õs ho nos fa fa jok kal kell fel vál ta ni er -
dõ szer ke zet-át ala kí tás út ján. Az utak men tén ter je dõ aká -
cot vissza kell szo rí ta ni.

– A szik la- és szur dok er dõk ben, éger lá pok ban, pa tak -
men ti éger li ge tek ben, tör me lék lej tõ er dõk ben, moly hos
töl gye sek ben er dõ gaz dál ko dá si te vé keny ség csak az erdõ
fenn tar tá sa ér de ké ben foly tat ha tó.

– Er dõ re zer vá tu mok vé dõ zó ná já ban fo lya ma tos er dõ -
bo rí tás fenn tar tá sa ér de ké ben vé gez he tõ er dõ gaz dál ko dás.

– A vá gás te rü le te tek tus kó zá sa ti los.
– A fa ki ter me lés mun ka mû ve le te it – ki vé ve az erdõ vé -

del me ér de ké ben szük sé ges be avat ko zá so kat – a ve ge tá ci -
ós idõ sza kon kí vül kell el vé gez ni.

– Er dõ ápo lá si és -vé del mi mun kák so rán ke mi ká li ák
hasz ná la ta csak ki vé te les eset ben, az igaz ga tó ság gal
egyez te tett mó don tör tén het.

– Fél szá raz gye pe ken, szik la gye pe ken, üde ré te ken ra -
ko dó lé te sí té se ti los.

Az er dõ gaz dál ko dás ra vo nat ko zó to váb bi rész le tes elõ -
írásokat az ér vé nyes kör ze ti er dõ terv tar tal maz za.

3.2.2. Gye pek ke ze lé se
– Le gel te tés sel (juh val vagy szar vas mar há val) csak az

üdébb, ter mé szet vé del mi szem pont ból ke vés bé ér té kes
fran cia per je-ré tek és a gyo mos, deg ra dált sztyep tí pu sú ré -
tek me zo fil cser jé se dõ tí pu sai ke zel he tõk. A szá mos ál lat
sû rû ség a 0,5 szá mos ál lat/ha sû rû sé get nem ha lad hat ja
meg.

– A ter mé szet vé del mi szem pont ból ér té kes, faj gaz dag
he gyi ré tek ki zá ró lag ka szá lás sal ke zel he tõk.

– A be cser jé se dõ gyep te rü le tek rõl kézi erõ vel el kell
tá vo lí ta ni a cser jé ket. A cser jé tõl men te sí tett te rü le te ket
éven te szár zú zás sal, ka szá lás sal vagy a le gel tet he tõ te rü le -
te ken le gel te tés sel kell ke zel ni. A ki ter melt fa anya got, le -
ka szált szé nát a te rü let rõl el kell tá vo lí ta ni.

– A kü lön bö zõ tí pu sú és ál la po tú gye pek hez ren delt
ter mé szet vé del mi ke ze lé si elõ írásokkal érin tett te rü le tek
el he lyez ke dé sé rõl az igaz ga tó ság rend sze re sen (leg alább
éven te) tá jé koz tat ja a gaz dál ko dó kat, föld hasz ná ló kat.

– A gye pek trá gyá zá sa, szin te ti kus gyom ir tó sze rek kel
 való ke ze lé se, va la mint fe lül ve té se ti los.

– Gyep mû ve lé si ágú te rü le ten nem gyep gaz dál ko dás -
ból szár ma zó anya got tá rol ni, épít ményt lé te sí te ni – le ge -
lõ gaz dál ko dás hoz fel tét le nül szük sé ges, to váb bá egyéb, a
ter mé szet vé del mi ke ze lést elõ se gí tõ épít mény ki vé te lé -
vel – ti los.

A kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
16/2008. (VI. 3.) KvVM

ren de le te
a Sághegyi Tájvédelmi Körzet természetvédelmi

kezelési tervérõl

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

1.  §

(1) Az Or szá gos Ter mé szet vé del mi Hi va tal el nö ké nek
1/1975. szá mú ha tá ro za tá val vé det té nyil vá ní tott, va la mint 
a Ság he gyi Táj vé del mi Kör zet vé dett sé gé nek fenn tar tá sá -
ról  szóló 113/2007. (XII. 27.) KvVM ren de let tel fenn tar -
tott vé dett sé gû Ság he gyi Táj vé del mi Kör zet ter mé szet vé -
del mi ke ze lé si ter vét a mel lék let sze rint ál la pí tom meg.

(2) A Ság he gyi Táj vé del mi Kör zet ter mé szet vé del mi
ke ze lé si ter vé ben meg ha tá ro zott te vé keny sé ge ket az Õr sé -
gi Nem ze ti Park Igaz ga tó ság – erdõ ese té ben a kü lön jog -
sza bály sze rin ti er dé sze ti ha tó sá gi nyil ván tar tás ban sze -
rep lõ er dõ gaz dál ko dó val együt te sen – lát ja el.

2.  §

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

Sza bó Im re s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

Melléklet
a 16/2008. (VI. 3.) KvVM rendelethez

A Sághegyi Tájvédelmi Körzet természetvédelmi
kezelési terve

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

– A te rü let föld ta ni, fel szín al ak ta ni ter mé sze ti ér té ke i -
nek, va la mint táji ér té ke i nek meg õr zé se.
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– A te rü le ten ta lál ha tó rit ka, ter mé szet vé del mi szem -
pont ból ér té kes nö vény tár su lá sok meg õr zé se, kü lö nös te -
kin tet tel a szik la fa lak pi o nír nö vény ze té re, a szik la be vo nat 
gye pek re, a szub me di ter rán gye pek re, lej tõ sztyepp ré -
tekre, a mész- és me leg ked ve lõ töl gye sek re, va la mint a
moly hos-töl gyes bo kor er dõk re.

– A fel so rolt tár su lá sok, élet kö zös sé gek nö vény- és ál lat -
vi lá gá nak, bi o ló gi ai sok fé le sé gé nek meg õr zé se, fenn tar tá sa,
kü lö nös te kin tet tel a vé dett és fo ko zot tan vé dett fa jok ra.

– A te rü let re ha gyo má nyo san jel lem zõ ter mé szet kí mé -
lõ szõ lõ gaz dál ko dás és az eh hez kap cso ló dó ha gyo má -
nyok, kul tu rá lis és kul túr tör té ne ti, va la mint táj ké pi ér té kek 
meg óvá sa, fenn tar tá sa.

– A te rü let to váb bi föld ta ni és fel szín al ak ta ni, nö vény-
és ál lat ta ni ter mé sze ti ér té kei fel tá rá sá nak, va la mint a már
is mert ter mé sze ti ér té kek to váb bi, rész le tes vizs gá la tát cél -
zó ku ta tá sok fel té te le i nek biz to sí tá sa.

– Ok ta tá si, is me ret ter jesz té si te vé keny sé gek fel té te le i -
nek biz to sí tá sa a te rü let re lá to ga tók ter mé szet vé del mi
szem lé le té nek erõ sí té se ér de ké ben.

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

– A szik la gye pek (szik la be vo nat gye pek, szik la ha sa -
dék gye pek, a szik la fa lak pi o nír nö vény ze te) ese té ben a
za var ta lan ság biz to sí tá sa, a be avat ko zá sok mel lõ zé se.

– A te rü le ten ér vé nye sü lõ, a ter mé sze ti ér té ke ket ve -
szé lyez te tõ té nye zõk, illetve ká ros ha tá sa ik csök ken té se,
illetve meg szün te té se.

– A te rü let ter mé sze tes élõ vi lá gát ve szé lyez te tõ nö -
vény fa jok (tö vis ke sek fa jai, akác stb.) vissza szo rí tá sa, ter -
je dé sük meg aka dá lyo zá sa.

– A pusz ta fü ves lej tõ sztyepp ré tek deg ra dá ci ó já nak
meg aka dá lyo zá sa ex ten zív jel le gû be avat ko zá sok kal.

– A spon tán cser jé se dõ te rü le te ken a szuk cesszi ós fo -
lya ma tok irá nyí tá sa a cser jék ér té ke sebb élõ he lyek ro vá sá -
ra tör té nõ ter jesz ke dé sé nek meg aka dá lyo zá sa ér de ké ben.

– A xe rot herm lom bos er dõk egész ség ká ro so dást mu ta tó
ki sebb folt ja i ban, zá ró dás hi á nyos mo za ik ja i nál, cser je szint -
jé ben az ál lo má nyok egész sé gi ál la po tá nak ja ví tá sa, az ál lo -
mány-össze té tel sza bá lyo zá sa, a zá ró dás hi ány csök ken té se.

– A nem xe ro fil he gyi ré te ken (üde ka szá lók és sta bi li -
zá ló dott fél szá raz gye pek) ex ten zív gyep gaz dál ko dás vég -
zé se a gyo mo so dás, cser jé se dés meg aka dá lyo zá sa, a tár su -
lá sok ka rak te ré nek és sta bi li tá sá nak erõ sí té se ér de ké ben.

– A táj ide gen fa jok kal ele gyes kul túr er dõk ál lo mány -
szer ke ze té nek és fa faj össze té te lé nek fo ko za tos át ala kí tá sa
kí mé lõ er dé sze ti be avat ko zá sok kal.

– A lá to ga tás irá nyí tá sa, kor lá to zá sa a ter mé sze ti ér té -
kek meg óvá sa, illetve a lá to ga tók biz ton sá ga ér de ké ben.

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

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

3.1.1. Élõ he lyek ke ze lé se, fenn tar tá sa
– A ter mé sze tes úton be te le pült táj ide gen, illetve tár su -

lás ide gen fa jok, ag resszív gyom nö vé nyek, özön fa jok el tá -
vo lí tá sá val meg kell elõz ni az élõ he lyek le rom lá sát, deg ra -
dá ci ó ját.

– A lej tõ sztyep pek, fél szá raz gye pek és spon tán cser jé -
se dõ, er dõ sö dõ te rü le tek szuk cesszi ós fo lya ma ta it két-há -
rom éven te a cser je sar jak ka szá lá sá val, illetve cser je ir tás -
sal kell sza bá lyoz ni.

– Az akác, ga la go nya, kö kény, saj meggy ter je dé sét
vissza kell szo rí ta ni, kü lö nö sen a li ge tes karszt bo kor er -
dõk ben.

– A xe rot herm lom bos er dõk ben a csúcs szá radt egye -
dek he lyén ke let ke zõ lé kek ben õs ho nos, a ter mõ hely nek
meg fe le lõ fa fa jok ter mé sze tes utó da i nak vagy he lyi ge ne -
ti kai ál lo má nyú, mes ter sé ge sen alá te le pí tett egye de i nek a
meg ma ra dá sát kell se gí te ni, he lyen ként (ál lo mány sze gély
és fát lan fol tok) a cser je szin tet – szük ség sze rint annak
vissza szo rí tá sá val – sza bá lyoz ni kell. Nem a te rü let ter mé -
szet vé del mi ke ze lé sé ért fe le lõs szerv (a to váb bi ak ban:
igaz ga tó ság) va gyon ke ze lé sé ben lévõ te rü le tek ese té ben
az érin tett te rü le tek el he lyez ke dé sé rõl az igaz ga tó ság
rend sze re sen, de leg alább éven te tá jé koz tat ja a gaz dál ko -
dót, illetve a föld hasz ná lót.

3.1.2. Fa jok vé del me
– A vé dett, rit ka fa jok [pl. ta va szi hé rics (Ado nis ver na -

lis), sár ga hagy ma (Al li um fla vum), pi ros kí gyó szisz (Echi -
um rus si cum), tar ka nõ szi rom (Iris va ri e ga ta), le ány kö -
kör csin (Pul sa til la gran dis), fe ke te kö kör csin (Pul sa til la
nig ri cans), he gyi ár va lány haj (Sti pa jo an nis)] ke vés sé ál -
lé kony kis po pu lá ci ó it – szük ség sze rint – hely bõl szár ma -
zó sza po rí tó anyag gal kell gaz da gí ta ni, erõ sí te ni.

3.1.3. Lá to ga tás
– A sa ját fe le lõs ség re tör té nõ lá to ga tás ra, a dom bor za ti

adott sá gok ból szár ma zó le het sé ges ve szé lyek re és adott
eset ben a be lé pés ti lal má ra a lá to ga tó kat jól lát ha tó köz -
pon ti he lyen és min den arra rá szol gá ló te rep sza ka szon tá -
jé koz ta tó táb lák kal kell fi gyel mez tet ni.

– A te rep vi szo nyok ne héz sé ge okán vagy egyéb ok ból
(ter mé sze ti ér ték, fo ko zott bal eset ve szély stb.) lá to ga tá si
kor lá to zás vagy ti la lom alatt álló he lyek, va la mint a mú -
zeum ki vé te lé vel a te rü let sza ba don lá to gat ha tó.

– A xe rot herm lom bos er dõk be avat ko zást nem igény lõ
ré szén a lá to ga tás csak fel ügye let mel lett tör tén het, a tu ris -
ta for gal mat az élõ hely vé del me és a bal eset ve szély  miatt el 
kell te rel ni a te rü let rõl.

3.1.4. Ok ta tás és be mu ta tás
– Az ok ta tá si célú te rep gya kor la to kat, ta nul mány uta -

kat elõ ze tesen be kell je len te ni az igaz ga tó ság nak.
3.1.5. Ku ta tás, vizs gá la tok
– A te rü le ten bár mi lyen jel le gû en ge dé lye zett ku ta tá si

te vé keny ség ki zá ró lag rész le tes ku ta tá si terv vel, az igaz -
ga tó ság gal egyez te tett mó don vé gez he tõ. A ku ta tá si je len -
tés egy pél dá nyát az igaz ga tó ság szá má ra el kell jut tat ni.

6. szám KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ 1221



– A ku ta tá si te vé keny ség nem jár hat te rep-át ala kí tás -
sal, ta laj boly ga tás sal a szük sé ges mér té ken fe lül, to váb bá
a nö vény ta ka ró in do ko lat lan mér té kû ká ro sí tá sá val és vé -
dett fa jok za va rá sá val.

– Gon dos kod ni kell a te rü let ál la po tá ban be kö vet ke zõ
vál to zá sok nyo mon kö ve té sé rõl és azok do ku men tá lá sá -
ról.

– A gén bank ként mû kö dõ fel ha gyott szõ lõ ül tet vé -
nyek, mezs gyék, par cel la sze gé lyek ál la po tát az igaz ga tó -
ság nak fo lya ma to san fi gye lem mel kell kí sér nie, és szük -
ség ese tén po pu lá ció-meg õr zé si, át te le pí té si cél lal be kell 
avat koz nia.

3.1.6. Te rü let- és föld hasz ná lat
– A fo ko zot tan vé dett ter mé sze ti te rü le ten min den -

ne mû épí té si te vé keny ség ti los. Utak, ve ze té kek, köz -
mû vek nyom vo na la még át ve ze tés cél já ból sem érint he -
ti a te rü le tet.

– Az ide gen for ga lom mal fog lal ko zó egy sé gek (szál lo -
dák, pan zi ók, bo ros pin cék) te vé keny sé gü ket kö te le sek
úgy vé gez ni, hogy az a te rü let és a te rü le ten ta lál ha tó ter -
mé sze ti és táji ér té kek ál la po tá ra, ál la gá ra ne fejt sen ki ká -
ros ha tást.

– A sé ta utak arra al kal mas sza ka szai erõ gé pek köz le ke -
dé sé re, gép jár mû for ga lom ra csak a ter mé szet vé del mi ke -
ze lés sel, illetve a te rü le ten meg lé võ inf ra struk tú ra jog sze -
rû en vég zett ja ví tá sá val, kar ban tar tá sá val össze füg gés ben
ve he tõk igény be. Lá to ga tók csak gya lo go san hasz nál hat -
ják a sé ta uta kat.

– A szõ lõ mû ve lést, gyü mölcs ter mesz tést szol gá ló
hegy köz sé gi te rü le te ken csak a meg lé võ uta kon le het sé ges 
gép jár mû for ga lom.

3.1.7. Ter mé szet vé del mi inf ra struk tú ra
– A nö vény ta ka ró vé del me ér de ké ben a ta po sá si ká rok, 

to váb bá a bal eset ve szély meg elõ zé se cél já ból olyan fi -
gyel mez te tõ, tá jé koz ta tó táb lá kat kell el he lyez ni, ame lyek
fel hív ják a lá to ga tók fi gyel mét az ös vé nyek, ki je lölt gya -
log utak hasz ná la tá ra és az azok el ha gyá sá ból ere dõ ká rok -
ra, illetve a te rep vi szo nyok ból adó dó ve szé lyek re.

3.2. Mû ve lé si ág hoz, illetve föld hasz ná la ti mód hoz
köt he tõ ter mé szet vé del mi ke ze lé si mó dok, kor lá to zá sok
és ti lal mak

3.2.1. Gyep (rét és le ge lõ) mû ve lé si ágú te rü le tek ke ze -
lé se

– A nem xe ro fil gye pek ex ten zív be avat ko zást igény lõ
ré sze in két-há rom éven te ka szá lás sal, négy-öt éven te cser -
je ir tás sal kell elõ se gí te ni az élõ hely sta bi li tá sá nak, jel le gé -
nek fenn ma ra dá sát, a kom pe tí tor fa jok meg õr zé sét. Nem
az igaz ga tó ság va gyon ke ze lé sé ben lévõ te rü le tek ese té ben 
az érin tett te rü le tek el he lyez ke dé sé rõl az igaz ga tó ság
rend sze re sen, de leg alább éven te tá jé koz tat ja a gaz dál ko -
dót, illetve a föld hasz ná lót.

– A nem xe ro fil gye pek in ten zív be avat ko zást igény lõ
ré sze in éven te vissza té rõ, a vé dett, illetve ter mé szet vé del -
mi szem pont ból ér té kes nö vény fa jok ter més éré sét kö ve tõ

ka szá lás sal, szé na be gyûj tés sel, kézi cser je- és gyom ir tás -
sal kell fenn tar ta ni az élõ hely ál la gát és meg õriz ni ere de ti
jel le gét, ka rak te rét. Nem az igaz ga tó ság va gyon ke ze lé sé -
ben lévõ te rü le tek ese té ben az érin tett te rü le tek el he lyez -
ke dé sé rõl az igaz ga tó ság rend sze re sen, de leg alább éven te
tá jé koz tat ja a gaz dál ko dót, illetve a föld hasz ná lót.

– A hegy köz sé gi mes ter sé ges gye pe ken a vé dett ter mé -
sze ti te rü le tek re ál ta lá no san vo nat ko zó sza bá lyok be tar tá -
sán túl nem in do kolt to váb bi ke ze lé si elõ írások ér vé nye sí -
té se.

3.2.2. Szõ lõ, kert és gyü möl csös mû ve lé si ágú te rü le tek 
ke ze lé se

– Gon dos kod ni kell a te rü let ha gyo má nyos szõ lõ kul tú -
rá já nak és az eh hez kö tõ dõ épí té sze ti ha gyo má nya i nak a
meg õr zé sé rõl.

3.2.3. Er dõk ke ze lé se
– Az akác, ga la go nya, kö kény, saj meggy ter je dé sét

vissza kell szo rí ta ni, kü lö nö sen a li ge tes karszt bo kor er -
dõk ben.

– A xe rot herm lom bos er dõk ben a csúcs szá radt egye -
dek he lyén ke let ke zõ lé kek ben õs ho nos, a ter mõ hely nek
meg fe le lõ fa fa jok ter mé sze tes utó da i nak vagy he lyi ge ne -
ti kai ál lo má nyú, mes ter sé ge sen alá te le pí tett egye de i nek a
meg ma ra dá sát kell se gí te ni, he lyen ként (ál lo mány sze gély
és fát lan fol tok) a cser je szin tet – szük ség sze rint annak
vissza szo rí tá sá val – sza bá lyoz ni kell. Nem az igaz ga tó ság
va gyon ke ze lé sé ben lévõ te rü le tek ese té ben az érin tett te -
rü le tek el he lyez ke dé sé rõl az igaz ga tó ság rend sze re sen, de
leg alább éven te tá jé koz tat ja a gaz dál ko dót, illetve a föld -
hasz ná lót.

– A nem õs ho nos fa fa jok kal ele gyes er dõk ben a nem
õs ho nos fa fa jok egye de it le he tõ ség sze rint el kell tá vo lí -
ta ni és az így ke let ke zett lé kek ben õs ho nos, a ter mõ -
hely nek meg fe le lõ fa fa jok ter mé sze tes utó da i nak vagy
he lyi ge ne ti kai ál lo má nyú, mes ter sé ge sen alá te le pí tett
egye de i nek a meg ma ra dá sát kell se gí te ni. Nem az igaz -
ga tó ság va gyon ke ze lé sé ben lévõ te rü le tek ese té ben az
érin tett te rü le tek el he lyez ke dé sé rõl az igaz ga tó ság
rend sze re sen, de leg alább éven te tá jé koz tat ja a gaz dál -
ko dót, illetve a föld hasz ná lót.

Az er dõ gaz dál ko dás ra vo nat ko zó to váb bi rész le tes elõ -
írásokat az ér vé nyes kör ze ti er dõ terv tar tal maz za.

A kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
17/2008. (VI. 3.) KvVM

ren de le te
a Szénás-hegycsoport Európa diplomás terület

természetvédelmi kezelési tervérõl

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

1.  §

(1) Az Or szá gos Kör nye zet- és Ter mé szet vé del mi Hi va -
tal el nö ké nek 9/1978. OKTH  szá mú ha tá ro za tá val vé det té
nyil vá ní tott, va la mint a Bu dai Táj vé del mi Kör zet vé dett sé -
gé nek fenn tar tá sá ról  szóló 125/2007. (XII. 27.) KvVM ren -
de let tel fenn tar tott vé dett sé gû Bu dai Táj vé del mi Kör zet ré -
szét ké pe zõ, az 1. mel lék let ben fel so rolt in gat lan-nyil ván -
tar tá si hely raj zi szá mú, össze sen 1748,82 ha ki ter je dé sû
Szé nás-hegy cso port Euró pa dip lo más te rü let ter mé szet vé -
del mi ke ze lé si ter vét az 5.  mel lék let sze rint ál la pí tom meg.

(2) A Szé nás-hegy cso port Euró pa dip lo más te rü let
„A” ke ze lé si öve ze té nek in gat lan-nyil ván tar tá si hely raj zi
szá ma it és er dõ ter vi je le it a 2. mel lék let, „B” ke ze lé si öve -
ze té nek in gat lan-nyil ván tar tá si hely raj zi szá ma it és er dõ -
ter vi je le it a 3. mel lék let, „C” ke ze lé si öve ze té nek in gat -
lan-nyil ván tar tá si hely raj zi szá ma it a 4. mel lék let tar tal -
maz za.

2.  §

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

Sza bó Im re s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

1. melléklet
a 17/2008. (VI. 3.) KvVM rendelethez

A Szénás-hegycsoport Európa diplomás terület
ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai

Nagy ko vá csi

040/3-37; 042/2; 042/4,5; 042/7-82; 043; 046a-d; 046
f-h; 046j-l; 047a,b; 048-052; 053/1; 054

Pi lis csa ba

034; 046a,b; 047; 048; 049; 050; 051; 052; 054; 057;
058a,b; 059; 060; 061a-d; 062; 063; 064; 065; 066; 067;
068; 069; 070; 072; 073; 074; 075; 076; 077; 078; 083;
084; 085/2,3

Pi lisszen ti ván

025/2; 030/1,2; 031/1,2a,b; 032; 033; 058a,b; 059/2;
061a,b; 067; 068; 069/3,7a,b; 9a,b; 070; 071; 072/1,2;
073/1-3; 073/5-7; 073/9-24; 074a,b; 075; 076/1,2; 077;
085/2; 090; 091/1; 093a-d,f; 095/1; 0100/2a,b

2. melléklet
a 17/2008. (VI. 3.) KvVM rendelethez

A Szénás-hegycsoport Európa diplomás terület
„A” kezelési övezetének ingatlan-nyilvántartási

helyrajzi számai és erdõtervi jelei

Nagy ko vá csi

046a-d; 046f; 046g-bõl a Nagy ko vá csi 1G er dõ rész le tet
érin tõ te rü let rész, össze sen 8 ha; 046h,j-l; 047a-ból a
Nagy ko vá csi 7D, 7E, 7G, 7H, 7TI, 7TN, 8A, 8B, 8C, 8D,
8TI, 8TN, 10A, 10L er dõ rész le te ket érin tõ te rü let rész,
össze sen 104,53 ha; 047b-bõl a Nagy ko vá csi 7TI er dõ -
rész let, 2,9 ha; 048, 049-bõl a Nagy ko vá csi 7D, 7E, 7H,
10A, 10L er dõ rész le te ket érin tõ te rü let rész, össze sen
0,4 ha; 050–052; 053/1; 054

Pi lis csa ba

067; 068-ból Pi lis csa ba 27Ny er dõ rész let, 0,02 ha;
069-bõl a Pi lis csa ba 27Ny er dõ rész le tet érin tõ rész,
0,01 ha; 070-bõl Pi lis csa ba 23B, 23TN, 24C, 24D, 24TN,
25A, 25B, 25C, 25D, 25NY, 25TN1, 25TN2, 25TN3, 26B, 
26C, 26D, 26E, 26NY1, 26NY2, 26TN, 27A, 27B, 27G,
27NY, 27TN er dõ rész le tek, össze sen 48,44 ha; 083-ból a
Pi lis csa ba 25A er dõ rész le tet érin tõ rész te rü let, 1,66 ha

Pi lisszen ti ván

068-ból Pi lisszen ti ván a 7ÚT, 8ÚT er dõ rész le te ket érin -
tõ rész te rü let, össze sen 0,67 ha; 069/7a-ból Pi lisszen ti ván
7L, 7M, 7R, 7T, 7TI er dõ rész le te ket érin tõ rész te rü let,
össze sen 11,61 ha; 070-bõl Pi lisszen ti ván 7A, 7B, 7C, 7D,
7F, 7G, 7H, 7I, 7J, 7K, 7N, 7O, 7P, 7Q, 7S, 7TN, 7TN2,
7TN3, 7TN4, 7TN5, 7TN6, 7TN7, 7TN8, 7TN9, 8A, 8B,
8C, 8D, 8E, 8F, 8G, 8J er dõ rész le tek, össze sen 86,49 ha

3. melléklet
a 17/2008. (VI. 3.) KvVM rendelethez

A Szénás-hegycsoport Európa diplomás terület
„B” kezelési övezetének ingatlan-nyilvántartási

helyrajzi számai és erdõtervi jelei

Nagy ko vá csi

046 g-bõl Nagy ko vá csi 1D, 1H er dõ rész le te ket érin tõ
te rü let rész, össze sen 3,41 ha; 047a-ból Nagy ko vá csi 11Ny 
er dõ rész le tet érin tõ te rü let rész, 0,34 ha; 047b-bõl a Nagy -
ko vá csi 7Ny er dõ rész le tet érin tõ te rü let rész rész, 0,06 ha;
049-bõl a Nagy ko vá csi 11B, 11TN er dõ rész le te ket érin tõ
te rü let rész, össze sen 0,13 ha; 050-052; 053/1; 054

Pi lis csa ba

064-bõl Pi lis csa ba 31A, 31B, 31C, 32A, 32B, 32C,
32D, 32E, 32Ny, 33B, 33Ny1 er dõ rész le te ket érin tõ te rü -
let rész, össze sen 60,83 ha; 066-ból Pi lis csa ba 28A, 31B,
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31C, 31D, 31Ny, 34A, 34C, 34Ny er dõ rész le te ket érin tõ
te rü let rész, össze sen 31,35 ha; 068-ból a Pi lis csa ba 27C,
27F, 28A, 28Ny, 29A, 29B, 29C, 29D, 29Ny1, 30A, 30B,
30C, 30D, 31C, 35A, 35B, 35C, 35D er dõ rész le te ket érin -
tõ te rü let rész, össze sen 100,51 ha; 069-bõl a Pi lis csa ba
27C, 27E, 27F, 29Ny, 30Ny, 35Ny er dõ rész le te ket érin tõ
te rü let rész, össze sen 1,89 ha; 070-bõl a Pi lis csa ba 21A,
21B, 21C, 21Ny, 22A, 22B, 22Ny, 23A, 23C, 24A, 24B,
27C, 27D, 27E, 27F, 27G, 27Ny, 27TN, 53G, 53H er dõ -
rész le te ket érin tõ te rü let rész, össze sen 90,83 ha; 083-ból a
Pi lis csa ba 52C, 52D, 52E, 52F, 52G, 53A, 53C, 53D, 53E,
53F, 53G, 53H, 53Ny1, 53Ny2 er dõ rész le te ket érin tõ te rü -
let rész, össze sen 49,91 ha

Pi lisszen ti ván

025/2; 030/1,2; 031/1,2a,b; 032; 033; 058a,b; 059/2;
061a,b; 067; 069/3; 069/7a-ból Pi lisszen ti ván 9A, 9B,
10A, 10B, 10C, 10D, 10E, 10H, 10I, 10K, 11C, 11D er dõ -
rész le te ket érin tõ te rü let rész, össze sen 19,18 ha; 069/7b;
070-bõl Pi lisszen ti ván 6C, 6D, 7E, 8H, 8I, 9A er dõ rész le -
tek, össze sen 15,99 ha; 072/1; 074a,b; 0100/2a,b

4. melléklet
a 17/2008. (VI. 3.) KvVM rendelethez

A Szénás-hegycsoport Európa diplomás terület
„C” kezelési övezetének ingatlan-nyilvántartási

helyrajzi számai

Nagy ko vá csi

040/3-37; 042/2; 042/4,5; 042/7-82; 043

Pi lis csa ba

034; 046a,b; 047; 048; 049; 050; 051; 052; 054; 057;
058a,b; 059; 060; 061a-d; 062; 063; 072; 073; 074; 075;
076; 077; 078; 084; 085/2,3

Pi lisszen ti ván

069/9a,b; 071; 072/1,2; 073/1-3; 073/5-7; 073/9-24;
074a,b; 075; 076/1,2; 077; 085/2; 090; 091/1; 093a-d,f;
095/1

5. melléklet
a 17/2008. (VI. 3.) KvVM rendelethez

A Szénás-hegycsoport Európa diplomás terület
természetvédelmi kezelési terve

1. Gya kor la ti ter mé szet vé del mi cél ki tû zé sek

– Õriz ze meg a te rü le ten élõ vé dett és fo ko zot tan vé dett 
nö vény- és ál lat fa jok ál tal rep re zen tált, euró pai szin ten is
egye dül ál ló élet kö zös sé get.

– Õriz ze meg a vi lá gon egye dül itt elõ for du ló pi li si len
(Li num do lo mi ti cum) egyed szá mát, po pu lá ci ó i nak ki ter je -
dé sét.

– Õriz ze meg a te rü le ten ta lál ha tó föld ta ni és felszín -
alaktani ér té ke ket.

– Õriz ze meg a te rü let táj ké pi ér té ke it.
– Se gít se elõ a pan non gyer tyá nos-töl gye sek (Qu er ce -

tum pet ra e ae-cer ris), moly hos-töl gye sek (Or no-Qu er ce -
tum pu bes cen ti-cer ris), bo kor er dõk (Co ti no-Qu er ce tum
pu bes cen tis, Fa go-Or ne tum), va la mint do lo mit gye pek
(Se se li le u cos per mo-Fes tu ce tum pal len tis, Fes tu co-Bro -
me tum, Chry so po go no-Ca ri ce tum hu mi lis) vé del mét,
meg õr zé sét, ben nük a ter mé sze tes di na mi kai fo lya ma tok
ér vé nye sü lé sét.

– Se gít se elõ az ide gen ho nos fa fa jú er dõ ál lo má nyok át -
ala kí tá sá val a ter mõ hely nek meg fe le lõ ter mé sze tes, ter mé -
szet kö ze li tár su lá sok ki ala ku lá sát.

– Se gít se elõ a ter mé sze ti és kul túr tör té ne ti ér té kek és a
ter mé szet vé del mi ke ze lés szín vo na las be mu ta tá sát.

– Se gít se elõ a Kis-Szé nás er dõ re zer vá tum mag te rü le -
tén a ter mé sze tes öko ló gi ai fo lya ma tok za var ta lan ér vé -
nye sü lé sét, azok meg fi gye lé sét.

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

– A ter mé sze ti ér té kek meg õr zé sét szol gá ló nagy vad -
gaz dál ko dás. Az ide gen ho nos vad fa jok (dám szar vas, muf -
lon) ki szo rí tá sa a te rü let rõl. A nagy tes tû nö vény evõ vad fa -
jok po pu lá ci ó i nak olyan szin ten tar tá sa, ami a do lo mit
gye pek meg õr zé sé vel össz hang ban van, és az er dõk ter mé -
sze tes fel úju lá sát le he tõ vé te szi.

– A vad gaz dál ko dá si célú be avat ko zá sok ha tá sa i nak
fo lya ma tos fi gye lem mel kí sé ré se, és a ta pasz ta la tok alap -
ján a be avat ko zá sok szük ség sze rin ti meg vál toz ta tá sa.

– Az Euró pa dip lo más te rü let stá tusz nak és az eh hez
kap cso ló dó aján lá sok nak, va la mint a te rü le tet érin tõ LIFE
pá lyá zat ban fog lalt kö te le zett sé gek nek meg fe le lõ ter mé -
szet vé del mi ke ze lés fel té te le i nek biz to sí tá sa.

– Az ide gen ho nos fa fa jú er dõ ál lo má nyok át ala kí tá sá -
val a ter mõ hely nek meg fe le lõ ter mé sze tes, ter mé szet kö ze -
li tár su lá sok ki ala kí tá sa.

– A fe ke te feny ves ál lo má nyok meg bon tá sá val az õs ho -
nos lom bos fa fa jok be te le pü lé sé nek elõ se gí té se.

– Az aká co sok õs ho nos ál lo mánnyá tör té nõ át ala kí tá -
sá nak elõ se gí té se.

– Az élõ hely-re konst ruk ci ós mun kák ha tá sa i nak fo lya -
ma tos fi gye lem mel kí sé ré se és szük ség ese tén a be avat ko -
zá sok mó do sí tá sa.

– A te rü let re ér ke zõ lá to ga tók és a kör nye zõ te le pü lé -
sek la kos sá ga szá má ra meg fe le lõ is me ret ter jesz tés nyúj -
tása.

– A vé dett, nem erdõ mû ve lé si ágú te rü le tek („C” ke ze -
lé si öve zet) tu laj don jo gi hely ze té nek olyan mó don tör té nõ
ren de zé se és eze ken a te rü le te ken olyan gaz dál ko dás foly -
ta tá sa, ami a szom szé dos fo ko zot tan vé dett te rü le tek vé -
del mét meg fele lõen biz to sít ja. E te rü le tek be er dõ sí té sé nek 
elõ se gí té se és le he tõ ség sze rint a te rü let ter mé szet vé del mi
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ke ze lé sé ért fe le lõs szerv (a to váb bi ak ban: igaz ga tó ság) va -
gyon ke ze lé sé be vé te le.

– A pi li si len po pu lá ci ó i nak fo lya ma tos nyo mon kö ve -
té se, és en nek ada tai alap ján szük ség ese tén ak tív ter mé -
szet vé del mi ke ze lé si te vé keny ség vég zé se a faj meg õr zé se 
ér de ké ben.

– A ter mé szet kö ze li élõ hely-együt te sek ben az em ber i
be avat ko zás ból szár ma zó boly ga tá sok mi ni má lis ra csök -
ken té se.

– A be hur colt és ag resszí ven ter je dõ gyom nö vé nyek
vissza szo rí tá sa ak tív ter mé szet vé del mi ke ze lés sel.

– Az „A” ke ze lé si öve zet lá to ga tott sá gá nak és a te rü le -
ten fo lyó ku ta tá sok nak a sza bá lyo zá sa oly mó don, hogy a
leg ér zé ke nyebb élõ he lyek vé del me, za var ta lan sá ga biz to -
sí tott le gyen.

– A ter mé szet vé del mi célú kü lön le ges ren del te té sû va -
dász te rü let stá tus fenn tar tá sa a te rü le ten.

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

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

3.1.1. Szán tók és gyü möl csö sök ke ze lé se
– A „C” ke ze lé si öve zet ben ta lál ha tó me zõ gaz da sá gi

hasz no sí tá sú te rü le te ken csak zöld és sár ga jel zé sû nö -
vény vé dõ sze rek hasz ná la ta en ge dé lyez he tõ.

3.1.2. Er dõk ke ze lé se
– Az „A” ke ze lé si öve zet nek a Kis-Szé nás er dõ re zer -

vá tum mag te rü le tén kí vül esõ ré szén csak olyan er dé sze ti
be avat ko zás vé gez he tõ, amely az ide gen ho nos fa fa jú
(akác és fe ke te fe nyõ) ál lo má nyok szer ke zet át ala kí tá sa, a
pi li si len vé del me, meg õr zé se vagy ve szély men te sí tés ér -
de ké ben tör té nik. A Kis-Szé nás er dõ re zer vá tum mag te rü -
le tén a za var ta lan ság és a ter mé sze tes er dõ di na mi kai fo -
lya ma tok ér vé nye sü lé sé nek biz to sí tá sa ér de ké ben min -
den faj ta er dé sze ti be avat ko zás ti los.

– A „B” ke ze lé si öve zet ben az õs ho nos fa fa jú er dõk ben 
csak fo lya ma tos bo rí tást biz to sí tó, ter mé sze tes fo lya ma -
tok ra ala po zott ter mé szet vé del mi célú er dõ fenn tar tás vé -
gez he tõ.

– A „C” ke ze lé si öve zet ben ter mé szet vé del mi célú er -
dõ gaz dál ko dást kell vé gez ni. Õs ho nos, ter mõ hely nek
meg fe le lõ ál lo má nyok vég hasz ná la ta so rán min den eset -
ben ha gyás fa-cso por to kat kell meg tar ta ni.

– A te rü le ten el kell vé gez ni a fe ke te fe nyõ ál lo má nyok
fo ko za tos szer ke zet át ala kí tá sát. A ta laj eró zi ó val ve szé -
lyez te tett er dõ rész le tek ben a ta laj eró zió el ke rü lé se ér de ké -
ben tar vá gás nem tör tén het és 0,5 hek tár nál na gyobb ki ter -
je dé sû fát lan te rü le tek nem ala kít ha tók ki. A ki dön tött tör -
zsek egy ré szé bõl eró zió fo gó gá ta kat kell ké szí te ni és kí -
mé le tes kö ze lí té si mód sze re ket (csúsz da, fo ga tos kö ze lí -
tés) kell al kal maz ni.

– Az akác ál lo má nyo kat át kell ala kí ta ni a ter mõ hely -
nek meg fe le lõ, õs ho nos fa fa jok ból álló er dõk ké, majd a

ter mõ hely nek meg fe le lõ er dõ tár su lá sok ká az aláb bi szem -
pon tok figye lembe véte lével:

a) az aká co sok hosszú távú át ala kí tá sa az aká co sok ban
meg je le nõ õs ho nos lom bos fa fa jok fo lya ma tos meg se gí té -
sé vel tör tén jen;

b) az akác tar vá gá so kat az át ala kí tás si ke re ér de ké ben a 
nyár vé gi idõ szak ban kell el vé gez ni;

c) a tar vá gott aká co so kat az át ala kí tás elsõ lé pé se ként a 
ter mõ hely nek meg fe le lõ, õs ho nos, ke mény- és lágy lom -
bos fa fa jok kal (he gyi ju har, ko rai ju har, ma gas kõ ris, vi rá -
gos kõ ris, kis le ve lû hárs, nagy le ve lû hárs, gyer tyán, szür ke 
nyár) kell fel újí ta ni.

Az er dõ gaz dál ko dás ra vo nat ko zó to váb bi rész le tes elõ -
írásokat az ér vé nyes kör ze ti er dõ terv tar tal maz za.

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

3.2.1. Élõ he lyek ke ze lé se, fenn tar tá sa
– A ki he lye zett hul la dék tá ro lók hasz ná la ta ki vé te lé vel

a te rü le ten min den faj ta hul la dék le ra ká sa ti los. Biz to sí ta ni
kell a hul la dék tá ro lók fo lya ma tos ürí té sét és az il le gá lis
hul la dék le ra kók fel szá mo lá sát.

– A be hur colt és ag resszí ven ter je dõ gyom nö vé nyek
kö zül az er dei fa jok – el sõ sor ban a kis vi rá gú ne nyúlj hoz -
zám (Im pa ti ens par vif lo ra) – vissza szo rí tá sa ér de ké ben a
tel jes te rü le ten ke rül ni kell a ter mõ ré teg boly ga tá sát, és tö -
re ked ni kell má so dik lomb ko ro na szint ki ala kí tá sá ra.

– A be hur colt és ag resszí ven ter je dõ gyom nö vé nyek
kö zül a nem er dei fa jok – el sõ sor ban a ma gas arany vesszõ
(So li da go gi gan tea), se lyem kó ró (Asc le pi as sy ri a ca), par -
lag fû (Amb ro sia ar te mi si i fo lia) – vissza szo rí tá sa ér de ké -
ben ál lo má nya i kat a fát lan te rü le te ken vi rág zás elõtt le kell 
ka szál ni, vagy le he tõ ség sze rint ter mõ he lyü ket be kell er -
dõ sí te ni.

– A do lo mit gye pek bõl a fe ke te fe nyõ úju la tot fo lya ma -
to san el kell tá vo lí ta ni.

– Az „A” és „B” ke ze lé si öve zet ben tûz gyúj tás csak
kü lön en ge déllyel le het sé ges.

3.2.2. Fa jok vé del me
– Amennyi ben a pi li si len re és a szür kés bog lár ka lep -

ké re (Ma cu li nea al con) vo nat ko zó mo ni tor ing ada tok
alap ján szük sé ges, cser je ir tást kell vé gez ni annak ér de ké -
ben, hogy a po pu lá ció ki ter je dé se és egyed szá ma ne csök -
ken jen.

3.2.3. Lá to ga tás
„A” ke ze lé si öve zet
– Gép jár mû vel csak az aláb bi fel ada to kat vég zõ sze mé -

lyek köz le ked het nek:
a) ter mé szet vé del mi õr zés,
b) jog sze rû en foly ta tott er dé sze ti és va dá sza ti te vé -

keny sé gek,
c) er dé sze ti igaz ga tás vagy más, a te rü le tet érin tõ ha tó -

sá gi fel adat el lá tá sa,
d) ve szély- vagy kár el há rí tás,
e) hul la dék gyûj tés.
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– Szik la má szást foly tat ni, sik ló er nyõz ni, ke rék pár ral,
mo tor ke rék pár ral be haj ta ni, lo va gol ni, tá jé ko zó dá si fu tó -
ver senyt ren dez ni ti los.

– A te rü let gya lo go san a jel zett tu ris ta uta kon és tan ös -
vé nye ken kor lá to zot tan lá to gat ha tó. A 30 fõt meg ha la dó
lét szá mú cso por tok ese té ben a be lé pés csak kü lön en ge -
déllyel tör tén het. A ki je lölt utak ról le tér ni csak szak ve ze -
tés sel vagy a ter mé szet vé del mi ha tó ság és a va gyon ke ze lõ
kü lön en ge dé lyé vel sza bad.

– Fény ké pe zés vagy film fel vé tel ké szí té se cél já ból be -
lép ni csak a ter mé szet vé del mi ha tó ság és a va gyon ke ze lõ
kü lön en ge dé lyé vel és ter mé szet vé del mi õr fel ügye le te
mel lett sza bad.

„B” ke ze lé si öve zet

– A gép jár mû vel való be haj tás ra vo nat ko zó an az „A”
ke ze lé si öve zet nél le ír tak ér vé nye sek.

– Gya lo go san kor lá to zot tan lá to gat ha tó: 30 fõt meg ha -
la dó lét szá mú cso por tok ese té ben a be lé pés csak kü lön en -
ge déllyel tör tén het.

– Ke rék pár ral be haj ta ni csak a ter mé szet vé del mi ha tó -
ság és a va gyon ke ze lõ kü lön en ge dé lyé vel, az en ge dély -
ben meg ha tá ro zott út vo na la kon és idõ szak ban sza bad.

– Tá jé ko zó dá si fu tó ver senyt csak a pi lis csa bai lõ tér tér -
sé gé ben sza bad ren dez ni. A ver se nyek hez be kell sze rez ni a
ter mé szet vé del mi ha tó ság és a va gyon ke ze lõ en ge dé lyét.

– Ló val csak a ki je lölt lo vag ló uta kon és csak az köz le -
ked het, aki ren del ke zik a ter mé szet vé del mi ha tó ság és a
va gyon ke ze lõ ál tal ki adott egye di jel zés sel.

– Szik la má szást foly tat ni, sik ló er nyõz ni, mo tor ke rék -
pár ral be haj ta ni ti los.

– Film fel vé tel ké szí té se cél já ból be lép ni csak a ter mé -
szet vé del mi ha tó ság és a va gyon ke ze lõ kü lön en ge dé lyé -
vel sza bad.

„C” ke ze lé si öve zet

– A gya lo gos köz le ke dés re, ke rék pár ral, ló val va ló köz -
le ke dés re, film fel vé tel ké szí té sé re, szik la má szás ra, sik ló -
er nyõ zés re és mo tor ke rék pár ral tör té nõ be haj tás ra vo nat -
ko zó an – a ter mé szet vé del mi ha tó ság gal és a va gyon ke ze -
lõ vel egyez te tett mó don ki ala kí tás ra ke rü lõ ke rék pár uta -
kon tör té nõ ke rék pá ros köz le ke dés te kin te té ben a kö vet ke -
zõ mon dat ban meg ha tá ro zott ki vé tel lel – a „B” ke ze lé si
öve zet nél le ír tak ér vé nye sek. A ter mé szet vé del mi ha tó -
ság gal és a va gyon ke ze lõ vel egyez te tett mó don kialakí -
tásra ke rü lõ ke rék pár utak ke rék pár ral sza ba don látogat -
hatóak.

– Gép jár mû vel az „A” ke ze lé si öve zet nél meg je lölt fel -
ada to kat vég zõ sze mé lyek, to váb bá a ter mé szet vé del mi
ha tó ság és a va gyon ke ze lõ be haj tá si en ge dé lyé vel ren del -
ke zõ in gat lan tu laj do no sok hajt hat nak be. Pi lisszen ti vá non 
a sport pá lya par ko ló ja gép jár mû vel sza ba don meg kö ze lít -
he tõ, a sza lon na sü tõ hely a ter mé szet vé del mi ha tó ság és a
va gyon ke ze lõ en ge dé lyé vel kö ze lít he tõ meg.

– Tá jé ko zó dá si fu tó ver senyt csak a ter mé szet vé del mi
ha tó ság és a va gyon ke ze lõ en ge dé lyé vel sza bad ren dez ni.

3.2.4. Ok ta tás, be mu ta tás
– A fo ko zot tan vé dett ter mé sze ti te rü le ten az igaz ga tó -

ság al kal ma zá sá ban álló szak kép zett kör nye ze ti ne ve lõ
mû köd te ti a Nagy-Szé nás Tan ös vényt és a Jági Tan ös -
vényt, to váb bá szak ve ze té ses tú rá kat és – ön kén tes cso -
por tok szá má ra – ter mé szet vé del mi ke ze lé si mun ká kat
szer vez.

– A te rü let re ve ze tõ ki je lölt tu ris ta utak men tén in for -
má ci ós táb lá kat kell el he lyez ni.

– A te rü let ter mé sze ti ér té ke i rõl, a ter mé szet vé del mi
ke ze lé si mun kák ról, illetve a LIFE prog ram ról ön ál ló
 weboldalon, ki ad vá nyok ban és a he lyi saj tó ban meg je le nõ
pub li ká ci ók ban kell tá jé koz ta tást adni. A tá jé koz ta tó anya -
gok ban be kell mu tat ni az er dé sze ti va gyon ke ze lõ mun ká -
ját, sze re pét is.

3.2.5. Ku ta tás, vizs gá la tok
– A fo ko zot tan vé dett ter mé sze ti te rü le ten az aláb bi

hosszú távú, mo ni tor ing-jel le gû ku ta tá so kat kell foly tat ni
a ter mé szet vé del mi ke ze lé si mun kák ha tá sa i nak vizs gá la ta 
ér de ké ben:

a) a nö vény ta ka ró re ge ne rá ci ó já nak nyo mon kö ve té se
a ki vá gott, illetve meg bon tott fe ke te feny ve sek he lyén,

b) pi li si len (Li num do lo mi ti cum) faj mo ni tor ing,
c) vad kár-mo ni tor ing vad ki zá rá sos min ta te rü le tek bo -

ta ni kai vizs gá la tá val,
d) a nagy vad sû rû ség mo ni to ro zá sa.
– A pi li si len re vo nat ko zó ku ta tá so kat csak ter mé szet -

vé del mi õr fel ügye le te mel lett le het vé gez ni.
– Amennyi ben a ku ta tást nem az igaz ga tó ság vég zi,

annak ered mé nye i rõl éven te ku ta tá si je len tést kell le ad ni
az igaz ga tó ság ré szé re.

3.2.6. Te rü let- és föld hasz ná lat
– A te rü le ten ti los min den olyan új lé te sít mény épí té se,

fej lesz té se, fel ál lí tá sa, amely nem köz vet le nül ter mé szet -
vé del mi cé lo kat szol gál.

3.2.7. Vad gaz dál ko dás
– A vad lét szám apasz tás ka rám rend sze rû nagy vad be fo -

gók és mo bil vad disz nó be fo gók ki he lye zé sé vel, illetve ki -
lö vés sel tör té nik. A muf lon, dám szar vas, gím szar vas, õz,
vad disz nó vad fa jo kon kí vül min den más vad faj va dá sza ta
csak ter mé szet vé del mi cél ból tör tén het. Az éves vad gaz -
dál ko dá si ter vek jó vá ha gyá sa so rán a fel so rol ta kon kí vü li
vad fa jok va dá sza tá hoz a ter mé szet vé del mi (szak)ha tó ság
csak ter mé szet vé del mi in dok ból ad hat ja meg a hoz zá já ru -
lá sát.

– A vad ál lo mányt a kör ze ti vad gaz dál ko dá si terv ben
meg ha tá ro zott, az élõ he lye ket, illetve a szer ke zet át ala kí tá -
sok si ke res sé gét nem ve szé lyez te tõ szin ten kell tar ta ni a
te rü le ten.

3.2.8. Táj- és kul túr tör té ne ti ér té kek
– Nagy ko vá csi ban a Tu ris ta Em lék fal nál az em lék táb -

lát ki kell cse rél ni a volt tu ris ta ház tör té ne tét be mu ta tó em -
lék táb lá ra.

– Nagy ko vá csi ban a Bá nyász-em lé ket kar ban kell tar ta ni.
– Pi lis csa bán a Kõ ris-völgy ben az Er zsé bet-ku tat fel

kell újí ta ni. Itt tu ris ta-pi he nõ hely ala kít ha tó ki.
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– Gon dos kod ni kell a pi lisszen ti vá ni Bük kös- és Hár -
sas-for rá sok kar ban tar tá sá ról.

3.2.9. Ter mé szet vé del mi inf ra struk tú ra
– Az igaz ga tó ság nak biz to sí ta nia kell a te rü let meg fe -

le lõ szin tû õr zé sét és be mu ta tá sát.
– Az igaz ga tó ság nak biz to sí ta nia kell a te rü let kö ze lé -

ben – er dõ te rü le ten kí vül – iro da mû köd te té sét a ter mé -
szet vé del mi ke ze lés szer ve zé se, irá nyí tá sa és a lá to ga tók
tá jé koz ta tá sa ér de ké ben.

– Az igaz ga tó ság nak biz to sí ta nia kell a te rü le ten ta lál -
ha tó két tan ös vény be ren de zé se i nek fo lya ma to san kar ban -
tar tá sát, mû köd te té sét.

– Az igaz ga tó ság nak biz to sí ta nia kell a va gyon ke ze lé -
sé ben lévõ ter mé szet vé del mi célú ke rí té sek nek, park be -
ren de zé sek nek, so rom pók nak, ha tó sá gi és in for má ci ós
táb lák nak, to váb bá a vad ki zá rá sos min ta te rü le tek ál la po -
tá nak a fo lya ma tos el len õr zé sét, kar ban tar tá sát.

– Ahol a ki je lölt tu ris ta utak vagy a tan ös vé nyek vad -
kár el há rí tó ke rí tést ke resz tez nek, va la mint a pi lisszen ti vá -
ni gé mes kút nál idõ sek ál tal is át jár ha tó be ju tá si le he tõ sé -
get kell biz to sí ta ni.

Az Alkot mány bíró ság
ha tá ro za tai

Az Al kot mány bí ró ság
34/2008. (IV. 3.) AB

ha tá ro za ta*

Budapest Fõváros Terézváros Önkormányzati
Képviselõ-testületének a zaj- és rezgésvédelem

helyi szabályozásáról szóló
8/2005. (VI. 30.) számú rendelete

4. § (1), (2) és (3) bekezdései,
az 5. § (1), (3) bekezdése és a 7. § (5) bekezdése

alkotmányellenességének vizsgálatáról

*  Az AB ha tá ro zat tel jes szö veg e az Alkot mány bíró ság Ha tá ro za tai
2008. évi má rci us 3-i szá má ban je len t meg.

451/B/2003. AB ha tá ro zat

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Alkot mány bíró ság jog sza bály al kot mány el le nes sé -
gé nek utó la gos vizs gá la tá ra irá nyuló in dít vány tár gyá ban
meg hoz ta a kö vet ke zõ

h a  t á  r o  z a  t o t :

Az Alkot mány bíró ság a köz mû ves ivó víz el lá tás ról és a
köz mû ves szenny víz el ve ze tés rõl  szóló 38/1995. (IV. 5.)
Korm. ren de let 18.  § (2) be kez dé se al kot mány el le nes sé gé -
nek meg ál la pí tá sá ra és meg sem mi sí té sé re irá nyuló in dít -
ványt el uta sít ja.

I n  d o  k o  l á s

I.

A köz mû ves ivó víz el lá tás ról és a köz mû ves szenny víz -
el ve ze tés rõl  szóló 38/1995. (IV. 5.) Korm. ren de let
(a továb biak ban: Korm.r.) 18.  § (2) be kez dé se – meg ha tá -
ro zott fel té te lek meg lé te ese tén [18.  § (3) be kez dés] – szer -
zõ dés kö té si kö te le zett sé get ter hel a víz szol gál ta tók ra a
mel lé kvíz mé rõ vel ren del ke zõ el kü lö ní tett víz hasz ná lók
te kin te té ben. Az in dít vá nyo zó min de nek elõtt le szö ge zi,
hogy ál lás pont ja sze rint a mel lék szol gál ta tá si szer zõ dés
nem mi nõ sül köz üze mi szer zõ dés nek, az csu pán „a köz -
üze mi szol gál ta tás el szá mo lá si pont ján meg vá sá rolt szol -
gál ta tás el len ér té ké nek fel osz tá sá ra irá nyuló ügy vi te li
mel lék szol gál ta tás”. Ez után rá mu tat, hogy a Pol gá ri Tör -
vény könyv rõl  szóló 1959. évi IV. tör vény (a továb biak -
ban: Ptk.) 205.  § (2) be kez dé se a szer zõ dés lét re jöt tét a lé -
nye ges, va la mint a bár me lyik fél ál tal lé nye ges nek mi nõ sí -
tett kér dé sek ben va ló meg ál la po dás hoz kö ti. Mind ez zel
el len té tes nek vé li az in dít vá nyo zó a Korm.r. em lí tett 18.  §
(2) be kez dé sét, amely alap ján a szol gál ta tó nem jo go sult
az ál ta la lé nye ges nek és kö ve te lé se biz to sí tá sá ra szük sé -
ges nek tar tott, ám a Korm.r.-ben nem sze rep lõ fel té te lek -
hez (pél dá ul bi zo nyos, szer zõ dést biz to sí tó mel lék kö te le -
zett sé gek hez) köt ni a mel lék szol gál ta tá si szer zõ dés meg -
kö té sét. Amennyi ben te hát a szol gál ta tó és az el kü lö nült
víz hasz ná ló nem tud meg ál la pod ni szer zõ dést biz to sí tó
mel lék kö te le zett ség ben, ak kor a szol gál ta tó anél kül is kö -
te les a mel lék szol gál ta tá si szer zõ dést meg köt ni. Az in dít -
vá nyo zó a Korm.r. tá ma dott ren del ke zé se alkot mány elle -
nességének meg ál la pí tá sát és meg sem mi sí té sét az Al kot -
mány 35.  § (2) be kez dé sé re hi vat ko zás sal ké ri, amely nek
ér tel mé ben kor mány ren de let nem le het el len té tes tör -
vénnyel.

II.

1. Az Al kot mány in dít vánnyal érin tett ren del ke zé se:
„35.  § (2) (...) A Kormány ren de le te és ha tá ro za ta tör -

vénnyel nem le het el len té tes. (...)”

2. A Ptk. érin tett ren del ke zé se:
„205.  § (2) A szer zõ dés lét re jöt té hez a fe lek nek a lé nye -

ges, va la mint a bár me lyi kük ál tal lé nye ges nek mi nõ sí tett
kér dé sek ben va ló meg ál la po dá sa szük sé ges. Nem kell a
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fe lek nek meg ál la pod ni uk olyan kér dé sek ben, ame lye ket
jog sza bály ren dez.”

A Korm.r. érin tett ren del ke zé sei:
„18.  § (1) Az in gat la non be lül a mel lé kvíz mé rõ vel el kü -

lö ní tett víz hasz ná lat ra az el kü lö ní tett víz hasz ná ló a szol -
gál ta tó val mel lék szol gál ta tá si szer zõ dést köt het.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti szer zõ dés meg kö té sét, ha az 
el kü lö ní tett víz hasz ná ló e ren de let ben meg ha tá ro zott fel -
té te lek nek ele get tesz, a szol gál ta tó nem ta gad hat ja meg.

(3) A mel lék szol gál ta tá si szer zõ dés lét re jöt té nek elõ fel -
té te le

a) az in gat lan víz fo gyasz tá sá nak be kö té si víz mé rõ vel
tör té nõ mé ré se, és az in gat lan víz el lá tá sá ra vo nat ko zó
szol gál ta tói szer zõ dés meg kö té se,

b) a mel lé kvíz mé rõ nek a há zi víz ve ze ték-há ló zat ba tör -
ténõ be épí té sé hez a be kö té si víz mé rõ sze rin ti fo gyasz tó,
 valamint azt köve tõen a szol gál ta tó elõ ze tes hoz zá já ru lá sa.”

III.

Az in dít vány nem meg ala po zott.

1. Az Alkot mány bíró ság a Korm.r. tá ma dott rendel -
kezésének al kot má nyos sá gát a 125/B/2002. szá mú hatá -
rozatában (ABK jú li us-au gusz tus, 773, 778.) már vizs gál -
ta. Az Alkot mány bíró ság ide ig le nes ügy rend jé rõl és annak 
köz zé té te lé rõl  szóló, mó do sí tott és egy sé ges szer ke zet be
fog lalt 3/2001. (XII. 3.) Tü. ha tá ro zat (ABH 2003, 2065.)
31.  § c) pont ja ér tel mé ben ítélt do log cí mén az el já rás
 megszüntetésének van he lye, ha az in dít vány az Alkot -
mány bíró ság ál tal ér dem ben már el bí rált jog sza bállyal
azo nos jog sza bály (jog sza bá lyi ren del ke zés) fe lül vizs gá -
la tá ra irá nyul és az in dít vá nyo zó az Al kot mány nak ugyan -
ar ra a §-á ra, il le tõ leg al kot má nyos el vé re (ér té ké re) – ezen
be lül – azo nos al kot má nyos össze füg gés re hi vat koz va ké ri 
az al kot mány sér tés meg ál la pí tá sát. Az Alkot mány bíró ság
gya kor la ta sze rint az in dít vány ban fel ve tett kér dés ak kor
res iu di ca ta, ha az újabb in dít ványt ugyan azon jog sza bá lyi
ren del ke zés re vo nat ko zó an azo nos ok ból vagy össze -
függésben ter jesz tik elõ. (1620/B/1991. AB ha tá ro zat,
ABH 1991, 972, 973.) Ha az újabb in dít ványt más ok ra,
más al kot má nyos sá gi össze füg gés re ala pít ják, az Alkot -
mány bíró ság az újabb in dít vány ér de mi vizs gá la tá ba
 bocsátkozik. [35/1997. (VI. 11.) AB ha tá ro zat, ABH 1997, 
200, 212.; 17/1999. (VI. 11.) AB ha tá ro zat, ABH 1999,
131, 133.; 5/2002. (II. 22.) AB ha tá ro zat, ABH 2002, 78,
81.; 37/2004. (X. 15.) AB ha tá ro zat, ABH 2004, 908, 911.] 
Te kin tet tel ar ra, hogy a ko ráb bi in dít vá nyo zó in dít vá nyát a 
diszk ri mi ná ció sé rel mé re ala pí tot ta, je len ügy ben nincs
szó ítélt do log ról. Az Alkot mány bíró ság ezért az in dít vány 
vizs gá la tát az aláb bi ak sze rint el vé gez te.

2. Az Alkot mány bíró ság min de nek elõtt rá mu tat ar ra,
hogy a szer zõ dé si sza bad ság – amely nek egyik ga ran ci á ját
fo gal maz za meg a Ptk.-nak az in dít vá nyo zó ál tal fel hí vott
205.  § (2) be kez dé se – nem kor lát lan, az csak a jog sza bá lyok

ke re tei kö zött ér vé nye sül het. Két ség kí vül az egyik leg sú lyo -
sabb kor lá to zást je len ti e kör ben a jog sza bá lyon ala pu ló szer -
zõ dés kö té si kö te le zett ség. En nek lé nye ge az, hogy a kö te le -
zett ség gel ter helt fél nem dönt he ti el sza ba don, hogy kí ván-e
szer zõ dést köt ni, nem vá lo gat hat sza ba don a ve le szer zõd ni
kí vá nó – hoz zá ké pest jel lem zõ en gaz da sá gi lag gyen gébb
hely zet ben lé võ, ki szol gál ta tot tabb – part ne rek kö zött.
Csak így biz to sít ha tó ugyan is, hogy va la mely (ál ta lá ban
köz-) szol gál ta tást bár ki azo nos fel té te lek mel lett ve hes sen
igény be. A szer zõ dés kö té si kö te le zett ség elõ írása szük ség -
sze rû en azt je len ti, hogy a jog al ko tó meg ha tá roz za azo kat az
alap ve tõ fel té te le ket, ame lyek fenn ál lá sa ese tén a szer zõ dés
meg kö té sét nem le het meg ta gad ni, illetve adott eset ben a
szer zõ dés bi zo nyos tar tal mi ele me it is. Amennyi ben ugyan is
a szer zõ dés kö tés re kö te le zett fél tet szõ le ges fel té te lek tõl
 tehetné füg gõ vé a szer zõ dés meg kö té sét, az a szer zõ dés kö té -
si kö te le zett sé get re la ti vi zál ná, illetve vég sõ so ron meg is
szün tet né.  Garanciális ren del ke zés, hogy amennyi ben a fe lek
nem tud nak meg ál la pod ni, a bí ró ság – jog sza bály el té rõ ren -
del ke zé se hi á nyá ban – a szer zõ dést lét re hoz hat ja és tar tal mát
meg ál la pít hat ja [Ptk. 206.  § (1) be kez dés]. A jog al ko tó alap -
ve tõ szán dé ka mind azon ál tal az, hogy a fe lek szerzõdés -
kötési kö te le zett ség ese tén is ma guk hoz zák lét re és ala kít sák
ki jog vi szo nyu kat, és bí ró ság hoz csak ab ban az eset ben for -
dul ja nak, ha az al ku fo lya mat si ker te le nül zá rul. Ezért ren del -
ke zik úgy a Ptk. 205.  § (4) be kez dé se, hogy amennyi ben a
szer zõ dés kö té si kö te le zett ség ese té ben a szer zõ dé si nyi lat ko -
za tok el tér nek egy más tól, a fe lek min de nek elõtt kö te le sek ál -
lás pont ja ik egyez te té sét megkísé relni.

A Ptk. 388.  § (2) be kez dé se a köz üze mi szol gál ta tó szer -
zõ dés kö té si kö te le zett sé gé rõl ren del ke zik. E ren del ke zés
ér tel mé ben köz üze mi szer zõ dés ese té ben a szol gál ta tó a
szer zõ dés meg kö té sét csak jog sza bály ban meg ha tá ro zott
ese tek ben ta gad hat ja meg, il le tõ leg a szer zõ dés tar tal mát
csak jog sza bály ban meg ha tá ro zott fel té te lek tõl te he ti füg -
gõ vé. Köz üze mi szer zõ dés alap ján a szol gál ta tó kö te les
meg ha tá ro zott idõ pont tól a fel hasz ná ló szá má ra fo lya ma -
to san és biz ton sá go san a fel hasz ná ló igé nye sze rint meg -
ha tá ro zott köz üze mi szol gál ta tást – így kü lö nö sen gázt,
vil la mos ener gi át és vi zet – nyúj ta ni, a fel hasz ná ló pe dig
kö te les idõ sza kon ként dí jat fi zet ni (Ptk. 387.  §). A Korm.r. 
1.  § (1) be kez dé se ki mond ja, hogy a köz mû ves ivó víz el lá -
tás köz üze mi szol gál ta tás, amely nek ke re té ben a szol gál ta -
tó az ivó víz mû vek üze mel te té sé vel kö te les a ví zi köz mû
há ló zat ba be kö tött in gat lan tu laj do no sá nak, il le tõ leg
egyéb jog cí men hasz ná ló já nak (együtt: fo gyasz tó nak) ivó -
vi zet szol gál tat ni. A szol gál ta tó és a be kö té si víz mé rõ
( fõmérõ) sze rin ti fo gyasz tó szol gál ta tá si szer zõ dést köt -
nek. A Korm.r. 3.  § (1) be kez dé se meg ha tá roz za a szer zõ -
dés tar tal mi ele me it, ugyan ezen be kez dés h) pont ja ki -
mond ja azon ban azt is, hogy a fo gyasz tó és a szol gál ta tó
szer zõ dé se tar tal maz za az „egyéb, a szer zõ dõ fe lek ál tal lé -
nye ges nek tar tott fel té te le ket” is. A fe lek te hát szer zõ dé -
sük ben egye zõ aka rat tal a jog sza bály ban nem ren de zett
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kér dé sek ben is meg ál la pod hat nak, de a szol gál ta tó a szer -
zõ dés tar tal mát – a Ptk. idé zett ren del ke zé se alap ján – csak 
a Korm.r.-be n meg ha tá ro zott fel té te lek tõl te he ti füg gõ vé.

A víz szol gál ta tás je len ügy szem pont já ból re le váns sa já -
tos sá ga, hogy a be kö té si víz mé rõ után a há zi ivó víz há ló zat -
ban le he tõ ség van az el kü lö ní tett víz hasz ná la tot mé rõ
 mellékvízmérõ(k) be épí té sé re, és er re vo nat ko zó an mel lék -
szol gál ta tá si szer zõ dés meg kö té sé re. Eb ben az eset ben a
mel lé kvíz mé rõt üzem be he lye zés kor bé lyeg zés sel és zár ral
lát ják el. Az adott in gat lan egé szén fo gyasz tott víz mennyi -
sé ge szem pont já ból a be kö té si víz mé rõ (fõ mé rõ) az irány -
adó, mind azon ál tal a mel lé kvíz mé rõ vel mért  fogyasztásért
ki zá ró lag az el kü lö ní tett víz hasz ná ló fe le l. A be kö té si víz -
mé rõ sze rin ti fo gyasz tó ugyan is csu pán a be kö té si és a mel -
lé kvíz mé rõk mé ré si kü lön bö ze té bõl adó dó fo gyasz tá si
 különbözetet kö te les meg fi zet ni. [Ezen ren del ke zés egyéb -
ként – aho gyan azt az Alkot mány bíró ság is meg ál la pí tot ta
365/B/1999. AB ha tá ro za tá ban – csu pán az el szá mo lás egy -
sze rû sí té sét cé loz za a szol gál ta tó val va ló szer zõ dé ses kap -
cso lat ban, de nem idéz elõ a be kö té si víz mé rõ sze rin ti
 fogyasztó ter hé re to vább nem há rít ha tó és be nem szed he tõ
fi ze té si kö te le zett sé get (ABH 2002, 1448, 1451–1452.).]
A mel lék szol gál ta tá si szer zõ dés mind ezek alap ján egy már
fenn ál ló köz üze mi szol gál ta tá si jog vi szony hoz kap cso ló -
dik, te hát fel té te le zi a be kö té si víz mé rõ sze rin ti fo gyasz tó -
val kö tött szol gál ta tá si szer zõ dést, és e szer zõ dést a mellék -
vízmérõk be épí té se nem érin ti, nem is he lyet te sí ti. Mind -
azon ál tal az Alkot mány bíró ság ál lás pont ja az, hogy még -
sem csu pán a szol gál ta tá si pon ton  átáramlott ivó víz dí já nak
fel osz tá sá ra szol gál, az el kü lö ní tett mé rés hez, az ab ból
nyert in for má ci ók hoz mind az egyes fo gyasz tó nak, mind
a tár sas há zi (la kás szö vet ke ze ti) la kó kö zös ség nek több
 további ér dek e fû zõd het. A mel lék szol gál ta tá si szer zõ dés
te hát nem csak szám lá zá si kap cso la tot, ha nem – a víz szol -
gál ta tás sa já tos sá ga i ból adó dó an spe ci á lis, ugyan ak kor –
va ló di szol gál ta tá si jog vi szonyt te remt a szol gál ta tó és az
el kü lö nült víz hasz ná ló kö zött. Az irány adó jog sza bá lyi kör -
nye zet ben a mel lé kvíz mé rõ vel el kü lö ní tett víz fo gyasz tás
te kin te té ben az el kü lö nült víz hasz ná ló is mint fo gyasz tó
köz üze mi szol gál ta tá si jog viszony ala nya.

Az Alkot mány bíró ság ezért meg ál la pí tot ta, hogy a
Korm.r. tá ma dott ren del ke zé se a Ptk.-nak a köz üze mi
szer zõ dés re vo nat ko zó – a szer zõ dé si sza bad ság alól ki vé -
telt je len tõ – ren del ke zé se i nek meg fe le lõ sza bá lyo zást tar -
tal maz, és ezért nem sér ti a Ptk. 205.  § (2) be kez dé sét.
 Tekintettel er re az Alkot mány bíró ság az ügy ben az Al kot -
mány 35.  § (2) be kez dé sé nek a sé rel mét nem ál la pí tot ta
meg, és az in dít ványt el uta sí tot ta.

Bu da pest, 2008. már ci us 10.

Dr. Ku ko rel li Ist ván s. k., Dr. Len ko vics Bar na bás s. k.,
alkot mány bíró elõ adó alkot mány bíró

Dr. Lé vay Mik lós s. k.,
alkot mány bíró

A Kormány ha tá ro za ta

A Kor mány
2057/2008. (V. 14.) Korm.

ha tá ro za ta

a Miniszterelnöki Hivatalban, a minisztériumokban,
az igazgatási és az igazgatás jellegû tevékenységet

ellátó központi költségvetési szerveknél
foglalkoztatottak létszámáról*

* A Korm. ha tá ro zat tel jes szö veg e a Ha tá ro za tok Tá ra 2008. évi má -
jus 14-i 21. szá má ban je len t meg.

A Mi nisz ter el nök ha tá ro za ta

A Mi nisz ter el nök
23/2008. (V. 27.) ME

ha tá ro za ta

az or szág ha tá ron át ter je dõ kör nye ze ti ha tá sok
vizs gá la tá ról szó ló ENSZ EGB egyez mény ré szes

fe le i nek ta lál ko zó in tör té nõ rész vé tel rõl

A nem zet kö zi szer zõ dé sek kel kap cso la tos el já rás ról
szóló 2005. évi L. tör vény 5. §-ának (1) be kez dé se sze rin ti
ha tás kö röm ben el jár va, a kör nye zet vé del mi és víz ügyi
 miniszter és a kül ügy mi nisz ter elõ ter jesz té se alap ján

1. egyet ér tek az zal, hogy az or szág ha tá ron át ter je dõ
kör nye ze ti ha tá sok vizs gá la tá ról szóló ENSZ EGB egyez -
mény ré szes fe le i nek ta lál ko zó in a Ma gyar Köz tár sa ság
Kor mány át kép vi se lõ kül dött ség ve gyen részt;

2. fel ha tal ma zom a kör nye zet vé del mi és víz ügyi
 minisztert, hogy a kül dött ség tag ja it a kül ügy mi nisz ter rel
egyet ér tés ben je löl je ki;

3. fel hí vom a kül ügy mi nisz tert, hogy a kül dött ség
 részére a rész vé tel hez szük sé ges meg ha tal ma zá si ok ira tot
az adott köz gyû lés elõtt adja ki.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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Mi nisz te ri uta sí tá sok

A kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
4/2008. (MK 84.) KvVM

u t a  s í  t á  s a

a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról  szóló

 17/2006. (MK 94.) KvVM utasítás
módosításáról

A Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té rium szer ve -
ze ti fel épí té sé rõl és mû kö dés rõl a köz pon ti ál lam igaz ga tá -
si szer vek rõl, va la mint a kormány tag jai és az ál lam tit ká -
rok jog ál lá sá ról  szóló 2006. évi LVII. tör vény 65.  §-ának
(2) be kez dé se alap ján a mi nisz ter el nök jó vá ha gyá sá val, fi -
gye lem mel az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló
217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let 10.  §-ának (4) be kez -
dé sé re, a kö vet ke zõ uta sí tást adom ki:

1.  §

(1) A Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té rium Szer -
ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tá ról  szóló 17/2006.
(MK 94.) KvVM uta sí tás (a továb biak ban: Uta sí tás) 1.  §-a
a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé szül ki:

„(3) A mun kál ta tói jo gok gya kor lá sá nak rész le tes sza -
bá lya it kü lön uta sí tás (Egy sé ges Köz szol gá la ti Sza bály -
zat) ál la pít ja meg.”

(2) Az Uta sí tás mel lék le te ként köz zé tett a Környezet -
védelmi és Víz ügyi Mi nisz té rium Szer ve ze ti és Mû kö dé si
Sza bály za tát a je len uta sí tás mel lék le te sze rint mó do sí tom.

2.  §

(1) Ez az uta sí tás a ki hir de tés nap ján lép ha tály ba.

(2) Az uta sí tás ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a Szer ve ze ti
és Mû kö dé si Sza bály zat 2.  §-ának (3) be kez dé se, 6.  §-ának
(3) be kez dé se, 20.  § (3) be kez dé sé nek d) pont ja, 23.  §-ának
(4) és (6) be kez dé se, 25/A.  §-a, a 25/A.  § fe let ti al cí me és a
33.  §-a, va la mint a 33.  § fe let ti al cím ha tá lyát vesz ti.

Sza bó Im re s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

Melléklet
a 4/2008. (MK 84.) KvVM utasításhoz

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
Szervezeti és Mûködési Szabályzatának módosítása

1.  §

A Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té rium 17/2006. 
(MK 94.) KvVM uta sí tás mel lék le tét ké pe zõ Szer ve ze ti és
Mû kö dé si Sza bály zat (a továb biak ban: Sza bály zat) 2.  §

(2) be kez dé sé nek „a Mi nisz té rium Fej lesz té si Igaz ga tó sá -
gá ra (a továb biak ban: FI)” szö veg ré sze he lyé be „a KvVM
Fej lesz té si Igaz ga tó sá gá ra (a továb biak ban: FI)” szö veg -
rész lép.

2.  §

(1) A Sza bály zat 3.  §-a (1) be kez dé sé nek c) pont ja he -
lyé be az aláb bi ren del ke zés lép:

[A mi nisz ter]
„c) irá nyít ja
ca) az ál lam tit kár és a ka bi net fõ nök, va la mint
cb) a Mi nisz té rium el len õr zé si fel ada tot el lá tó szer ve -

ze ti egy sé ge ve ze tõ jé nek
te vé keny sé gét,”

(2) A Sza bály zat 3.  §-a (2) be kez dé sé nek c) pont ja he -
lyé be az aláb bi ren del ke zés lép:

[A mi nisz ter az (1) be kez dés a) pont já ban meg ha tá ro -
zott fel adat kör ében]

„c) jó vá hagy ja a Mi nisz té rium mun ka ter vét, el len õr zé si
ter vét és az annak vég re haj tá sá ról  szóló éves el len õr zé si
je len tést.”

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

[A mi nisz ter]
„b) az (1) be kez dés b) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat -

kör ében a szer ve zet irá nyí tást a Fõ fel ügye lõ ség, a VKKI és 
a te rü le ti szer vek te kin te té ben a szak ál lam tit ká rok”
[köz re mû kö dé sé vel lát ja el.]

3.  §

A Sza bály zat 4.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„4.  § (1) Az ál lam tit kár – a köz tár sa sá gi el nök in téz ke -

dé sé nek kez de mé nye zé se és in téz ke dé se el len jegy zé sé -
nek, va la mint ren de let ki adá sá nak ki vé te lé vel – tel jes jog -
kör rel he lyet te sí ti a mi nisz tert.

(2) Az ál lam tit kár a kor mány za ti dön tés-elõ ké szí tés sel
össze füg gõ fel adat kör ében részt vesz az ál lam tit ká ri ér te -
kez le ten, amely rõl be szá mol a mi nisz ter nek, il le tõ leg tá jé -
koz tat ja a szak ál lam tit ká ro kat, és meg ha tá roz za az eb bõl
kö vet ke zõ el vég zen dõ fel ada to kat.

(3) Az ál lam tit kár irá nyít ja a szak ál lam tit ká rok, va la -
mint az Ál lam tit ká ri tit kár ság ve ze tõ jé nek te vé keny sé gét.

(4) Az ál lam tit kárt – amennyi ben nem a mi nisz tert he -
lyet te sí tõ jog kö ré ben jár el – a ko or di ná ci ós és jogi szak ál -
lam tit kár he lyet te sí ti.”

4.  §

A Sza bály zat 5.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„5.  § (1) A szak ál lam tit kár a Kormány ál ta lá nos po li ti -

ká já nak ke re te in be lül a jog sza bá lyok nak és a szak mai kö -
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ve tel mé nyek nek meg fele lõen irá nyít ja a mi nisz ter fel adat-
és ha tás kö ré nek a Sza bály zat ban meg ha tá ro zott rész e te -
kin te té ben a szak mai mun kát, va la mint dönt a ha tás kö ré be
utalt ügyek ben, gon dos ko dik a fel adat kö ré be tar to zó jogi
sza bá lyo zás szak mai elõ ké szí té sé rõl.

(2) A szak ál lam tit ká rok te vé keny sé gét a ko or di ná ci ós
és jogi szak ál lam tit kár ko or di nál ja.

(3) A szak ál lam tit kár köz vet le nül irá nyít ja a fel adat kö -
ré be tar to zó szak mai fel ada tot el lá tó fõ osz tá lyok fõ osz -
tály ve ze tõ i nek te vé keny sé gét.

(4) A mi nisz ter a Sza bály zat 3.  § (3) be kez dé sé nek
b) pont ja sze rin ti szer ve zet irá nyí tást

a) az FI te kin te té ben, amely szer ve zet a Mi nisz té rium
szer ve ze ti egy sé ge i vel együtt mû kö dé si meg ál la po dás ban
rög zí tet tek sze rint mû kö dik együtt – a szak ál lam tit ká rok
be vo ná sá val – a kör nye zet gaz da sá gi szak ál lam tit kár,

b) a Fõ fel ügye lõ ség és a kör nye zet vé del mi, ter mé szet -
vé del mi és víz ügyi fel ügye lõ sé gek te kin te té ben – a szak ál -
lam tit ká rok be vo ná sá val – a ko or di ná ci ós és jogi szak ál -
lam tit kár,

c) a nem ze ti park igaz ga tó sá gok te kin te té ben – a szak -
ál lam tit ká rok be vo ná sá val – a ter mé szet- és kör nye zet -
meg õr zé si szak ál lam tit kár,

d) a kör nye zet vé del mi és víz ügyi igaz ga tó sá gok és a
VKKI te kin te té ben, amely szer ve zet a Mi nisz té rium szer -
ve ze ti egy sé ge i vel együtt mû kö dé si meg ál la po dás ban rög -
zí tet tek sze rint mû kö dik együtt – a szak ál lam tit ká rok be -
vo ná sá val – a víz ügyi szak ál lam tit kár,

e) az Or szá gos Me te o ro ló gi ai Szol gá lat te kin te té ben a
ka bi net fõ nök
köz re mû kö dé sé vel lát ja el.

(5) Köz igaz ga tá si el já rás ban a Fõ fel ügye lõ ség fe let tes
szer ve ként a ko or di ná ci ós és jogi szak ál lam tit kár jár el.

(6) A szak ál lam tit kárt aka dá lyoz ta tá sa ese tén az ál ta la
ki je lölt, az irá nyí tá sa alá tar to zó fõ osz tály ve ze tõ he lyet te -
sí ti.”

5.  §

A Sza bály zat a kö vet ke zõ új, 5/A.  §-sal egé szül ki:

,,5/A.  § A ko or di ná ci ós és jogi szak ál lam tit kár a mi nisz -
té ri u mi hi va ta li egy sé gek össze han golt mû kö dé sé vel kap -
cso la tos fel adat kör ében

a) elõ ké szí ti a mi nisz té rium szer ve ze ti és mû kö dé si
sza bály za tát,

b) ja vas la tot tesz a mi nisz té rium mun ka ter vé re, va la -
mint fo lya ma to san fi gye lem mel kí sé ri a mun ka ter vi fel -
ada tok tel je sí té sét, to váb bá össze han gol ja a mi nisz ter nek a 
Kormány mun ka ter vé hez tett ja vas la ta i nak elõ ké szí té sét,

c) ellen õr zi a jog sza bá lyok ban, az ál lam i irá nyí tás
egyéb jogi esz kö ze i ben, a mun ka terv ben és a mi nisz te ri
dön té sek ben meg ha tá ro zott fel ada tok vég re haj tá sát,

d) nyil ván tart ja a Kormány ha tá ro za ta i ban és mun ka -
ter vé ben elõ írt ha tár idõs fel ada to kat és ellen õr zi vég re haj -
tá su kat, va la mint a vég re haj tás ról tá jé koz tat ja a mi nisz té -
ri u mi ve ze tõ ket,

e) a fel adat el lá tás hoz szük sé ges kor mány za ti és mi -
nisz té ri u mi ve ze tõi dön té sek rõl rend sze re sen tá jé koz tat ja
a szak ál lam tit ká ro kat és a fõ osz tály ve ze tõ ket,

f) fe le lõs a kor mány za ti dön tés-elõ ké szí tés ke re té ben a
köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek tõl be ér ke zõ elõ ter jesz -
tések, je len té sek, jog sza bá lyok és ál lam i irá nyí tás egyéb
jogi esz kö zei ter ve ze tei ész re vé te le zé sé nek és vé le mé nye -
zé sé nek ko or di ná ci ó já ért, ellen õr zi az ész re vé te le zé si és
vé le mé nye zé si ha tár idõk meg tar tá sát,

g) a kor mány za ti dön tés-elõ ké szí tés ke re té ben a mi -
nisz té ri um ba ér ke zett egyéb meg ke re sé sek te kin te té ben
ki je lö li a tár ca ál lás pont ki ala kí tá sát össze han go ló szer ve -
ze ti egy sé get, to váb bá gon dos ko dik a be ér ke zett anyag ré -
szé re tör té nõ ha la dék ta lan meg kül dé sé rõl,

h) fe le lõs a mi nisz té rium szer ve ze ti egy sé ge i nek a kor -
mány ülés sel, az ál lam tit ká ri ér te kez let tel, a szak ma po li ti -
kai ér te kez let tel kap cso la tos fel ada tai össze han go lá sá ért,
ki je lö li a fel ké szí tõ anya gok elõ ké szí té sé ért fe le lõs szer ve -
ze ti egy sé get,

i) a ál lam tit kár aka dá lyoz ta tá sa ese tén részt vesz az ál -
lam tit ká ri ér te kez le ten.”

6.  §

A Sza bály zat 6.  §-a fe let ti al cím he lyé be a kö vet ke zõ al -
cím mel lép:

„A MINISZTÉRIUM EGYÉB VEZETÕINEK
FELADATKÖRE

Kabinetfõnök”

7.  §

A Sza bály zat 7.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A fõ osz tály ve ze tõ a Sza bály zat sze rin ti ál lam i ve -
ze tõ vagy a ka bi net fõ nök irá nyí tá sá val ve ze ti a miniszté -
riumi fõ osz tályt.”

8.  §

A Sza bály zat 14.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Több szak ál lam tit kárt érin tõ ügy ese tén az ál lam tit -
kár vagy az ál lam tit kárt he lyet te sí tõ jog kö ré ben a ko or di -
ná ci ós és jo gi szak ál lam tit kár je lö li ki az ügy in té zés ko or -
di ná lá sá ra jo go sult és kö te les szak ál lam tit kárt.”
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9.  §

(1) A Sza bály zat 17.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A ka bi net fõ nök ki ad má nyoz za a fel adat kör ében
ke let ke zett ira to kat. A költ ség ve tés sel és a hu mán po li ti kai
ügyek kel kap cso la tos fel adat kör ében ke let ke zett ira tok ki -
ad má nyo zá sá hoz az ál lam tit kár el len jegy zé se szük sé ges.”

(2) A Sza bály zat 17.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) A mi nisz ter ál tal át ru há zott jog kör ben, a mi nisz ter
ne vé ben el jár va a jogi szak ál lam tit kár – aka dá lyoz ta tá sa
ese tén a mi nisz ter, il le tõ leg az ál lam tit kár ál tal ki je lölt
szak ál lam tit kár – ki ad má nyoz za

a) a köz igaz ga tá si egyez te tés so rán a más mi nisz té rium 
ál tal kül dött meg ke re sés re adan dó vá laszt;

b) a mi nisz ter egyet ér té sé hez kö tött más mi nisz ter ál tal
ki adás ra ke rü lõ ren de let ere de ti pél dá nyán fel tün te ten dõ
egyet ér tõ nyi lat ko za tot;

c) a mi nisz ter, illetve mi nisz té rium ha tás kö ré be tar to zó
ha tó sá gi, szak ha tó sá gi, és a sza bály sér té sek rõl  szóló 1999. 
évi tör vény 116.  §-a (2) be kez dé sé nek c) pont ja alap ján a
mi nisz ter ál tal gya ko rol ha tó mél tá nyos sá gi dön té se ket;

d) a mi nisz ter ál tal irá nyí tott ál lam igaz ga tá si szer vek
te vé keny sé gé nek tör vényességi, ha té kony sá gi el len õr zé -
sé vel kap cso la tos in téz ke dé se ket;

e) jog sza bály ban meg ha tá ro zott eset ben a mi nisz ter
irá nyí tá sa alá tar to zó ál lam igaz ga tá si szerv dön té se i nek
elõ ze tes vagy utó la gos jó vá ha gyá sa irán ti in téz ke dést;

f) fel adat el vég zé sé re vagy mu lasz tás pót lá sá ra irá -
nyuló, a kör nye zet vé del mi, ter mé szet vé del mi és víz ügyi
fel ügye lõ sé gek (a továb biak ban: fel ügye lõ sé gek) ré szé re
adott egye di uta sí tást;

g) a fel ügye lõ sé gek je len tés té tel re vagy be szá mo ló ra
va ló kö te le zé sét.”

(3) A Sza bály zat 17.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(6) A te rü le ti szer vek összes sé gét érin tõ in téz ke dés
(uta sí tás) ki ad má nyo zá sa elõtt annak tar tal mát egyez tet ni
kell a ko or di ná ci ós és jogi szak ál lam tit kár ral.”

10.  §

A Sza bály zat 18.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) A Mi nisz té rium más – ha zai vagy kül föl di – szerv
ál tal lé te sí tett bi zott sá gá ban, tes tü le té ben tör té nõ ál lan dó
kép vi se le té hez a mi nisz ter hoz zá já ru lá sa szük sé ges. A tes -
tü le ti kép vi se let nap ra kész nyil ván tar tá sá ról a ka bi net fõ -
nök gon dos ko dik.”

11.  §

A Sza bály zat 19.  §-ának (2)–(5) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A mi nisz ter irá nyí tá sa alá tar to zó szer ve ze ti egy sé -
gek:

A) Mi nisz te ri ka bi net, amely nek ve ze tõ je, a ka bi net fõ -
nök ál tal köz vet le nül irá nyí tott szer ve ze ti egy sé gek:

a) Mi nisz te ri tit kár ság

b) Stra té gi ai fõ osz tály

ba) Kör nye zet po li ti kai osz tály

bb) Szak ma po li ti kai kap cso la tok osz tály

bc) Nem zet kö zi kap cso la tok osz tály

c) Kom mu ni ká ci ós és hu mán po li ti kai fõ osz tály

ca) Saj tó osz tály

cb) Tár sa dal mi kap cso la tok osz tály

cc) Hu mán po li ti kai osz tály

d) Költ ség ve té si fõ osz tály

da) Fe je ze ti költ ség ve té si osz tály

db) Pénz ügyi és szám vi te li osz tály

dc) Va gyon gaz dál ko dá si és va gyon ke ze lé si osz tály

B) El len õr zé si fõ osz tály

a) Bel sõ el len õr zé si osz tály

b) Fe je ze ti el len õr zé si osz tály

(3) Az ál lam tit kár irá nyí tá sa alá tar to zó szer ve ze ti egy -
ség:

Ál lam tit ká ri tit kár ság

(4) A ko or di ná ci ós és jogi szak ál lam tit kár irá nyí tá sa alá
tar to zó szer ve ze ti egy sé gek:

a) Ko or di ná ci ós és jogi szak ál lam tit ká ri tit kár ság

b) Köz igaz ga tá si és jogi fõ osz tály

ba) Jog sza bály elõ ké szí tõ osz tály

bb) Köz igaz ga tá si, ko or di ná ci ós és ha tó sá gi osz tály

bc) Szer ve zé si és ügy ke ze lé si osz tály

c) Euró pai kö zös sé gi jogi és ko or di ná ci ós fõ osz tály

ca) EU osz tály

cb) Bi o di ver zi tás osz tály

d) Kör nye zet ku ta tá si, ok ta tá si és in for ma ti kai ko or di -
ná ci ós fõ osz tály

da) Ága za ti in for ma ti kai ko or di ná ci ós osz tály

db) Ku ta tá si, ok ta tá si és in no vá ci ós osz tály

(5) A kör nye zet gaz da sá gi szak ál lam tit kár irá nyí tá sá val
mû kö dõ szer ve ze ti egy sé gek:

a) Kör nye zet gaz da sá gi szak ál lam tit ká ri tit kár ság

b) Kör nye zet gaz da sá gi fõ osz tály

ba) Gaz da sá gi sza bá lyo zá si osz tály

bb) Hul la dék meg elõ zé si és ke ze lé si osz tály

c) Kör nye zet fej lesz té si fõ osz tály

ca) Le ve gõ, zaj és köz le ke dé si osz tály

cb) Klí ma vé del mi és ener gia osz tály

cc) Fej lesz tés ko or di ná ci ós és kör nye zet tech no ló gi ai
osz tály”
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12.  §

(1) A Sza bály zat 23.  §-a fe let ti al cím he lyé be a kö vet ke -
zõ al cím lép:

„Kommunikációs és humánpolitikai fõosztály”

(2) A Sza bály zat 23.  §-a (1)–(3) és (5) be kez dé sé nek
fel ve ze tõ mon da tá ban a „Kom mu ni ká ci ós és ko or di ná ci ós
fõ osz tály” szö veg rész he lyé be a „Kom mu ni ká ci ós és hu -
mán po li ti kai fõ osz tály” szö veg rész lép.

13.  §

A Sza bály zat a kö vet ke zõ új al cím mel és 23/A.  §-sal
egé szül ki:

„Költségvetési fõosztály

23/A.  § A Költ ség ve té si fõ osz tály

a) irá nyít ja és se gí ti a KvVM fe je zet fel ügye le te alá tar -
to zó szer vek, illetve te rü le ti szer vek költ ség ve té si gaz dál -
ko dá sá val kap cso la tos te vé keny sé gét;

b) elem zi a Mi nisz té rium kü lön bö zõ idõ tá vú szak mai
prog ram ja i nak költ ség ve té si, gaz da sá gi ki ha tá sa it, ja vas -
la tot tesz a fi nan szí ro zás ra, kez de mé nye zi ezek be épí té sét
az ál lam ház tar tás al rend sze re i be, gon dos ko dik gaz da sá gi
ér té ke lé sük rõl, köz gaz da sá gi szem pon tú össze han golt sá -
guk ról;

c) ja vas la to kat tesz a Mi nisz té rium szak mai fel ada ta i -
nak meg va ló sí tá sa ér de ké ben a köz pon ti költ ség ve tés
KvVM fe je ze té hez tar to zó ki adá si elõ irány za tok ra, a szük -
sé ges sé váló elõ irány zat-mó do sí tá sok ra;

d) gon dos ko dik a KvVM fe je zet költ ség ve té sé nek
meg ter ve zé sé rõl, a költ ség ve té si be szá mo ló és zár szám -
adás el ké szí té sé rõl, a fe je zet hez tar to zó költ ség ve té si cí -
mek és in téz mé nyek, va la mint a fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány -
za tok ter ve zé si és be szá mo lá si mun ká já nak irá nyí tá sá ról;

e) ki ala kít ja a fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok ter hé re
be ér ke zett pá lyá za tok ér té ke lé sé nek rend jét, el vég zi a pá -
lyá za tok elõ ké szí té sé vel, le bo nyo lí tá sá val és ér té ke lé sé vel 
kap cso la tos fel ada to kat, elõ ké szí ti a pá lyá za ti dön té se ket,
el lát ja a pá lyá zók ki ér te sí té sé vel, a szer zõ dés kö tés sel, a ki -
fi ze tés sel, a mó do sí tá si ké rel mek kel és a pá lyá za tok le zá -
rá sá val kap cso la tos va la mennyi ad mi niszt rá ci ós és dön -
tés elõ ké szí tõ fel ada tot;

f) gon dos ko dik a fe je zet köz be szer zé si, be szer zé si
 tevékenységérõl;

g) ko or di nál ja az ága zat ki emelt fej lesz té si, be ru há zá si
te vé keny sé gét;

h) bo nyo lít ja a Mi nisz té rium re konst ruk ci ós, be ru há zá -
si, va gyon gaz dál ko dá si, va gyon ke ze lõi, köz be szer zé si,
be szer zé si fel ada ta it;

i) vég zi a KvVM fe je zet jog sza bá lyok ban és kü lön sza -
bály za tok ban meg ha tá ro zott költ ség ve té si, pénz ügyi és
szám vi te li fel ada ta it;

j) irá nyít ja a mi nisz ter irá nyí tá sa és fel ügye le te alá tar -
to zó szer vek in téz mé nyi be ru há zá si, va gyon gaz dál ko dá si
te vé keny sé gét;

k) el lát ja a köz pon to sí tott il let mény szám fej tés sel kap -
cso la tos fel ada to kat;

l) ko or di nál ja a Mi nisz té rium mû köd te té sé vel kap cso -
lat ban fel me rült igé nye ket és kap cso la tot tart a Köz pon ti
Szol gál ta tó Fõ igaz ga tó ság gal;

m) el lát ja az ága zat va gyon ke ze lé sé be adott ál lam i va -
gyon ke ze lé sé vel, nyil ván tar tá sá val kap cso la tos el len õr zé -
si, irá nyí tá si fel ada to kat, en nek ér de ké ben kap cso la tot tart
a Ma gyar Nem ze ti Va gyon ke ze lõ Zrt.-vel;

n) el lát ja a Mi nisz té rium, mint igaz ga tás va gyon ke ze -
lé sé ben lévõ in gat la nok va gyon gaz dál ko dá si és üze mel te -
té si fel ada ta it.”

14.  §

A Sza bály zat 25.  §-a fe let ti al cí mek, va la mint a 25.  §
 helyébe a kö vet ke zõ al cí mek és ren del ke zés lép:

„AZ ÁLLAMTITKÁR IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ
SZERVEZETI EGYSÉG FELADATA

Államtitkári titkárság

25.  § (1) Az Ál lam tit ká ri tit kár ság se gí ti az ál lam tit kárt
te vé keny sé gé nek el lá tá sá ban, en nek ke re té ben

a) gon dos ko dik az ál lam tit kár hoz ér ke zõ ira tok fel dol -
go zá sá ról, in té zé sé rõl, a tit kár sá gi ügy vi te li mun ka el lá tá -
sá ról;

b) to váb bít ja az ál lam tit kár ál tal meg ha tá ro zott fel ada -
to kat, ellen õr zi azok vég re haj tá sát, e jog kö ré ben el jár va a
ki je lölt fe le lõ sök tõl tá jé koz ta tást kér het;

c) fi gye lem mel kí sé ri az ál lam tit kár napi prog ram já nak
ala ku lá sát, a prog ra mok meg va ló sí tá sá hoz szük sé ges fel -
té te lek biz to sí tá sát;

d) az ál lam tit kár ál tal meg ha tá ro zott té ma kö rök ben vé -
le mé nye zõ, ja vas lat te võ, illetve dön tés-elõ ké szí tõ te vé -
keny sé get vé gez;

e) el lát ja az ál lam tit kár te vé keny sé gé vel össze füg gõ
ope ra tív fel ada to kat;

f) szer ve zi az ál lam tit kár ál tal ve ze tett mi nisz té ri u mi
mun ka ér te kez le te ket.

(2) Az Ál lam tit ká ri tit kár ság el lát ja az Or szág gyû lés
tör vényalkotási és kor mány za ti mun kát ellen õr zõ sze re pé -
bõl adó dó an a Mi nisz té ri u mot érin tõ fel ada to kat, ezen be -
lül

a) ko or di nál ja a vá laszt igény lõ meg ke re sés re adan dó
vá lasz el ké szí té sét, el ké szí ti a szak mai és köz éle ti szem -
pon tok nak meg fele lõen – szük ség sze rint szak mai kom -
men tár ral és vál to za tok kal el lá tott – vá lasz ter ve ze tet, va la -
mint gon dos ko dik a vá lasz adó fel ké szí té sé rõl;

b) az Or szág gyû lés és a par la men ti bi zott sá gok ülé se in
gon dos ko dik a Mi nisz té rium kép vi se le té nek meg szer ve -
zés rõl;
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c) a mi nisz ter fel adat kö rét érin tõ en fi gye lem mel kí sé ri,
és az ügy ben érin tett ön ál ló szer ve ze ti egy ség nek el jut tat ja 
az Or szág gyû lés és a bi zott sá gok ülé se i nek na pi rend jén
sze rep lõ tár gya lá si anya go kat, ügye ket;

d) az Or szág gyû lés és az ille té kes or szág gyû lé si bi zott -
sá gok ha tá ro za ti ja vas la tai és más ha son ló do ku men tu mok 
ese té ben az Or szág gyû lés dön té sé ig, és a dön tés ki hir de té -
sé ig el lát ja a Mi nisz té ri um ra há ru ló össze han go ló, egyez -
te tõ fel ada to kat;

e) szak mai és szer ve zé si tá mo ga tást nyújt a mi nisz ter, az
ál lam tit kár, a szak ál lam tit ká rok par la men ti mun ká já hoz;

f) szer ve zi és el ké szí ti a kép vi se lõi fo ga dó órá ra ér ke zõ
kér dé sek re a vá la szo kat.”

15.  §

A Sza bály zat 26.  §-a fe let ti al cí mek, to váb bá a 26.  §-a
he lyé be a kö vet ke zõ al cí mek, illetve ren del ke zés lép:

„A KOORDINÁCIÓS ÉS JOGI SZAKÁLLAMTITKÁR
IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ SZERVEZETI EGYSÉGEK 

FELADATAI

Koordinációs és jogi szakállamtitkári titkárság

26.  § A Ko or di ná ci ós és jo gi szak ál lam tit ká ri tit kár ság
se gí ti a jo gi szak ál lam tit kárt te vé keny sé gé nek el lá tá sá ban, 
en nek ke re té ben

a) gon dos ko dik a szak ál lam tit kár hoz ér ke zõ ira tok fel -
dol go zá sá ról, in té zé sé rõl, a tit kár sá gi ügy vi te li mun ka el -
lá tá sá ról;

b) to váb bít ja a szak ál lam tit kár ál tal meg ha tá ro zott fel -
ada to kat, ellen õr zi azok vég re haj tá sát, e jog kö ré ben el jár -
va a ki je lölt fe le lõ sök tõl tá jé koz ta tást kér het;

c) fi gye lem mel kí sé ri a szak ál lam tit kár nap i prog ram -
já nak ala ku lá sát, a prog ra mok meg va ló sí tá sá hoz szük sé -
ges fel té te lek biz to sí tá sát;

d) a szak ál lam tit kár ál tal meg ha tá ro zott té ma kö rök ben
vé le mé nye zõ, ja vas lat te võ, illetve dön tés-elõ ké szí tõ te vé -
keny sé get vé gez;

e) köz re mû kö dik a szak ál lam tit kár szer ve zet irá nyí tás -
sal kap cso la tos fel ada ta i nak el lá tá sá ban;

e) el lát ja
fa) a Há gai Nem zet kö zi Bí ró ság íté le té nek vég re haj tá -

sá ból ere dõ kor mány za ti fel ada to kat, va la mint a Ba la ton
tár ca kö zi bi zott ság tit kár sá gi fel ada ta it,

fb) a szak ál lam tit kár te vé keny sé gé vel össze füg gõ
egyéb ope ra tív fel ada to kat.”

16.  §

A Sza bály zat a kö vet ke zõ új al cím mel és 28/A.  §-sal
egé szül ki:

„Környezetkutatási, oktatási és informatikai
koordinációs fõosztály

28/A.  § (1) A Kör nye zet ku ta tá si, ok ta tá si és infor -
matikai ko or di ná ci ós fõ osz tály ága za ti in for ma ti kai fel -
adat kör ében:

a) ki ala kít ja az ága za ti in for ma ti kai stra té gi át és in for -
ma ti kai biz ton sá gi stra té gi át, ja vas la tot tesz az in for ma ti -
ká ra for dít ha tó bel sõ és kül sõ erõ for rá sok meg ter ve zé sé re
és el osz tá sá ra;

b) irá nyít ja a szak te rü le ti in for má ci ós rend sze rek fej -
lesz té sét és mû köd te té sét;

c) ko or di nál ja a kör nye zet po li ti kát, a dön tés ho za talt és
a tá jé koz ta tást szol gá ló mu ta tók ki fej lesz té sét, ko or di nál ja 
a mi nisz ter Or szá gos Sta tisz ti kai Adat gyûj tõ prog ram mal
kap cso la tos fel ada ta i nak vég re haj tá sát;

d) el lát ja a köz pon ti (KEOP) és egyéb in for ma ti kai pá -
lyá za ti prog ra mok szak mai elõ ké szí té sét, illetve irá nyít ja
azok meg va ló sí tá sát;

e) ko or di nál ja a ma gyar or szá gi EI O NET-há ló zat ki ala -
kí tá sát, va la mint az Euró pai Kör nye zet vé del mi Ügy nök -
ség gel tör té nõ együtt mû kö dést;

f) össze han gol ja a mi nisz ter táv ér zé ke lés sel össze füg -
gõ fel ada ta it;

g) össze han gol ja a kör nye ze ti vo nat ko zá sú nem zet kö zi 
adat szol gál ta tá si kö te le zett sé gek tel je sí té sét;

h) gon dos ko dik a g) pont sze rint szol gál ta tott ada tok
köz pon ti tá ro lá sá ról, rend sze res köz zé té te lé rõl;

i) biz to sít ja a kör nye ze ti ada tok nyil vá nos ság ra ho za ta -
lá nak in for ma ti kai hát te rét;

j) GRID Bu da pest né ven – együtt mû köd ve a Kör nye -
zet vé del mi in for ma ti kai osz tállyal és a Ter mé szet vé del mi
in for ma ti kai osz tállyal – Kör nye ze ti In for ma ti kai Köz -
pont ként mû kö dik;

k) ko or di nál ja az Or szá gos Kör nye zet vé del mi In for má -
ci ós Rend szer és a Ter mé szet vé del mi In for má ci ós Rend -
szer mû köd te té sé vel és fej lesz té sé vel kap cso la tos fel ada -
to kat;

l) ko or di nál ja az emisszió-ke res ke del mi in for ma ti kai
rend szer mû köd te té sét;

m) el lát ja a más tár cák ál tal gyûj tött kör nye ze ti vo nat -
ko zá sú ada tok Or szá gos Kör nye zet vé del mi In for má ci ós
Rend szer be tör té nõ be kap cso lá sát.

(2) A Kör nye zet ku ta tá si, ok ta tá si és in for ma ti kai ko or -
di ná ci ós fõ osz tály ku ta tá si, ok ta tá si és in no vá ci ós fel adat -
kör ében:

a) köz re mû kö dik az or szá gos ku ta tás-fej lesz té si, ne ve -
lé si, ok ta tá si, kép zé si kon cep ci ók és vég re haj tá si ter vek
ki dol go zá sá ban, to váb bá el lát ja az ezzel kap cso la tos tár ca -
kép vi se le tet;

b) ko or di nál ja a kör nye ze ti ne ve lés sel kap cso la tos or -
szá gos és nem zet kö zi prog ra mok meg va ló sí tá sát, va la mint 
köz re mû kö dik di ák pá lyá za tok, or szá gos ta nul má nyi ver -
se nyek elõ ké szí té sé ben, le bo nyo lí tá sá ban;

c) el lát ja a mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré be tar to zó ok -
ta tás sal, szak kép zés sel, szak irá nyú ké pe sí tés sel kap cso la -
tos fel ada to kat;

d) köz re mû kö dik a Kormány kö zép tá vú tu do mány- és
tech no ló gia po li ti kai stra té gi á já nak és ak ció ter ve i nek ki -
dol go zá sá ban;
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e) el lát ja a tár ca ér de kelt sé gi kö ré be tar to zó prog ra mok
tu do má nyos meg ala po zá sá nak ko or di ná ci ó ját, az irá nyí -
tott szak te rü le tek ku ta tá si és mû sza ki fej lesz té si fõ irá nya i -
nak to vább fej lesz té sét és a tár ca szem pont rend sze ré nek
ér vé nye sí té sét a ha zai tu do mány- és in no vá ci ós po li ti ká -
ban;

f) köz re mû kö dik a Nem ze ti Kör nye zet tech no ló gi ai
Ak ció terv (ETAP) K+F fel ada ta i nak vég re haj tá sá ban;

g) ko or di nál ja – a Stra té gi ai fõ osz tállyal együtt mû köd -
ve – a nem zet kö zi tu do má nyos és tech no ló gi ai két- és
több ol da lú együtt mû kö dé sek vég re haj tá sát, szer ve zi és
elõ se gí ti az Euró pai Unió Ku ta tá si, Fej lesz té si és De -
monst rá ci ós Ke ret prog ram já ban, az Euró pai Ku ta tá si Tér -
ség fej lesz té sé ben való ha zai rész vé telt;

h) el lát ja az Er dei Is ko la Prog ram mal kap cso la tos fel -
ada to kat;

i) kör nye ze ti tu dás bá zist és in for má ci ós te ret lé te sít és
tart fenn a ha zai és nem zet kö zi in no va tív tech no ló gi ák ról,
fej lesz té si pro jek tek rõl és pi a ci in for má ci ók ról;

j) a ha tá ron túli ma gyar ság szer ve ze te i vel együtt mû -
köd ve egy Kár pát-me den cei kör nye ze ti tu dás bá zist és in -
for má ci ós plat for mot hoz lét re és tart fenn a kör nye zet- és
ter mé szet vé de lem mel, kör nye zet gaz dál ko dás sal, ha tár
men ti pro jek tek kel kap cso la tos in for má ci ók és ta pasz ta la -
tok meg osz tá sa cél já ból (Ma gyar-ma gyar Zöld Prog ram);

k) se gí ti és ösz tön zi – a Stra té gi ai fõ osz tállyal és a Kör -
nye zet fej lesz té si fõ osz tállyal együtt mû köd ve – a ma gyar
kör nye zet- és víz ipar kül föl di szak ki ál lí tá so kon tör té nõ
rész vé te lét, kül pi a ci meg je le né sét, illetve a kül föl di be fek -
te té se ket, prog ra mok, part ner sé gi (PPP) mo del lek ki dol -
go zá sát és meg va ló sí tá sát;

l) kap cso la tot tart in no vá ci ós üz le ti ta ná csok kal;

m) elõ se gí ti – a Stra té gi ai fõ osz tállyal és a Kör nye zet -
fej lesz té si fõ osz tállyal együtt mû köd ve – a kör nye zet ipa ri
kül gaz da sá gi prog ram (KEXPORT) vég re haj tá sát és en -
nek ke re té ben együtt mû kö dik az ille té kes mi nisz té ri u -
mok kal és más kor mány za ti szer vek kel, va la mint szak mai
szö vet sé gek kel.”

17.  §

(1) A Sza bály zat 1–3. szá mú mel lék le te he lyé be je len
mó do sí tó sza bály zat 1–3. szá mú mel lék le te lép.

(2) A Sza bály zat 6. szá mú mel lék le te he lyé be je len mó -
do sí tó sza bály zat 4. szá mú mel lék le te lép.

(3) A Sza bály zat 7. szá mú mel lék le te he lyé be a je len
sza bály zat 5. szá mú mel lék le te lép.

(4) A Sza bály zat 9. szá mú mel lék le te he lyé be a je len
sza bály zat 6. szá mú mel lék le te lép.

1. számú melléklet
a módosító szabályzathoz

[1. számú melléklet]

„A Minisztérium létszámkerete

A mi nisz ter irá nyí tá sa alá tar to zó szer ve ze ti egy sé gek: 9
A ka bi net fõ nök irá nyí tá sa alá tar to zó szer ve ze ti egy sé -

gek: 118
Az ál lam tit kár irá nyí tá sa alá tar to zó szer ve ze ti egy sé -

gek: 11
A ko or di ná ci ós és jogi szak ál lam tit kár irá nyí tá sa alá tar -

to zó szer ve ze ti egy sé gek: 87
A kör nye zet gaz da sá gi szak ál lam tit kár irá nyí tá sa alá tar -

to zó szer ve ze ti egy sé gek: 54
A ter mé szet- és kör nye zet meg õr zé si szak ál lam tit kár

irá nyí tá sa alá tar to zó szer ve ze ti egy sé gek: 72
A víz ügyi szak ál lam tit kár irá nyí tá sa alá tar to zó szer ve -

ze ti egy sé gek: 51”

2. számú melléklet
a módosító szabályzathoz

[2. számú melléklet]

„Fõosztályok, ahol osztályt nem vezetõ
fõosztályvezetõ-helyettes mûködhet

Kom mu ni ká ci ós és hu mán po li ti kai fõ osz tály
Stra té gi ai fõ osz tály
Köz igaz ga tá si és jogi fõ osz tály
Euró pai kö zös sé gi jogi és ko or di ná ci ós fõ osz tály
Kör nye zet ku ta tá si, ok ta tá si és in for ma ti kai koordiná -

ciós fõ osz tály
Költ ség ve té si fõ osz tály
Kör nye zet gaz da sá gi fõ osz tály
Kör nye zet fej lesz té si fõ osz tály
Víz gyûj tõ gaz dál ko dá si és víz vé del mi fõ osz tály”

3. számú melléklet
a módosító szabályzathoz

[3. számú melléklet]

„A miniszter hatáskörébe tartozó egyes ügyek
kiadmányozási rendje

I. A mi nisz ter ál tal át ru há zott jog kör ben, a mi nisz ter ne -
vé ben el jár va a ter mé szet- és kör nye zet meg õr zé si szak ál -
lam tit kár ki ad má nyoz za az aláb bi
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1. egyet ér té si jog kör ben ho zott dön té se ket:

a) ál lam i tu laj don ban lévõ, a Ma gyar Nem ze ti Va gyon -
ke ze lõ Zrt. (a továb biak ban: MNV Zrt.) nyil ván tar tá sá ban
vé dett ter mé sze ti te rü let ként, illetve Na tu ra 2000 te rü let -
ként nyil ván tar tott in gat lan ér té ke sí té se [az ál lam i va gyon -
nal való gaz dál ko dás ról  szóló 254/2007. (X. 4.) Korm.
ren de let (a továb biak ban: Kr.) 25.  § (5) be kez dés];

b) ál lam i tu laj don ban lévõ, az MNV Zrt. nyil ván tar tá -
sá ban vé dett ter mé sze ti te rü let ként, illetve Na tu ra 2000 te -
rü let ként nyil ván tar tott in gat lan va gyon ke ze lés be adá sa
[Kr. 8.  § (4) be kez dés];

c) ál lam i tu laj don ban lévõ, az MNV Zrt. nyil ván tar tá sá -
ban vé dett ter mé sze ti te rü let ként, illetve Na tu ra 2000 te rü let -
ként nyil ván tar tott in gat lan tu laj don jo gá nak in gye nes át ru há -
zá sa [az ál lam i va gyon ról  szóló 2007. évi CVI. tör vény
(a továb biak ban: Va gyon tv.) 37.  § (1) be kez dés; a ter mé sze t
vé del mé rõl  szóló 1996. évi LIII. tör vény (a továb biak ban:
Tvt. 68.  § (7) be kez dés, Kr. 25.  § (5) be kez dés];

d) ál lam i tu laj don ban lévõ vé dett ter mé sze ti te rü let vé -
dett ter mé sze ti te rü let tel tör té nõ cse ré je vagy tör vény ben
meg ha tá ro zott el ide ge ní té se [Va gyon tv. 37.  § (1) be kez -
dés, Tvt. 68.  § (7) be kez dés, Kr. 51.  § (4) be kez dés];

e) az er dõ rõl és az erdõ vé del mé rõl  szóló 1996. évi
LIV. tör vény (a továb biak ban: Evt.) 17.  § (2) be kez dés
i) pont já ban, illetve (3) be kez dé sé ben fel so rolt er dõk er dõ -
ter vé nek meg ál la pí tá sa [Evt. 24.  § (4) be kez dés];

f) tár sult va dá sza ti jog ese tén a Ma gyar Ál la mot tu laj -
don jo ga alap ján meg il le tõ va dá sza ti jog hasz no sí tá sá val
kap cso la tos jog nyi lat ko zat meg té te le vé dett ter mé sze ti te -
rü let ese tén [a vad vé del mé rõl, a vad gaz dál ko dás ról, va la -
mint a va dá szat ról  szóló 1996. évi LV. tör vény (a továb -
biak ban: Vtv.) 11.  §-a (3) be kez dés];

g) vé dett ter mé sze ti te rü le tek re vo nat ko zó vad gaz dál -
ko dá si terv ki adá sa [Vtv. 42.  § (3) be kez dés];

h) a víz ügyi szak ál lam tit kár vé le mé nyé nek ki ké ré sé vel 
vé dett ter mé sze ti, illetve Na tu ra 2000 te rü le ten lévõ ha lá -
sza ti víz te rü le ten a Ma gyar Ál la mot meg il le tõ ha lá sza ti
jog gya kor lá sá val kap cso la tos jog nyi lat ko zat té te le [a ha -
lá szat ról és a hor gá szat ról  szóló 1997. évi XLI. tör vény
(a továb biak ban: Htv.) 10.  §];

i) a víz ügyi szak ál lam tit kár vé le mé nyé nek ki ké ré sé vel
vé dett ter mé sze ti, illetve Na tu ra 2000 te rü le ten lévõ ha lá -
sza ti víz te rü le ten a Ma gyar Ál la mot meg il le tõ ha lá sza ti
jog ha szon bér be adá sá ra vo nat ko zó pá lyá zat el bí rá lá sa
[a Htv. vég re haj tá sá nak egyes sza bá lya i ról  szóló 78/1997.
(XI. 4.) FM ren de let 6.  § (1) be kez dés];

2. hoz zá já ru lá si jog kör ben ho zott dön té se ket:

a) az ál lam tu laj do ná ban lévõ és az Evt. ha tály ba lé pé -
se kor mû ve lés alól ki vett ként nyil ván tar tott te rü let erdõ
mû ve lé si ágba vo ná sa [Evt. 73.  § (2) be kez dés c) pont];

b) ön kor mány za ti tu laj don ban lévõ vé dett ter mé sze ti
te rü le tek és ér té kek va gyon ke ze lõi jo gá nak át ru há zá sa

[a he lyi ön kor mány za tok ról  szóló 1990. évi LXV. tör vény
80/A.  § (7) be kez dés];

c) a vé dett ter mé sze ti te rü le tek vé dett sé gi szint jé nek
hely re ál lí tá sá ról  szóló 1995. évi XCIII. tör vény (a továb -
biak ban: Vszt.) ha tá lya alá tar to zó, táj ide gen fa fa jú, mes -
ter sé ges vagy ron tott er dõk, to váb bá fo ko zott vé dett ség
alatt nem álló nö vény- és ál lat faj élõ he lyé ül szol gá ló szán -
tó, kert, szõ lõ és gyü möl csös mû ve lé si ágú, to váb bá – el -
he lyez ke dé sé nél fog va – cse kélyebb je len tõ sé gû ter mé -
sze ti ér ték kel ren del ke zõ föld te rü le tek ki sa já tí tá sá nak
mel lõ zé se [Vszt. 4.  § (2) be kez dés];

d) a Vszt. ha tá lya alá tar to zó olyan föld te rü let ki sa já tí -
tá sá nak mel lõ zé se, amely nek vé dett sé ge a ki sa já tí tás kez -
de mé nye zé sé nek idõ pont já ban meg szûnt, vagy vé del mi
igé nye olyan szint re csök kent, amely re te kin tet tel a ki sa já -
tí tás a Vszt. ha tály ba lé pé sé nek idõ pont já ban nem lett vol -
na in do kolt [Vszt. 4.  § (3) be kez dés];

3. vé le mé nye zé si jog kör ben ho zott dön té se ket:

– a kör ze ti er dõ terv meg ál la pí tá sa [Evt. 24.  § (4) be kez -
dés];

4. en ge dé lye zé si jog kör ben ho zott dön té se ket:

– ön kor mány za ti tu laj don ba ke rült vé dett ter mé sze ti te -
rü let el ide ge ní té se, ke ze lõi vagy hasz ná la ti jo gá nak át adá -
sa [egyes ál lam i tu laj don ban lévõ va gyon tár gyak ön kor -
mány za tok tu laj don ba adá sá ról  szóló 1991. évi XXXIII.
tör vény 7.  §-a (4) be kez dés];

5. egyéb jog kör ben ho zott dön té se ket:

a) a jogi és ko or di ná ci ós szak ál lam tit kár vé le mé nyé -
nek ki ké ré sé vel a ter mé szet vé del mi ol ta lom alatt álló te rü -
le tek ér té ke sí té se ese tén az elõ vá sár lá si jog gya kor lá sa [a
csõd el já rás ról és a fel szá mo lá si el já rá sá ról  szóló 1991. évi
XLIX. tör vény 49/C.  § (1) és (2) be kez dés];

b) ön kor mány zat tu laj do ná ba ke rült vé dett ter mé sze ti
te rü let el ide ge ní té se ese tén az ön kor mány za to kat meg elõ -
zõ elõ vá sár lá si jog gya kor lá sa [egyes ál lam i tu laj don ban
lévõ va gyon tár gyak ön kor mány za tok tu laj do ná ba adá sá -
ról  szóló 1991. évi XXXIII. tör vény 39.  § (3) be kez dés].

II. A mi nisz ter ál tal át ru há zott jog kör ben, a mi nisz ter
ne vé ben el jár va a víz ügyi szak ál lam tit kár ki ad má nyoz za
az aláb bi, egyet ér té si jog kör ben ho zott dön té se ket:

a) a nem vé dett ter mé sze ti, illetve Na tu ra 2000 te rü le -
ten lévõ ha lá sza ti víz te rü le ten a Ma gyar Ál la mot meg il le tõ 
ha lá sza ti jog gya kor lá sá val kap cso la tos jog nyi lat ko zat té -
te le [a ha lá szat ról és a hor gá szat ról  szóló 1997. évi XLI.
tör vény 10.  §];

b) a nem vé dett ter mé sze ti, illetve Na tu ra 2000 te rü le -
ten lé võ ha lá sza ti víz te rü le ten a Ma gyar Ál la mot meg il le tõ 
ha lá sza ti jog ha szon bér be adá sá ra vo nat ko zó pá lyá zat el -
bí rá lá sa [a Htv. vég re haj tá sá nak egyes sza bá lya i ról  szóló
78/1997. (XI. 4.) FM ren de let 6.  § (1) be kez dés].
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III. A mi nisz ter ál tal át ru há zott jog kör ben, a mi nisz ter
ne vé ben el jár va a ko or di ná ci ós és jogi szak ál lam tit kár ki -
ad má nyoz za:

– a költ ség ve té si szerv ala pí tá sá hoz, meg szün te té sé -
hez, az ala pí tó ok irat mó do sí tá sá hoz a pénz ügy mi nisz ter
egyet ér té sé nek meg szer zé se irán ti meg ke re sé se ket [Áht.
88.  § (2) be kez dés, illetve Ámr. 10.  § (3) be kez dés].

IV. A mi nisz ter ál tal át ru há zott jog kör ben, a mi nisz ter
ne vé ben el jár va – az ál lam tit kár el len jegy zé sé vel – a ka bi -
net fõ nök ki ad má nyoz za az aláb bi ügyek ben ke let ke zett in -
téz ke dé se ket:

a) a költ ség ve té si szerv fel újí tá si elõ irány za tá nak csök -
ken té se a mû kö dé si költ ség ve tés ja vá ra [Áht. 24.  § (4) be -
kez dés];

b) az ága zat hoz, illetve fe je zet hez tar to zó költ ség ve té si 
elõ irány za tok ter ve zé sé nek és az azt meg ala po zó kon cep -
ci ók ki dol go zá sá nak szer ve zé se és össze han go lá sa [Ámr.
21.  § (3) be kez dé se];

c) az in téz mé nyek fel újí tá si elõ irány za ta fel újí tá si ter -
vé nek és mó do sí tá sa i nak jó vá ha gyá sa [Ámr. 63.  § (3) be -
kez dés];

d) az in téz mé nyek költ ség ve té si ja vas la ta i nak össze ál -
lí tá sá hoz szük sé ges ter ve zé si kö ve tel mé nyek és a fel adat -
el lát ás ban meg va ló sí tan dó vál to zá sok és azok fel té te le i -
nek meg ha tá ro zá sa [Ámr. 25.  §].

V. A mi nisz ter ál tal át ru há zott jog kör ben, a mi nisz ter
ne vé ben el jár va a Költ ség ve té si fõ osz tály fõ osz tály ve ze -
tõ je ki ad má nyoz za az aláb bi ügyek ben ke let ke zett in téz -
ke dé se ket:

a) a költ ség ve té si szer vek be vo ná sá val a költ ség ve té si
ja vas lat vég le ge zé se [Ámr. 27.  § (6) be kez dés];

b) a fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok egyes jog cím cso -
port ja in vagy annak jog cí me in be lül az elõ irány zat-cso -
por tok, illetve a ki emelt elõ irány za tok kö zött év köz be ni
át cso por to sí tás [Áht. 24.  § (5) be kez dés];

c) az in téz mény há zi pénz tá rá ba be folyt összeg kész -
pénz ben tar tá sá ra az Ámr.-ben meg ha tá ro zott fo rint ér ték -
ha tár fel eme lé sé nek en ge dé lye zé se [Ámr. 133.  § (6) be -
kez dés];

d) a fe je zet hez tar to zó költ ség ve té si szer vek nek gaz dál -
ko dó szer ve zet ala pí tá sá ra tör té nõ meg ha tal ma zá sa kez de -
mé nye zé sé nek vé le mé nye zé se [Kr. 6.  § (2) be kez dés];

e) a fe je zet hez tar to zó költ ség ve té si szerv ál tal gaz dál -
ko dó szer ve zet ala pí tá sa vagy ál ta la a Va gyon tv. alap ján a
tu laj do no si jo gok gya kor lá sa ese tén ál lam i va gyon nem
pénz be li hoz zá já ru lás ként való szol gál ta tá sá hoz, vagy
más mó don a gaz dál ko dó szer ve zet tu laj do ná ba adá sá hoz
a jó vá ha gyás kez de mé nye zé sé nek vé le mé nye zé se [Kr. 6.  § 
(2) és (4) be kez dés];

f) a fe je zet hez tar to zó költ ség ve té si szerv vel kö tött va -
gyon ke ze lé si szer zõ dés hez, a va gyon ke ze lé si szer zõ dés
ren des fel mon dás sal tör té nõ meg szün te té sé hez, az ál lam i
va gyon ér té ke sí té sé hez szük sé ges egyet ér tés [Kr. 8.  §
(3) be kez dés, 12.  § (6) be kez dés, 25.  § (4) be kez dés];

g) a fe je zet hez tar to zó költ ség ve té si szerv Kr.
53.  §-ának (1)–(3) be kez dé se sze rin ti elõ ze tes jó vá ha gyás
irán ti ké rel mé hez egyet ér tés [Kr. 53.  §. (4) be kez dés];

h) a Va gyon tv. ha tály ba lé pé se kor ha tá lyos va gyon ke -
ze lé si szer zõ dés sel kap cso la tos dön tés meg ho za ta lá hoz
egyet ér tés [Kr. 54.  §. (6) be kez dés];

i) az ál lam i va gyon ér té ke sí té sé bõl szár ma zó be vé tel
te kin te té ben a vissza ha gyá si ké re lem be nyúj tá sa [Ámr.
63/B.  § (2) be kez dés];

j) a fe je zet hez tar to zó költ ség ve té si szer vek nél az elõ -
irány zat-fel hasz ná lá si ke ret szám la meg nyi tá sa, illetve
meg szün te té se irán ti in téz ke dés [Ámr. 99.  § (2) be kez dés];

k) a fe je zet hez tar to zó költ ség ve té si szer vek nél az elõ -
irány zat-fel hasz ná lá si ke ret szám la, a fe de zet biz to sí tá si szám -
la, a cél el szá mo lá si fo rint szám la, a köz pon ti be ru há zá sok
elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke ret szám la, a fel adat fi nan szí roz ási 
elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke ret szám la, a kincs tá ri kár tya fe de -
ze ti szám la és a de vi za szám la meg nyi tá sa, illetve meg szün te -
té se irán ti in téz ke dés [Ámr. 99.  § (3) be kez dés];

l) a fe je zet hez tar to zó költ ség ve té si szer vek nél a költ -
ség ve té si szerv költ ség ve té sén kí vü li pénz esz kö zök ke ze -
lé sé re szol gá ló le té ti szám la meg nyi tá sa, illetve meg szün -
te té se irán ti in téz ke dés [Ámr. 99.  § (4) be kez dés];

m) a fe je zet hez tar to zó költ ség ve té si szer vek ré szé re az
év kö zi és az éves be szá mo lók, va la mint az egyéb adat szol -
gál ta tá sok be kül dé si ha tár ide jé nek meg ha tá ro zá sa, a fe lül -
vizs gá lat idõ pont já nak ki tû zé se [Ámr. 149.  § (2) be kez dés
a) pont];

n) a fe je zet hez tar to zó költ ség ve té si szer vek ré szé re az
éves költ ség ve té si be szá mo ló szö ve ges in do ko lá sa rész le -
tes – a szak mai fel ada tok és a költ ség ve tés tel je sí té sé re vo -
nat ko zó – tar tal mi és for mai kö ve tel mé nye i nek meg ha tá -
ro zá sa [Ámr. 149.  § (2) be kez dés b) pont];

o) a fe je zet hez tar to zó költ ség ve té si szer vek ré szé re a
FEUVE rend szer mû kö dé se ér té ke lé sé nek, va la mint az
éves költ ség ve té si be szá mo ló val együt te sen tör té nõ fel ter -
jesz té sé nek elõ írása [Ámr. 149.  § (2) be kez dés c) pont];

q) a köz pon ti lag elõ írt nyom tat vá nyo kon túl a költ ség -
ve té si be szá mo ló össze ál lí tá sá hoz szük sé ges a szám sza ki
és szö ve ges be szá mo lók – fel ügye le ti ha tás kör ben el ren -
delt – to váb bi mel lék le tét ké pe zõ adat szol gál ta tás ûr lap ja i -
nak meg kül dé se a fe je zet hez tar to zó költ ség ve té si szer vek
ré szé re [Ámr. 149.  § (2) be kez dés d) pont].”

4. számú melléklet
a módosító szabályzathoz

[6. számú melléklet]

A politikai tanácsadók, fõtanácsadók számáról
 és munkakörérõl

1. A Mi nisz té ri um ban leg fel jebb 12 fõ po li ti kai ta nács -
adó vagy fõ ta nács adó al kal maz ha tó a mi nisz te ri ka bi net -
ben.
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2. A po li ti kai ta nács adók, fõ ta nács adók mun ka kö rei:

a) a mi nisz ter meg bí zá sa alap ján kép vi se li a Mi nisz té -
ri u mot ta nács ko zá so kon és ren dez vé nye ken. A te vé keny -
sé ge ál tal meg kí vánt kör ben kap cso la tot tart a Mi nisz ter el -
nö ki Ka bi net iro dá val és más mi nisz té riu mok ka bi net fõ nö -
ke i vel;

b) fel ada ta az ága zat kö zi együtt mû kö dés elõ se gí té se és
fi gye lem mel kí sé ré se;

c) részt vesz a tár sa dal mi szer ve ze tek kel való kap cso -
lat tar tás ko or di ná lá sá ban;

d) részt vesz a Mi nisz té rium ál tal nyúj tott tá mo ga tá sok
szak mai elõ ké szí té sé ben;

e) ko or di nál ja a mi nisz ter ál tal irá nyí tott költ ség ve té si
szer ve ze tek kel tör té nõ kap cso lat tar tást. A mi nisz ter és ka -
bi net fõ nök ese ti fel ké ré se alap ján se gí ti ezen szer ve ze tek
mun ká ját és szak mai te vé keny sé gét,

f) el lát ja a mi nisz ter ál tal ki adott fel ada to kat.

5. számú melléklet
a módosító szabályzathoz

[7. számú melléklet]

„Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó
munkakörök

Egyes va gyon nyi lat ko zat-té te li kö te le zett sé gek rõl
 szóló 2007. évi CLII. tör vény 4.  §-ának a) pont ja alap ján
az egyes szer ve ze ti egy sé gek va gyon nyi lat ko zat-té te li kö -
te le zett ség gel járó mun ka kö rei:

Mi nisz ter, illetve a ka bi net fõ nök irá nyí tá sa alá tar to zó
szer ve ze ti egy sé gek

El len õr zé si fõ osz tály
– va la mennyi mun ka kör
Mi nisz te ri ka bi net
– va la mennyi mun ka kör
Mi nisz te ri tit kár ság
– va la mennyi mun ka kör
Stra té gi ai fõ osz tály
– mun ka kö ri le írás alap ján köz be szer zé si el já rás ban

köz re mû kö dõk mun ka kö rei
Kom mu ni ká ci ós és hu mán po li ti kai fõ osz tály Saj tó osz -

tály és Tár sa dal mi kap cso la tok osz tály
– mun ka kö ri le írás alap ján köz be szer zé si el já rás ban

köz re mû kö dõk, a pénz esz kö zök fel hasz ná lá sá ra, a gaz dál -
ko dás el len õr zé sé re jo go sí tó mun ka kö rök

Kom mu ni ká ci ós és hu mán po li ti kai fõ osz tály Hu mán po -
li ti kai osz tály

– va la mennyi mun ka kör
Költ ség ve té si fõ osz tály Fe je ze ti költ ség ve té si osz tály,

va la mint Pénz ügyi és szám vi te li osz tály
– mun ka kö ri le írás alap ján köz be szer zé si el já rás ban

köz re mû kö dõk, a pénz esz kö zök fel hasz ná lá sá ra, a gaz dál -
ko dás el len õr zé sé re jo go sí tó mun ka kö rök

Költ ség ve té si fõ osz tály Va gyon gaz dál ko dá si és va gyon -
ke ze lé si osz tály

– va la mennyi mun ka kör

Ál lam tit kár irá nyí tá sa alá tar to zó szer ve ze ti egy ség
Ál lam tit ká ri tit kár ság
– va la mennyi mun ka kör

Ko or di ná ci ós és jogi szak ál lam tit kár irá nyí tá sa alá
tar to zó szer ve ze ti egy sé gek

Ko or di ná ci ós és jogi szak ál lam tit ká ri tit kár ság

– mun ka kö ri le írás alap ján köz be szer zé si el já rás ban
köz re mû kö dök mun ka kö rei

Köz igaz ga tás és jogi fõ osz tály

– mun ka kö ri le írás alap ján köz be szer zé si el já rás ban
köz re mû kö dõk

Euró pai kö zös sé gi jogi és ko or di ná ci ós fõ osz tály

– mun ka kö ri le írás alap ján köz be szer zé si el já rás ban
köz re mû kö dõk, a pénz esz kö zök fel hasz ná lá sá ra, a gaz dál -
ko dás el len õr zé sé re jo go sí tó mun ka kö rök

Kör nye zet ku ta tá si, ok ta tá si és in for ma ti kai koordiná -
ciós fõ osz tály

– mun ka kö ri le írás alap ján köz be szer zé si el já rás ban
köz re mû kö dõk, a pénz esz kö zök fel hasz ná lá sá ra, a gaz dál -
ko dás el len õr zé sé re jo go sí tó mun ka kö rök

Kör nye zet gaz da sá gi szak ál lam tit kár irá nyí tá sa alá
tar to zó szer ve ze ti egy sé gek

Kör nye zet gaz da sá gi szak ál lam tit ká ri tit kár ság

– mun ka kö ri le írás alap ján a pénz esz kö zök fel hasz ná -
lá sá ra, a gaz dál ko dás el len õr zé sé re jo go sí tó mun ka kö rök

Kör nye zet gaz da sá gi fõ osz tály

– mun ka kö ri le írás alap ján köz be szer zé si el já rás ban
köz re mû kö dõk, a pénz esz kö zök fel hasz ná lá sá ra, a gaz dál -
ko dás el len õr zé sé re jo go sí tó mun ka kö rök

Kör nye zet fej lesz té si fõ osz tály

– mun ka kö ri le írás alap ján köz be szer zé si el já rás ban
köz re mû kö dõk, a pénz esz kö zök fel hasz ná lá sá ra, a gaz dál -
ko dás el len õr zé sé re jo go sí tó mun ka kö rök

Ter mé szet- és kör nye zet meg õr zé si szak ál lam tit kár irá -
nyí tá sa alá tar to zó szer ve ze ti egy sé gek

Ter mé szet- és kör nye zet meg õr zé si szak ál lam tit ká ri tit -
kár ság

– mun ka kö ri le írás alap ján köz be szer zé si el já rás ban
köz re mû kö dõk mun ka kö rei

Ter mé szet meg õr zé si fõ osz tály

– mun ka kö ri le írás alap ján köz be szer zé si el já rás ban
köz re mû kö dõk mun ka kö rei, a pénz esz kö zök fel hasz ná lá -
sá ra, a gaz dál ko dás el len õr zé sé re jo go sí tó mun ka kö rök

Nem ze ti par ki és táj vé del mi fõ osz tály

– mun ka kö ri le írás alap ján köz be szer zé si el já rás ban
köz re mû kö dõk mun ka kö rei

Kör nye zet meg õr zé si fõ osz tály
– mun ka kö ri le írás alap ján köz be szer zé si el já rás ban

köz re mû kö dõk mun ka kö rei
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Víz ügyi szak ál lam tit kár irá nyí tá sa alá tar to zó szer ve -
ze ti egy sé gek

Víz ügyi szak ál lam tit ká ri tit kár ság
– mun ka kö ri le írás alap ján köz be szer zé si el já rás ban

köz re mû kö dõk mun ka kö rei
Víz- és kör nye ze ti kár el há rí tá si fõ osz tály
– mun ka kö ri le írás alap ján köz be szer zé si el já rás ban

köz re mû kö dõk, a pénz esz kö zök fel hasz ná lá sá ra, a gaz dál -
ko dás el len õr zé sé re jo go sí tó mun ka kö rök

Víz gyûj tõ gaz dál ko dá si és víz vé del mi fõ osz tály
– mun ka kö ri le írás alap ján köz be szer zé si el já rás ban

köz re mû kö dõk, a pénz esz kö zök fel hasz ná lá sá ra, a gaz dál -
ko dás el len õr zé sé re jo go sí tó mun ka kö rök

Víz gaz dál ko dá si fõ osz tály
– mun ka kö ri le írás alap ján köz be szer zé si el já rás ban

köz re mû kö dõk, a pénz esz kö zök fel hasz ná lá sá ra, a gaz dál -
ko dás el len õr zé sé re jo go sí tó mun ka kö rök”

6. számú melléklet
a módosító szabályzathoz

[9. számú melléklet]

„A Minisztérium ellenõrzési nyomvonala

Az el len õr zé si nyom vo nal je len tõ sé ge a Mi nisz té rium
mû kö dé sé ben

Az el len õr zé si nyom vo nal a fo lya ma tok ra vo nat ko zó
egyes te vé keny sé ge ket, a te vé keny sé gek jogi alap ját, fe le -
lõ sét, el len õr zé sét, nyo mon kö ve té sét, a kap cso ló dó do ku -
men tu mo kat öle li fel:

– a Mi nisz té rium mû kö dé sé nek, egyes te vé keny sé ge i -
nek egy más ra épü lõ el já rás rend je it egy sé ges fo lya mat ként

mu tat ja, tel jes egé szé ben tar tal maz za az el len õr zé si pon -
tok (tí pu sok) összes sé gét;

– ki ala kí tá sá val a Mi nisz té ri um ra jel lem zõ va la mennyi 
te vé keny ség, va la mennyi „sze rep lõ”, funk ció együt tes
 koordinálására ke rül sor;

– va la mennyi részt ve võ szá má ra írott és át lát ha tó for -
má ban vá lik (kö ve ten dõ el já rás ként) fel adat tá az el já rá sok
és mód sze rek be tar tá sa, mi köz ben a re fe ren ci ák, do ku -
men tum tí pu sok és ma guk az el já rá sok is stan dar di zál tak ká 
vál nak;

– meg mu tat ja a Mi nisz té rium fo lya mat ba épí tett el len -
õr zé si rend sze ré nek hi á nyos sá ga it, így fel gyor sít ja a pénz -
ügyi irá nyí tás fo lya ma ta i nak meg fe le lõ át ala kí tá sát, és a
mû köd te tés szín vo na lá nak, a nyúj tott szol gál ta tá sok ér ték -
nö ve ke dé sét se gí ti elõ.

A fe le lõs sé gi szin tek te rén:
– az el len õr zé si nyom vo nal egy stan dar dot je len t, el já -

rá sok együt te sét, ame lyek alap ján meg ha tá roz ha tók va la -
mennyi fo lya mat ban a fe le lõ sök, el len õr zé si pon tok,

– az el len õr zé si nyom vo nal se gít sé gé vel könnyen és
gyor san azo no sít ha tó a hi bás mû kö dés, a hoz zá tar to zó fe -
le lõs,

– meg mu tat ja, hogy a tel jes fo lya mat mi nõ ség e az
egyes rész te vé keny sé ge kért fe le lõs köz re mû kö dõ kön is
mú lik.

Az el len õr zé si nyom vo nal ki ala kí tá sá nál al kal ma zott
te vé keny ség cso por tok meg ha tá ro zá sa

Az el len õr zé si nyom vo nal ki ala kí tá sá nál, mo dell jé nek
fel épí té sé nél alap kö ve tel mény olyan te vé keny ség cso por -
tok ki ala kí tá sa, me lyek több ele mi te vé keny sé get össze -
fog la ló an ké pe sek le ír ni.

Az egyes gaz da sá gi ese mé nyek kel kap cso la tos el len õr -
zé si nyom vo nal ki ala kí tá sá nak gya kor la ti meg va ló sí tá sa a
ter ve zés, vég re haj tás és be szá mo lás fo lya ma ta i hoz iga zo -
dó an ha tá roz za meg azo kat a fo lya ma to kat, me lyek a rend -
szer alap já ul szol gál nak.
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A tervezésre vonatkozó FEUVE rendszer és ellenõrzési nyomvonal

Ssz. A fo lya mat lé pé sei Hi vat ko zás Do ku men tum Fel adat gaz da Ellen õr zõ El len õr zé si mód

1. Költ ség ve té si
kon cep ció ké szí -
tés

Áht., Ámr., PM
irány elv

kal ku lá ci ók Költ ség ve té si
fõ osz tály ve ze -
tõ je

ka bi net fõ nök fe lül vizs gá lat
– ve ze tõi ellen -
õr zés

2. For rá sok fel osz -
tá sa

jog sza bá lyok,
bel sõ sza bály za -
tok

bel sõ kal ku lá-
ci ók

Költ ség ve té si
fõ osz tály ve ze -
tõ je

ka bi net fõ nök fe lül vizs gá lat
– ve ze tõi ellen -
õr zés

3. Költ ség ve té si
 javaslat el ké szí -
té se

jog sza bá lyok,
bel sõ sza bály za -
tok

bel sõ kal ku lá-
ci ók, sza bály za -
tok elõ zõ évi tel -
je sí té sek

Költ ség ve té si
fõ osz tály ve ze -
tõ je

ka bi net fõ nök fe lül vizs gá lat
– ve ze tõi ellen -
õr zés

4. Költ ség ve té si
 javaslat el fo ga -
dá sa

jog sza bá lyok ja vas lat tel jes
anya ga

mi nisz ter mi nisz ter fe lül vizs gá lat jó -
vá ha gyás sal

Rö vi dí té sek jegy zé ke:
Áht. az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény
Ámr. az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let

A végrehajtásra vonatkozó FEUVE rendszer és ellenõrzési nyomvonal

Ssz. A fo lya mat lé pé sei Hi vat ko zás Do ku men tum Fel adat gaz da Ellen õr zõ El len õr zé si mód

1. Rend sze res és
nem rend sze res
sze mé lyi jut ta tá -
sok fo lyó sí tá sá -
nak elõ ké szí té se

Áht., Ámr.,
Ktv., Mt., bel sõ
sza bá lyo zá sok

ki ne ve zé si ok -
irat

Költ ség ve té si
fõ osz tály ve ze -
tõ je

ka bi net fõ nök fe lül vizs gá lat
– ve ze tõi ellen -
õr zés

2. Meg bí zá sok kal
kap cso la tos fel -
ada tok

Áht., Ámr. meg bí zá si szer -
zõ dés

Költ ség ve té si
fõ osz tály ve ze -
tõ je

ka bi net fõ nök fe lül vizs gá lat
– ve ze tõi ellen -
õr zés

3. Do lo gi jel le gû
ki adá sok tel je sí -
té se

jog sza bá lyok,
bel sõ sza bály za -
tok

meg ren de lés
szer zõ dés

Költ ség ve té si
fõ osz tály ve ze -
tõ je

ka bi net fõ nök fe lül vizs gá lat
– ve ze tõi ellen -
õr zés

4. Köz be szer zé sek
le bo nyo lí tá sa

jog sza bá lyok,
bel sõ sza bály za -
tok

tel jes irat anyag Költ ség ve té si
fõ osz tály ve ze -
tõ je

ka bi net fõ nök fe lül vizs gá lat
– ve ze tõi ellen -
õr zés

5. Be ru há zá sok,
fel újí tá sok le bo -
nyo lí tá sa

jog sza bá lyok,
bel sõ sza bály za -
tok

tel jes irat anyag Költ ség ve té si
fõ osz tály ve ze -
tõ je

ka bi net fõ nök fe lül vizs gá lat
– ve ze tõi ellen -
õr zés

6. Va gyon gaz dál -
ko dás sal össze -
füg gõ fel ada tok
el vég zé se

jog sza bá lyok,
bel sõ sza bály za -
tok

tel jes irat anyag
és ana li ti ka

Költ ség ve té si
fõ osz tály ve ze -
tõ je

ka bi net fõ nök mun ka fo lya mat -
ba épí tett ve ze -
tõi ellen õr zés

7. Va gyon nyil ván -
tar tás sal össze -
füg gõ fel ada tok

jog sza bá lyok,
bel sõ sza bály za -
tok 
KVI út mu ta tók

tel jes irat anyag
és ana li ti ka

Költ ség ve té si
fõ osz tály ve ze -
tõ je

ka bi net fõ nök mun ka fo lya mat -
ba épí tett ve ze -
tõi ellen õr zés
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Ssz. A fo lya mat lé pé sei Hi vat ko zás Do ku men tum Fel adat gaz da Ellen õr zõ El len õr zé si mód

8. Kö te le zett ség -
vál la lás, utal vá -
nyo zás,
ér vé nye sí tés
sza bá lya i nak be -
tar tá sa

jog sza bá lyok,
bel sõ sza bály za -
tok

tel jes irat anyag
és ana li ti ka

Költ ség ve té si
fõ osz tály ve ze -
tõ je

ka bi net fõ nök mun ka fo lya mat -
ba épí tett ve ze -
tõi ellen õr zés

9. Kö te le zett ség -
vál la lás nyil ván -
tar tá sa

jog sza bá lyok,
bel sõ sza bály za -
tok

alap bi zony la tok Költ ség ve té si
fõ osz tály ve ze -
tõ je

ka bi net fõ nök mun ka fo lya mat -
ba épí tett ve ze -
tõi ellen õr zés

10. Köny ve lés,
szám vi te li te vé -
keny ség

jog sza bá lyok,
bel sõ sza bály za -
tok (szám vi te li
po li ti ka)

alap bi zony la tok Költ ség ve té si
fõ osz tály ve ze -
tõ je

ka bi net fõ nök mun ka fo lya mat -
ba épí tett ve ze -
tõi ellen õr zés

11. Bank i pénz ügyi
te vé keny ség

jog sza bá lyok,
bel sõ sza bály za -
tok (pénz ke ze lé -
si sza bály zat)

alap bi zony la tok, 
be val lá sok

Költ ség ve té si
fõ osz tály ve ze -
tõ je

ka bi net fõ nök mun ka fo lya mat -
ba épí tett ve ze -
tõi ellen õr zés

12. Pénz tá ri te vé -
keny ség

jog sza bá lyok,
bel sõ sza bály za -
tok (pénz ke ze lé -
si sza bály zat)

alap bi zony la tok Költ ség ve té si
fõ osz tály ve ze -
tõ je

ka bi net fõ nök mun ka fo lya mat -
ba épí tett ve ze -
tõi ellen õr zés

13. Pénz ügyi (pénz -
tá ri) te vé keny -
ség és a
könyv vi tel kap -
cso la ta, egyez te -
té sek el vég zé se

jog sza bá lyok,
bel sõ sza bály za -
tok (ügy rend)

alap bi zony la tok, 
köny ve lé si nap -
lók, ana li ti kus
nyil ván tar tá sok

Költ ség ve té si
fõ osz tály ve ze -
tõ je

ka bi net fõ nök mun ka fo lya mat -
ba épí tett ve ze -
tõi ellen õr zés

14. Bér szám fej tés és 
TB ügy in té zés

jog sza bá lyok,
bel sõ sza bály za -
tok

alap bi zony la tok, 
be val lá sok

Költ ség ve té si
fõ osz tály ve ze -
tõ je

ka bi net fõ nök mun ka fo lya mat -
ba épí tett ve ze -
tõi ellen õr zés

15. Bér szám fej tés és 
köny ve lés kap -
cso la ta, egyez te -
té sek el vég zé se

bel sõ sza bály za -
tok (ügy rend)

alap bi zony la tok, 
bér fel adás,
köny ve lé si nap -
lók

Költ ség ve té si
fõ osz tály ve ze -
tõ je

ka bi net fõ nök mun ka fo lya mat -
ba épí tett ve ze -
tõi ellen õr zés

16. Sze mély ügyi
ügy in té zés

jog sza bá lyok,
bel sõ sza bály za -
tok

alap bi zony la tok Kom mu ni ká ci ós 
és hu mán po li ti -
kai fõ osz tály ve -
ze tõ je

ka bi net fõ nök mun ka fo lya mat -
ba épí tett ve ze -
tõi ellen õr zés

Rö vi dí té sek jegy zé ke:

Áht. az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény

Ámr. az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let

Ktv. a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXIII. tör vény

Mt. a Mun ka Tör vény köny vé rõl  szóló 1992. évi XXII. tör vény
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A beszámolásra vonatkozó FEUVE rendszer és ellenõrzési nyomvonala

Ssz. A fo lya mat lé pé sei Hi vat ko zás Do ku men tum Fel adat gaz da Ellen õr zõ El len õr zé si mód

1. Fõ köny vi ki vo -
nat egyez te té se

jog sza bá lyok,
bel sõ sza bály za -
tok (szám vi te li
po li ti ka, ügy -
rend)

köny ve lé si nap -
lók, alap bi zony -
la tok

Költ ség ve té si
fõ osz tály ve ze -
tõ je

ka bi net fõ nök mun ka fo lya mat -
ba épí tett ve ze -
tõi ellen õr zés

2. Lel tá ro zás,
egyez te tés, lel tár 
jó vá ha gyá sa

jog sza bá lyok,
bel sõ sza bály za -
tok (lel tá ro zá si)

ana li ti kák lis tái,
lel tá ro zás bi -
zony la tai

Költ ség ve té si
fõ osz tály ve ze -
tõ je

ka bi net fõ nök mun ka fo lya mat -
ba épí tett ve ze -
tõi ellen õr zés

3. Könyv vi te li
mér leg össze ál -
lí tá sa, jó vá ha -
gyá sa

jog sza bá lyok,
bel sõ sza bály za -
tok (szám vi te li
po li ti ka, ügy -
rend)

fõ köny vi ki vo -
nat, lel tár, mér -
leg

Költ ség ve té si
fõ osz tály ve ze -
tõ je

ka bi net fõ nök mun ka fo lya mat -
ba épí tett ve ze -
tõi ellen õr zés

4. Pénz for gal mi je -
len tés össze ál lí -
tá sa

jog sza bá lyok,
bel sõ sza bály za -
tok (szám vi te li
po li ti ka, ügy -
rend)

fõ köny vi ki vo -
nat, pénz for gal -
mi je len tés

Költ ség ve té si
fõ osz tály ve ze -
tõ je

ka bi net fõ nök mun ka fo lya mat -
ba épí tett ve ze -
tõi ellen õr zés

5. A pénz for gal mi
je len tés tá jé koz -
ta tó ada tai

jog sza bá lyok,
bel sõ sza bály za -
tok

fõ köny vi ki vo -
nat, be val lá sok,
ana li ti kák

Költ ség ve té si
fõ osz tály ve ze -
tõ je

ka bi net fõ nök mun ka fo lya mat -
ba épí tett ve ze -
tõi ellen õr zés

6. Ki egé szí tõ mel -
lék le tek össze ál -
lí tá sa

jog sza bá lyok,
bel sõ sza bály za -
tok

tel jes irat anyag,
ana li ti kák, fõ -
köny vi ki vo nat

Költ ség ve té si
fõ osz tály ve ze -
tõ je

ka bi net fõ nök mun ka fo lya mat -
ba épí tett ve ze -
tõi ellen õr zés

7. A be szá mo ló
szö ve ges in dok -
lá sá nak össze ál -
lí tá sa

jog sza bá lyok,
bel sõ sza bály za -
tok fel ügye le ti
irány el vek

tel jes be szá mo ló Költ ség ve té si
fõ osz tály ve ze -
tõ je

ka bi net fõ nök mun ka fo lya mat -
ba épí tett ve ze -
tõi ellen õr zés

8. A be szá mo ló jó -
vá ha gyá sa

jog sza bá lyok,
bel sõ sza bály za -
tok fel ügye le ti
irány el vek

tel jes be szá mo ló 
és szö ve ges in -
dok lás

Költ ség ve té si
fõ osz tály ve ze -
tõ je

mi nisz ter a be szá mo ló jó -
vá ha gyá sa
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A kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

5/2008. (K. V. Ért. 6.) KvVM
uta sí tá sa

az egyes kör nye zet vé del mi és víz ügyi elõ irány za tok
mû köd te té sé nek sza bá lya i ról

Az ál lam ház tar tás ról szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény
(a to váb bi ak ban: Áht.) 24. § (9) be kez dé se és 49. § o) pont -
ja, va la mint az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl szóló
217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let (a to váb bi ak ban:
Ámr.) elõ írá sai, illetve az egyes kör nye zet vé del mi és víz -
ügyi elõ irány za tok fel hasz ná lá sá nak és el len õr zé sé nek
sza bá lya i ról szóló 4/2008. (II. 14.) KvVM ren de let (a to -
váb bi ak ban: R.) alap ján – a pénz ügy mi nisz ter rel egyet ér -
tés ben – az egyes kör nye zet vé del mi és víz ügyi elõ irány za -
tok mû köd te té si sza bá lya it az aláb bi ak sze rint ha tá ro zom
meg:

Ál ta lá nos ren del ke zés

1. § Az uta sí tás ha tá lya ki ter jed

a) a Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl
szóló 2007. évi CLXIX. tör vény 1. szá mú mel lék le té ben a
XVI. Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té rium fe je zet -
ben meg ha tá ro zott kör nye zet vé del mi és víz ügyi elõ irány -
za tok kö zül

aa) Ku ta tá si fel ada tok 10. cím, 2. al cím, 10. jogcím -
csoport,

ab) Hul la dék ke ze lé si és -gaz dál ko dá si fel ada tok
10. cím, 2. al cím, 37. jog cím cso port,

ac) Ál la mi fel ada tok költ ség ha té kony át vál la lá sa az
NKP meg va ló sí tá sá ban 10. cím, 2. al cím, 41. jog cím cso -
port,

ad) Az il le gá lis hul la dék le ra kók fel szá mo lá sá nak fel -
ada tai 10. cím, 2. al cím, 44. jog cím cso port;

b) a Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl
szóló 2006. évi CXXVII. tör vény 1. szá mú mel lék le té ben
a XVI. Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té rium fe je -
zet ben meg ha tá ro zott kör nye zet vé del mi és víz ügyi elõ -
irány za tok kö zül a Nor vég és EGT Fi nan szí ro zá si Me cha -
niz mus 10. cím, 3. al cím, 2. jog cím cso port elõirányza -
tokra;

c) a Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl
szóló 2007. évi CLXIX. tör vény 8. §-ának (5) be kez dé sé -
ben meg ha tá ro zott be vé tel (Zöld Be ru há zá si Rend szer)
fel hasz ná lá sá ra szol gá ló elõ irány zat ra (az a)–c) pon tok -
ban fog lal tak to váb bi ak ban együtt: elõ irány za tok);

d) a Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té ri um ra (a to -
váb bi ak ban: Mi nisz té rium) és a kör nye zet vé del mi és víz -
ügyi igaz ga tó sá gok ra.

Az elõ irány za tok mû köd te té sé nek, ter ve zé sé nek,
el len õr zé sé nek és in for má ci ós rend sze ré nek sza bá lyai

2. § (1) Az elõ irány za tok mû köd te té se szak mai prog ra -
mok alap ján tör té nik, ame lyek ki dol go zá sá ról a ko or di ná -
tor gon dos ko dik. A szak mai prog ra mo kat a ko or di ná to rok
ja vas la ta alap ján a kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
(a to váb bi ak ban: Mi nisz ter) hagy ja jóvá.

(2) A szak mai prog ra mok nak tar tal maz nia kell az el ér ni
kí vánt cé lo kat, a cé lok el éré sé hez ve ze tõ meg ol dá so kat, a
szak mai prog ram ke re té ben fi nan szí roz ha tó fel ada to kat,
va la mint a szak mai prog ram éves üte me zé sét, költ sé gét és
fi nan szí ro zá si for rá sa it, to váb bá a tá mo ga tás ban ré sze sít -
he tõ pro jek tek ki vá lasz tá sá nak szem pont ja it.

3. § (1) A fel hasz ná lá si terv elõ irány za ton ként tar tal -
maz za a tárgy évi kö te le zett ség vál la lá sok ter hé re tör té nõ
tárgy évi ki adá so kat, az elõ zõ évek ben a tárgy évi elõ irány -
zat ter hé re tör tént kö te le zett ség vál la lá so kat, va la mint a
ko or di ná tor meg ne ve zé sét.

(2) 2008. év ben az elõ zõ évek kö te le zett ség vál la lá sai
ter hé re tör té nõ tárgy évi ki fi ze té sek miatt szük sé ges sé váló
elõ irány zat-mó do sí tá sok ról a fel hasz ná lá si terv sze rin ti
bon tás ban az elõ irány zat-ma rad vány jó vá ha gyá sá ig a
 Minisztérium Költ ség ve té si Fõ osz tá lyá nak ve ze tõ je sa ját
ha tás kör ben in téz ke dik a Ma gyar Ál lam kincs tár felé.

(3) Az ele mi költ ség ve tést a Költ ség ve té si Fõ osz tály ké -
szí ti elõ. A fel hasz ná lá si terv ja vas la tát – a Mi nisz té ri um -
ban az érin tett szak ál lam tit ká rok, illetve a ko or di ná to rok
ál tal meg adott szak mai prog ra mok tárgy évi üte mé nek
össze sí té sé vel, a ve lük tör té nõ egyez te tést kö ve tõ en – a
Költ ség ve té si Fõ osz tály ké szí ti el.

4. § (1) Az elõ irány za tok szám vi te li nyil ván tar tá sát és
az elõ irány za tok kal kap cso la tos ana li ti kus nyil ván tar tá sok 
ve ze té sét a Költ ség ve té si Fõ osz tály vég zi.

(2) A nyil ván tar tás ra vo nat ko zó sza bály za tok, így kü lö -
nö sen a pá lyá za tok nyil ván tar tá sá ra vo nat ko zó el já rás rend 
el ké szí té sé rõl a kör nye zet gaz da sá gi szak ál lam tit kár  gon -
dos ko dik. A sza bály za to kat a Mi nisz ter hagy ja jóvá.

(3) A szer zõ dés alá író ja a ko or di ná tor. A szer zõ dé sek
el len jegy zé sét a Költ ség ve té si Fõ osz tály vég zi. Az ál ta lá -
nos pá lyá za ti rend szer ese té ben az elõ irány za tok fel hasz -
ná lá sá nak sa já tos sza bá lya i ról szóló fe je zet ben meg ha tá -
ro zot tak sze rint kell el jár ni. A szak mai prog ra mok vég re -
haj tá sá ról a ko or di ná tor gon dos ko dik.

(4) Az elõ irány za tok ból tör té nõ ki fi ze tés fel té te le – az
elõ fi nan szí ro zás ki vé te lé vel – a tel je sí tés meg tör tén te és a
szak mai tel je sí tés iga zo lá sa. Amennyi ben a tá mo ga tás
vagy a tá mo ga tás egy rész e elõ fi nan szí ro zás sal ke rül
 folyósításra, a tá mo ga tás fel hasz ná lá sá nak el len õr zé se a
tá mo ga tá si szer zõ dés ben meg ha tá ro zott ha tár idõ re be -
nyúj tott el szá mo lás alap ján tör té nik. Az el len õr zés rõl a
Költ ség ve té si Fõ osz tály – szük ség ese tén az il le té kes szak -
ál lam tit kár ság be vo ná sá val – gon dos ko dik.
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5. § (1) Az elõ irány za tok mû köd te té sé ben a nyil vá nos -
ság biz to sí tá sa a Költ ség ve té si Fõ osz tály fel ada ta.

(2) A nyil vá nos ság biz to sí tá sa a kö vet ke zõ for má ban
tör té nik:

a) köz zé kell ten ni az éves tá jé koz ta tó je len tést, amely -
ben a fel hasz ná lást a fel hasz ná lá si terv szer ke ze té ben
össze von tan kell meg ad ni,

b) tá jé koz ta tót kell köz zé ten ni a szak mai prog ra mok,
va la mint a tár sa dal mi célú prog ra mok pá lyá za ti tá mo ga tá -
sá ról pá lyá za ton ként, egye di dön tés ese té ben a kü lön jog -
sza bály ban fog lalt elõ írá sok sze rint,

c) be te kin tést kell biz to sí ta ni a szak mai prog ra mok ba
tar to zó pá lyá za tok mi nisz te ri dön tés rõl szóló em lé kez te tõ -
jé be.

(3) A (2) be kez dés a) pont ja sze rin ti éves tá jé koz ta tó je -
len tést a Költ ség ve té si Fõ osz tály ál lít ja össze. A Költ ség -
ve té si Fõ osz tály fel ter jesz té sé re az éves tá jé koz ta tó je len -
tést a Mi nisz ter hagy ja jó vá a tárgy évet kö ve tõ év már ci us
31-ig. A tá jé koz ta tó je len tést, a Mi nisz ter jó vá ha gyá sát
kö ve tõ 30 na pon be lül a Mi nisz té rium hon lap ján kell köz -
zé ten ni.

(4) A (2) be kez dés b) pont ja sze rin ti tá jé koz ta tót a Költ -
ség ve té si Fõ osz tály ál lít ja össze és gon dos ko dik a dön tést
kö ve tõ 10 mun ka na pon be lül a Mi nisz té rium in ter ne tes
hon lap ján való köz zé té te lé rõl.

6. § A ve ze tõi és mun ka fo lya mat ba épí tett ellen õr zés
rész le tes sza bá lya it az elõ irány za tok mû köd te té sé ben érin -
tett szer ve ze ti egy sé gek ügy rend je, mun ka kö ri le írá sai ha -
tá roz zák meg.

7. § (1) Az elõ irány za tok ve ze tõi el len õr zé sét – az ál ta la
irá nyí tott szer ve ze ti egy ség te kin te té ben – a ko or di ná tor,
az ál ta lá nos pá lyá za ti rend sze ré ben a kör nye zet gaz da sá gi
szak ál lam tit kár, az érin tett szak ál lam tit ká rok, va la mint az
el len jegy zé sért fe le lõs Költ ség ve té si Fõ osz tály ve ze tõ je
vég zi.

(2) A ve ze tõi ellen õr zés ke re té ben az (1) be kez dés ben
meg ha tá ro zott sze mé lyek az irá nyí tá suk alá tar to zó fel ada -
tok vég re haj tá sát el len õr zik a vég re haj tás ban részt vevõ
szer ve ze tek, szer ve ze ti egy sé gek ve ze tõ i nek, illetve fe le -
lõs mun ka tár sak rend sze res és ese ti be szá mol ta tá sa, szük -
ség sze rin ti hely szí ni ellen õr zés, a bel sõ ellen õr zés meg ál -
la pí tá sá nak fel hasz ná lá sa, va la mint kö te le zett ség vál la lá si, 
utal vá nyo zá si, el len jegy zé si jog gya kor lá sa során.

8. § (1) A mun ka fo lya mat ba épí tett ellen õr zés fel ada ta
biz to sí ta ni, hogy min den mû ve let egy ben a meg elõ zõ mû -
ve let el vég zé sé nek el len õr zé sét is ma gá ba fog lal ja.

(2) A szak mai tel je sí tés iga zo lás so rán vizs gál ni kell,
hogy a szer zõ dés ben vál lalt kö te le zett sé gek mi nõ ség ben,
mennyi ség ben meg fe le lõ en, ha tár idõ ben tel je sül tek-e.

(3) A szak mai tel je sí tés iga zo lá sa – a (4) be kez dés ben
meg ha tá ro zott ki vé tel lel – a ko or di ná tor ál tal írás ban meg -
bí zott, illetve az elõ irány za tok fel hasz ná lá sá ra vo nat ko zó

szer zõ dés ben meg ha tá ro zott sze mély vagy szer ve zet fel -
ada ta.

(4) A 18. §-ban fog lalt szak mai prog ra mok tel je sí té sé -
nek iga zo lá sá ról az érin tett szak ál lam tit kár gon dos ko dik.

9. § (1) Az elõ irány za tok ter ve zé si, nyil ván tar tá si, vég -
re haj tá si, be szá mo lá si, tá jé koz ta tá si, el len õr zé si fel ada ta i -
nak el lá tá sa ér de ké ben – a Mi nisz té rium Ága za ti In for ma -
ti kai Ko or di ná ci ós Osz tá lya (a to váb bi ak ban: In for ma ti kai 
Osz tály) és a Költ ség ve té si Fõ osz tály – in for má ci ós rend -
szert mû köd tet.

(2) Az in for má ci ós rend szer mû köd te té sé vel, fej lesz té -
sé vel, az adat szol gál ta tás sal kap cso la tos fel ada tok vég re -
haj tá sát a kör nye zet gaz da sá gi szak ál lam tit kár és az In -
for ma ti kai Osz tály ve ze tõ je az irá nyí tá suk alá tar to zó
szer ve ze ti egy sé gek út ján, a szak mai rend szer gaz dai fel -
ada to kat el lá tó egy sé gek, illetve az in for ma ti kai rend -
szer gaz dai fel ada to kat el lá tó szer ve ze ti egy ség te vé keny -
sé gé re tá masz ko dó an szük ség ese tén kül sõ szak ér tõk se -
gít sé gé vel vég zi.

Az elõ irány za tok fel hasz ná lá sá ra vo nat ko zó sa já tos
ren del ke zé sek

Pá lyáz ta tá si el já rás pá lyá za ti fel hí vás alap ján

10. § (1) Az érin tett szak ál lam tit ká rok a Mi nisz té rium
il le té kes fõ osz tá lya i nak be vo ná sá val ja vas la tot tesz nek az
ál ta lá nos pá lyá za ti fel hí vás egyes ré sze i re min den év
 január 31-ig, amely bõl a Költ ség ve té si Fõ osz tály össze -
állítja a pá lyá za ti fel hí vást. A pá lyá za ti fel hí vást a Mi nisz -
ter hagy ja jó vá. A pá lyá za ti fel hí vás meg je len te té sé rõl a
Költ ség ve té si Fõ osz tály gon dos ko dik.

(2) A jó vá ha gyott pá lyá za ti fel hí vás alap ján a pá lyá za ti
adat la pok és út mu ta tó össze ál lí tá sá ról az il le té kes fõ osz tá -
lyok be vo ná sá val a Költ ség ve té si Fõ osz tály gon dos ko dik,
és a ko or di ná tor hagy ja jó vá. A jó vá ha gyott adat la pok és
út mu ta tó R. sze rin ti  köz zé té te lé rõl a Költ ség ve té si Fõ osz -
tály gon dos ko dik.

(3) A pá lyá zók in for má lá sa és se gí té se a pá lyá zat össze -
ál lí tá sá ban  a Kom mu ni ká ci ós és Hu mán po li ti kai Fõ osz -
tály, va la mint a Költ ség ve té si Fõ osz tály fel ada ta.

11. § A pá lyá za ti fel hí vás és út mu ta tó prog ra mon ként
tar tal maz za:

a) a prog ram cél ját,
b) a prog ram ke re té ben tá mo gat ha tó fej lesz té se ket, te -

vé keny sé ge ket, in téz ke dé se ket,
c) a tá mo ga tást igény be ve he tõk kö rét,
d) az el bí rá lás pri o ri tá sa it,
e) a pá lyá zat el bí rá lá sá nak sza bá lya it,
f) a pá lyá zat be nyúj tá sá nak he lyét és mód ját,
g) a pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide jét,
h) a pá lyá zat mel lék le te i nek fel so ro lá sát,
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i) a tá mo ga tá si szer zõ dés ál ta lá nos fel té te le i nek meg ha -
tá ro zá sát,

j) a tá mo ga tás mér té két és for má ját,
k) a tá mo ga tás fo lyó sí tá sá nak fel té te le it.

12. § (1) A be nyúj tott pá lyá za to kat a Mi nisz té rium ik -
tat ja és rög zí ti a be nyúj tás idõ pont ját.

(2) Az ik ta tott és rög zí tett pá lyá za to kat a R. sze rin ti ha -
tár idõ fi gye lem be vé te lé vel a Mi nisz té rium bont ja fel, és
ellen õr zi az elõ írt fel té te lek nek való meg fe le lé sét. 

(3) Az elõ írt fel té te lek nek meg fe le lõ pá lyá za to kat a
 Minisztérium nyil ván tar tá si szám mal lát ja el és a pá lyá zat
be fo ga dá sá ról 5 mun ka na pon be lül tá jé koz tat ja a pá lyá zót.

(4) A pá lyá za tok R. sze rin ti ér té kel te té sé rõl és az ér té -
ke lé sek (kör nye zet-, illetve ter mé szet vé del mi-mû sza ki,
köz gaz da sá gi-pénz ügyi) összeg zé sé rõl – szük ség ese tén
kül sõ szak ér tõ be vo ná sá val – a Költ ség ve té si Fõ osz tály
gon dos ko dik.

13. § (1) Az ér té ke lés szem pont ja it, for má ját az érin tett
szak ál lam tit ká rok – Mi nisz té rium il le té kes fõ osz tá lya i nak
be vo ná sá val – a pá lyá za ti fel hí vás jó vá ha gyá sá tól szá mí -
tott 30. na pig meg ad ják a Költ ség ve té si Fõ osz tály ré szé re.

 (2) A mû sza ki ér té ke lés ke re té ben szük sé ges vizs gál ni
a be nyúj tott költ ség ve tés ben sze rep lõ mennyi sé gek és
költ sé gek ará nyos sá gát/va ló di sá gát.

(3) A köz gaz da sá gi-pénz ügyi ér té ke lés fel ada ta, hogy a
pá lyá zat kör nye zet vé del mi, illetve ter mé szet vé del mi ered -
mé nyét szám sze rû sít se, le he tõ ség sze rint ér ték ben ki fe jez -
ze (hasz nok szá mí tá sa), pá lyá zat költ ség-ha té kony sá gát
ér té kel je, to váb bá, hogy ki szûr je a pénz ügyi, hitelképes -
ségi szem pon tok sze rint nem tá mo gat ha tó pá lyá za to kat,
 illetve meg ál la pít sa a tá mo gat ha tó pá lyá za tok ese té ben a
tá mo ga tás ja va solt pénz ügyi fel té te le it.

(4) Az ér té ke lé sek összeg zé se kor a Költ ség ve té si Fõ -
osz tály a pá lyá za to kat rang so rol ja, meg ha tá roz za a nem
 támogatható pá lyá za to kat és in do kol ja azt, illetve meg -
állapítja – az il le té kes fõ osz tá lyok be vo ná sá val – a tá mo -
gat ha tó pá lyá za tok rang so rát.

14. § (1) A mi nisz tert a pá lyá za tok ról szóló dön té sé nek
meg ho za ta lá ban a kö vet ke zõ szak mai mun ka bi zott sá gok
(a to váb bi ak ban: Bi zott sá gok) se gí tik:

a) Kör nye zet vé del mi mun ka bi zott ság (az 1. § ab) pont -
ja alat ti elõ irány zat ese té ben)

b) Part ner ség mun ka bi zott ság (az 1. § ac) pont ja alat ti
elõ irány zat ese té ben)

c) K+F mun ka bi zott ság (az 1. § aa) pont ja alat ti elõ -
irány zat ese té ben)

d) Ér té ke lõ Bi zott ság (az 1. § ad) pont ja alat ti elõ irány -
zat ese té ben)

e) EGT/Nor vég Fi nan szí ro zá si Me cha niz mus Ér té ke lõ
Bi zott ság (az 1. § b) pont ja alat ti elõ irány zat ese té ben)

f) Zöld Be ru há zá si Rend szer ke re té ben ke zelt pá lyá za -
tok nál kü lön jog sza bály sze rin ti Ér té ke lõ Bi zott ság (az 1. § 
c) pont ja sze rin ti elõ irány zat ese té ben)

(2) A Bi zott sá gok R. sze rin ti  lét szá má ra és tag ja i ra a
ko or di ná tor tesz ja vas la tot, me lyet a Mi nisz ter hagy jó vá.

15. § (1) A Költ ség ve té si Fõ osz tály a Bi zott sá gok ülé sé -
rõl em lé kez te tõt ké szít és azt a bi zott sá gi ülé se ket kö ve tõ
10 mun ka na pon be lül a Mi nisz ter elé ter jesz ti.

(2) A Mi nisz ter dön té sé nek ered mé nyé rõl a Költ ség ve -
té si Fõ osz tály ér te sí ti a pá lyá zó kat és az il le té kes Bi zott ság 
tag ja it, va la mint  a mi nisz te ri dön tést tá jé koz ta tá sul meg -
kül di az érin tett szak ál lam tit ká rok nak.

16. § (1) Fej lesz té si pá lyá za tok ese tén a ki ér te sí tõ le vél -
ben a szer zõ dés kö tés sel meg bí zott szer ve zet  a tá mo ga tást
el nye rõ pá lyá zó kat fel hív ja, hogy a ki ér te sí tés tõl szá mí tott 
30 na pon be lül nyi lat koz za nak a tá mo ga tá si fel té te lek el -
fo ga dá sá ról, illetve el uta sí tá sá ról.

(2) A Költ ség ve té si Fõ osz tály ki dol goz za a tá mo ga tá si
szer zõ dés min tá ját, ame lyet a Mi nisz ter hagy jó vá. A tá -
mo ga tá si szer zõ dés ben meg kell ha tá roz ni a tá mo ga tás ban
ré sze sü lõ be ru há zá sok kal kap cso la tos kor lá to zá sok, ti lal -
mak kö rét (így pél dá ul: el ide ge ní té si ti la lom idõ tar ta ma, a
fel hasz ná lá si cél meg vál toz ta tá sá nak ti lal ma).

(3) Amennyi ben a pá lyá zó el fo gad ja a tá mo ga tá si aján -
la tot, illetve tel je sí ti az ab ban fog lalt szer zõ dé si elõ fel té te -
le ket, a szer zõ dést kö tõ szer ve zet el ké szí ti a szer zõ dés ter -
ve ze tet, ame lyet a szer zõ dés kö té si elõ fel té te lek tel je sí té sé -
nek el fo ga dá sá tól, illetve ahol ez nem szük sé ges, a tá mo -
ga tá si aján lat el fo ga dá sá tól szá mí tott 15 na pon be lül alá -
írás ra meg kül di a pá lyá zó nak.

(4) A szer zõ dést kö tõ szer ve zet a pá lyá zó ál tal alá írt
szer zõ dést a Mi nisz ter vagy az alá írás sal meg bí zott elé ter -
jesz ti, aki a szer zõ dést 10 na pon be lül alá ír ja, vagy in do -
kolt eset ben el uta sít ja a szer zõ dés alá írá sát.

(5) Amennyi ben a tá mo ga tá si dön tés ér vé nyét vesz ti,
ezt – a Mi nisz ter egy ide jû tá jé koz ta tá sa mel lett – a Költ -
ség ve té si Fõ osz tály rög zí ti a nyil ván tar tás ban.

(6) A tá mo ga tá si szer zõ dés ak kor te kint he tõ tel je sí tett -
nek, ha a szer zõ dés ben meg je lölt tá mo ga tott fel adat és cél
a tá mo ga tá si szer zõ dés ben meg ha tá ro zot tak sze rint, va la -
mint a ha tó sá gi en ge dé lyek ben fog lal tak nak meg fe le lõ en
meg va ló sult.

(7) A meg va ló su lás té nyé rõl szak mai be szá mo ló val,
pénz ügyi bi zony la tok kal és ha tó sá gi nyi lat ko za tok kal alá -
tá maszt va a szer zõ dést kö tõ szer ve zet nek szá mol be a tá -
mo ga tott. A tá mo ga tá si szer zõ dés le zá rá sa 5 mil lió Ft fe -
let ti tá mo ga tás ese tén kö te le zõ en, egyéb eset ben szük ség
sze rint hely szí ni ellen õr zés alap ján, zá ró jegy zõ könyv ké -
szí té sé vel tör té nik. A hely szí ni ellen õr zés le foly ta tá sá ról
az il le té kes fõ osz tály gon dos ko dik és az ellen õr zés té nyé -
rõl – az ellen õr zés elõtt leg alább 6 mun ka nap pal – a Költ -
ség ve té si Fõ osz tályt ér te sí ti.
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17. § (1) A Költ ség ve té si Fõ osz tály el ké szí ti a nem fej -
lesz té si célú pá lyá za tok ra vo nat ko zó tá mo ga tá si szer zõ dés 
min tá ját, ame lyet a mi nisz ter  hagy jóvá.

 (2) A nem fej lesz té si célú pá lyá za tok ese tén a Költ ség -
ve té si Fõ osz tály a dön tést kö ve tõ 20 mun ka na pon be lül – a 
tá mo ga tá si szer zõ dés egy ide jû meg kül dé sé vel – ki ér te sí tõ
le vél ben tá jé koz tat ja a tá mo ga tást el nye rõ pá lyá zót a dön -
tés rõl, a szer zõ dés kö tés és a tá mo ga tás át uta lá sá nak fel té -
te le i rõl, va la mint annak szük sé ges sé gé rõl, hogy a tá mo ga -
tást el nye rõ pá lyá zó a ki ér te sí tés tõl szá mí tott 30 na pon be -
lül – amely ha tár idõ egy szer, 60 nap pal meghosszabbít -
ható – nyi lat koz zon a tá mo ga tá si fel té te lek el fo ga dá sá ról,
illetve el uta sí tá sá ról. A tá mo ga tást el nye rõ pá lyá zó a fel té -
te lek el fo ga dá sá ról szóló nyi lat ko zat tal egy ide jû leg
vissza kül di a Költ ség ve té si Fõ osz tály nak a tá mo ga tá si
szer zõ dés jog sze rû en alá írt pél dá nya it, va la mint tel je sí ti
va la mennyi szer zõ dés kö té si elõ fel té telt is.

(3) A Költ ség ve té si Fõ osz tály a tá mo ga tást el nye rõ pá -
lyá zó ál tal alá írt szer zõ dést – a szer zõ dés kö té si elõ fel té te -
lek ma ra dék ta lan tel je sí té se ese tén – a vissza ér ke zé sé tõl
szá mí tott 10 mun ka na pon be lül a Mi nisz ter vagy az alá -
írás sal meg bí zott elé ter jesz ti, aki azt 10 na pon be lül alá ír -
ja, vagy a szer zõ dés alá írá sát el uta sít ja, amennyi ben hi telt
ér dem lõ en be bi zo nyo so dik, hogy a pá lyá zó a pá lyá zat
szak mai, pénz ügyi tar tal mát ér dem ben be fo lyá so ló va lót -
lan, ha mis ada tot szol gál ta tott.

(4) A tá mo ga tá si szer zõ dés ak kor te kint he tõ tel je sí tett -
nek, ha a szer zõ dés ben meg je lölt tá mo ga tott fel adat és cél
a tá mo ga tá si szer zõ dés ben meg ha tá ro zot tak sze rint meg -
fe le lõ en meg va ló sult.

(5) A meg va ló su lás té nyé rõl szak mai be szá mo ló val és
pénz ügyi bi zony la tok kal alá tá maszt va a Mi nisz té ri um nak
szá mol be a tá mo ga tott. A tá mo ga tá si szer zõ dés le zá rá sa a
be szá mo ló el len õr zé se – szük ség sze rint hely szí ni ellen õr -
zés – alap ján tör té nik.

Az egye di dön té sen ala pu ló rend szer sza bá lyai

18. § (1) Az 1. § ac) pont já ban meg ha tá ro zott elõ irány -
zat, va la mint az ab) pont já ban meg je lölt cé lok ra ren del ke -
zés re ál ló for rá sok szak mai prog ra mok alap ján tör té nõ fel -
hasz ná lá sá ról a Mi nisz ter pá lyá za ti fel hí vás ki írá sa nél kül
is dönt het.

(2) Az elõ irány za tok fel hasz ná lá sá hoz a Mi nisz té rium
stra té gi á já ba il lesz ke dõ szak mai prog ra mot a ko or di ná tor
az érin tett szer ve ze ti egy ség be vo ná sá val ké szí ti elõ.

(3) A ko or di ná tor min den év már ci us 31-ig éven be lül
üte me zi a pro jek tek meg va ló sí tá sát. Nem szük sé ges az
üte me zés be be il lesz te ni a szak mai prog ram ban ese ti leg
fel me rü lõ és a stra té gi á ba il lesz ke dõ pro jek te ket.

(4) Az érin tett ko or di ná tor a szak mai prog ram ban meg -
adott szem pon tok alap ján ja vas la tot tesz a tá mo gat ha tó
pro jek tek kö ré re.

(5) Az egye di dön tés sel meg va ló su ló prog ra mok ese té -
ben a tá mo ga tá si szer zõ dést a Költ ség ve té si Fõ osz tály, az
együtt mû kö dé si meg ál la po dást, vál lal ko zá si és meg bí zá si

szer zõ dést pe dig az il le té kes fõ osz tály ké szí ti el. A szer zõ -
dés kö tés a Mi nisz té rium Gaz dál ko dá si Sza bály za ta sze rint 
tör té nik. 

Záró ren del ke zé sek

19. § (1) Ez az uta sí tás a ki ad má nyo zá sát* kö ve tõ na pon 
lép ha tály ba, és ezzel egy ide jû leg a kör nye zet vé del mi és
víz ügyi elõ irány za tok mû köd te té sé nek sza bá lya i ról szóló
4/2005. (K. Ért. 3.) KvVM uta sí tás ha tá lyát vesz ti.

(2) Ezt az uta sí tást a fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok
2008. évi fel hasz ná lá si sza bá lya i ról szóló 1/2008.
(K. V. Ért. 3.) KvVM uta sí tás ban fog lal tak kal együtt kell
al kal maz ni.

(3) Ezen uta sí tás ren del ke zé se it a fo lya mat ban lévõ
ügyek re is al kal maz ni kell, az uta sí tás ha tály ba lé pé sét
meg elõ zõ en oda ítélt tá mo ga tá sok ra és be nyúj tott pá lyá za -
tok ra a kör nye zet vé del mi és víz ügyi cél elõ irány zat mû -
köd te té sé nek sza bá lya i ról szóló 4/2005. (K. Ért. 3.)
KvVM uta sí tás ren del ke zé se it kell al kal maz ni.

Sza bó Im re s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

* A ki ad má nyo zás nap ja: 2008. jú ni us 5.

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
6/2008. (K. V. Ért. 6.) KvVM

uta sí tá sa
a fejezeti kezelésû elõirányzatok

2008. évi felhasználási szabályairól szóló
1/2008. (K. V. Ért. 3.) KvVM utasítás

módosításáról

Az ál lam ház tar tás ról szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény
49. §-ának o) pont ja alap ján, az ál lam ház tar tás mû kö dé si
rend jé rõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let ren -
del ke zé se i vel össz hang ban – az ál lam ház tar tá sért fe le lõs
mi nisz ter rel egyet ér tés ben – a következõket rendelem el:

1. §

Az Uta sí tás 1. szá mú mel lék le te 2.13. pont ja har ma dik
mon da ta he lyé be a kö vet ke zõ mondat lép:

„A tá mo ga tás fe de ze tet nyújt to váb bá az „Az beszt men -
te sí té si min ta pro jekt – Ta ta bá nya” cí mû pro jekt tá mo ga tá -
si szer zõ dés ke re té ben tör té nõ fi nan szí ro zá sá ra, illetve a
Szar vas, Szent esi út egy ko ri szenny víz ürí tõ hely kör nye -
ze ti kár men te sí té si fel ada tai nak fi nan szí ro zá sá ra is.”
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2. §

Ez az uta sí tás a ki ad má nyo zá sát* kö ve tõ na pon lép ha -
tály ba.

* A ki ad má nyo zás nap ja: 2008. jú ni us 11.

Sza bó Im re s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

Köz le mény

A Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té ri um
Kör nye zet ba rát Ter mék Köz hasz nú Tár sa sá ga

k ö z l e m é n y e

KÖRNYEZETBARÁT TERMÉK MINÕSÍTÉSRÕL

A Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té rium Kör nye -
zet ba rát Ter mék Köz hasz nú Tár sa sá ga köz li, hogy a Kör -
nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz ter dön té se alap ján: 

az Öko-Park Hun ga ry Kft.  (3323 Eger-Szar vas kõ,
Ró zsa u. 41.)

el nyer te az Euró pai Kö zös ség öko-cím ké jé nek hasz -
ná la ti jo gát  a 2003/287/EK Bi zott sá gi ha tá ro zat ban rög zí -

tett, ide gen for gal mi szál lás he lyek re vo nat ko zó kö ve tel -
mé nyek ér vé nyes sé gi ide jé ig, azaz 2009. ok tó ber 31-ig. 

(Re giszt rá ci ós szám: HU/25/002)
A ke res ke del mi szál lás hely a mik ro-vál la lat ka te gó ri á -

ba tar to zik. Ide gen for gal mi vonz ere jét a kö ze li Bük ki
Nem ze ti Park ad ja. Az EU öko-cím ke kö ve tel mé nye i nek
tel je sü lé se a szál lás hely víz-, és ener gia ta ka ré kos, va la -
mint hul la dék sze gény üze mel te té sét je len ti, amely ál ta lá -
nos kör nye ze ti ja vu lást ered mé nyez. A szál lás hely üze -
mel te tõi köz vet le nül, és pél da mu ta tá suk kal köz vet ve is
hoz zá já rul nak a kör nye zet tu da tos szem lé let ter jesz té sé -
hez. 

***

A SZIGETI ÉS TÁRSA IPARI KFT.
(cím: 6230 Solt vad kert, Ipar u. 14.)

„D2w ada lék anya got tar tal ma zó bi o ló gi ai úton le -
bom ló po li eti lén be vá sár ló tás kák”

ter mé kei 2008. áp ri lis 17-én a fel té tel rend szer ér vé -
nyes sé gi ide jé ig el nyer ték a „kör nye zet ba rát cso ma go lás”
véd jegy hasz ná la ti jo got. 

Re giszt rá ci ós szám: Vsz. 2/2008.
A pá lyá za tok ér té ke lé se a ter mé kek aláb bi elõ nyös kör -

nye ze ti tu laj don sá ga it emel te ki:
– bi o ló gi ai úton le bom la nak;
– a te le pü lé si szi lárd hul la dék le ra kók ter he lé sét csök -

ken tik;
– a le bom lás so rán nem ke let kez nek mér ge zõ anya gok.
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A MAGYAR KÖZ LÖNY LAP- ÉS KÖNYVKIADÓ

meg je len tet te

Har gi tai József

Jogi fogalomtár

cí mû ki ad vá nyát.
A jo gi fo ga lom tár a ma gyar jog szak mai fo gal ma i nak gyûj te mé nye és rész ben ma gya rá za ta. Kö zel 15 000
szó cikk ben, a jog for rás ra hi vat koz va, tar tal maz za a ma gyar jog ban hasz nált fo gal ma kat, és ahol in do kolt,
ma gya ráz za a fo ga lom je len té sé nek tar tal mát. Át fog ja va la mennyi jog ág, az eu ró pai jog, va la mint a nem-
zet kö zi jog ál tal hasz nált fo gal ma kat is. Elem zi azo kat a fo gal ma kat, ame lye ket a jog ágak, va la mint az
egyes jog ága kon be lül is, egy más tól el té rõ tar ta lom mal hasz nál nak (pl. al kal mat lan, el évü lés, ará nyos ság,
el is me rés), vagy azo kat a fo gal ma kat, ame lyek re néz ve több el té rõ tar tal mú leg ál de fi ní ció is lé te zik (pl. kö-
ze li hoz zá tar to zó, en ge dé lyes, la kó hely). Meg ma gya ráz za azo kat a mo za ik sza va kat, ame lyek EU-csat-
lakozásunkkal ke rül tek a jog rend szer be. („DNS-pro fil”, „EMOGA”, „EUROPOL”, „FI FO-mód szer”,
 „EINECS” stb.)

A könyv nem csak a jog al ko tók nak és jog al kal ma zók nak, va la mint a jo gi pá lyá ra ké szü lõk nek hasz nos ké zi -
könyv, ha nem azok nak is, akik a min den na pi élet ben sze ret né nek el iga zod ni egy szak mai nyelv dzsun ge -
lé ben.

A ki ad vány 1712 ol dal ter je del mû.
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