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Kormány ren de le tek

A Kormány
200/2008. (VIII. 8.) Korm.

ren de le te
a Magyar Köztársaságnak a Meteorológiai Mûholdak 

Hasznosításának Európai Szervezetének
létrehozásáról  szóló Egyezményhez (EUMETSAT)

 való csatlakozásáról

1.  §

A Kormány e ren de let tel fel ha tal ma zást ad a Genf ben,
1983. má jus 24-én alá írás ra meg nyi tott és a Me te o ro ló gi ai
Mû hol dak Hasz no sí tá sá nak Euró pai Szer ve ze te (a to vábbiak -
ban: EUMETSAT) Ta ná csa EUM/C/Res. XXXVI. szá mú ha -
tá ro za tá hoz csa tolt mó do sí tó jegy zõ könyv vel mó do sí tott, Me -
te o ro ló gi ai Mû hol dak Haszno sításának Euró pai Szer ve ze té -
nek lét re ho zá sá ról  szóló egyez mény (a továb biak ban: Egyez -
mény) kö te le zõ ha tá lyá nak el is me ré sé re.

2.  §

A Kormány az Egyez ményt e ren de let tel ki hir de ti.

3.  §

Az Egyez mény hi te les szö veg e és annak hi va ta los
 magyar nyel vû for dí tá sa a kö vet ke zõ:

„Convention
For the Establishment of a European Organisation

for the Exploitation  of Meteorological Satellites
(EUMETSAT)

as amended by the EUMETSAT Council
in Resolution EUM/C/Res. XXXVI of 5 June 1991,

and subsequently accepted by all
EUMETSAT Member States

Preamble

The States Parties to this Convention,
considering that:
– the safety of populations and the efficient execution

of numerous human activities are conditioned by
meteorological data and that it calls for more accurate and
prompter forecasts;

– the possibility of improving the forecasts to a large
extent depends on the availability of meteorological
observations, local as well as global, including those
relating to remote and desert regions;

– meteorological satellites have proved their aptitude
and unique potential as a complement to the ground
observations systems, particularly in respect to permanent

weather monitoring and the carrying out and speedy
collection of observations over the most inaccessible areas
of the earth’s surface;

– meteorological satellites, by virtue of their data
coverage and operational characteristics, provide long
term global data sets of vital importance for the monitoring 
of the earth and its climate, especially important for the
detection of global change;

noting that:

– the World Meteorological Organization has
recommended its members to improve meteorological data 
bases and strongly supported plans to develop and exploit
a global satellite observation system in order to contribute
to its programmes;

– the Meteosat satellites were successfully developed
by the European Space Agency;

– the Meteosat Operational Programme (MOP)
conducted by EUMETSAT has demonstrated Europe’s
capacity to assume its share of responsibility in the
operation of a global satellite observation system;

recognising that:

– no other national or international organisation
provides Europe with all the meteorological satellite data
necessary to cover its zones of interest;

– the magnitude of the human, technical and financial
resources required for activities in the space field is such
that these resources lie beyond the means of any single
European country;

– it is desirable to provide the European meteorological 
organisations with a framework for cooperation enabling
them to embark on joint activities making use of space
technologies applicable to meteorological research and
weather forecasting;

have agreed as follows:

Article 1

Establishment of EUMETSAT

1 A European Organisation for the Exploitation of
Meteorological Satellites, hereinafter referred to as
„EUMETSAT”, is hereby established.

2 The members of EUMETSAT, hereinafter referred
to as „Member States”, shall be those States that are Parties 
to this Convention in pursuance of the provisions of
Article 16.2 or 16.3.

3 EUMETSAT shall have legal personality. It shall in
particular have the capacity to contract, to acquire and
dispose of movable and immovable property and to be
party to legal proceedings.
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4 The organs of EUMETSAT shall be the Council and
the Director-General.

5 The Headquarters of EUMETSAT shall be located in
Darmstadt, Federal Republic of Germany, unless
otherwise decided by Council in accordance with
Article 5.2 (b) v.

6 The official languages of EUMETSAT shall be
English and French.

Article 2

Objectives, activities and programmes

1 The primary objective of EUMETSAT is to establish, 
maintain and exploit European systems of operational
meteorological satellites, taking into account as far
as possible the recommendations of the World
Meteorological Organization.

A further objective of EUMETSAT is to contribute to
the operational monitoring of the climate and the detection 
of global climatic changes.

2 The definition of the initial system is contained in
Annex I; further systems shall be established as defined in
Article 3.

3 In the execution of its objectives, EUMETSAT shall:
(a) take maximum advantage of the technologies

developed in Europe, in particular in the field of
meteorological satellites by providing for operational
continuation of the programmes that have proved
technically successful and cost-effective;

(b) rely as appropriate on the capabilities of the existing 
international organisations carrying out activities in a
similar field;

(c) contribute to the development of space meteorology 
techniques and meteorological observing systems using
satellites that may lead to improved services at optimum
cost.

4 For the purpose of achieving its objectives
EUMETSAT shall, as far as possible, and in conformity
with meteorological tradition, cooperate with the
Governments and national organisations of the Member
States, as well as with non-Member States and
governmental and non-governmental international
scientific and technical organisations whose activities are
related to its objectives. EUMETSAT may conclude
agreements to that end.

5 The General Budget comprises activities not linked
to a specific programme.  They shall represent the basic
technical and administrative infrastructure of
EUMETSAT including basic staff, buildings and
equipment as well as preliminary activities authorised by
the Council in preparation of future programmes not yet
approved.

6 The pro gram mes of EUMETSAT shall inc lu de
man da to ry pro gram mes in which all Mem ber Sta tes
par ti ci pa te and op ti o nal pro gram mes with par ti ci pa ti on by
tho se Mem ber Sta tes that ag ree so to do.

7 Mandatory programmes are:
(a) the Meteosat Operational Programme (MOP) as

defined in Annex  I of the Convention;
(b) the basic programmes required to continue the

provision of observations from geostationary and polar
orbits;

(c) other programmes as defined as such by the
Council.

8 Optional programmes are programmes within the
objectives of EUMETSAT agreed as such by the Council.

9 EUMETSAT may, outside the programmes referred
to in paragraphs 6, 7 and 8 above but not in conflict with
the objectives of EUMETSAT, carry out activities
requested by third parties and approved by the Council in
accordance with Article 5.2  (a).  The cost of such activities 
shall be borne by the third party concerned.

Article 3

Adoption of programmes and the general budget

1 Mandatory programmes and the General Budget are
established through the adoption of a Programme
Resolution by the Council in accordance with Article 5.2
(a), to which a detailed Programme Definition, containing
all necessary programmatic, technical, financial,
contractual, legal and other elements is attached.

2 Optional programmes are established through the
adoption of a Programme Declaration by the Member
States interested in accordance with Article 5.3 (a) to
which a detailed Programme Definition, containing all
necessary programmatic, technical, financial, contractual,
legal and other elements is attached. Any optional
programme shall fall within the objectives of EUMETSAT 
and be in accordance with the general framework of the
Convention and the rules agreed by the Council for its
application. The Programme Declaration shall be
approved by the Council in an Enabling Resolution in
accordance with Article 5.2 (d) iii.

Any Member State shall have the opportunity to
participate in the preparation of a draft Programme
Declaration and may become a Participating State of the
optional programme within the time frame set out in the
Programme Declaration.

Optional programmes take effect once at least one third
of all EUMETSAT Member States have declared their
participation by signing the Declaration within the time
frame set out and the subscriptions of these Participating
States have reached 90% of the total financial envelope.
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Article 4

The council

1 The Council shall be composed of not more that two
representatives of each Member State, one of whom
should be a delegate of the country’s National
Meteorological Service. The representatives may be
assisted by advisers during meetings of the Council.

2 The Council shall elect from among its members a
Chairman and a Vice-Chairman who shall hold office for
two years and may be re-elected not more than once. The
Chairman shall conduct the discussions of the Council and
shall not have the capacity of a representative of a Member 
State.

3 The Council shall meet in ordinary session at least
once a year. It may meet in extraordinary session at the
request of either the Chairman or one-third of the Member
States. The Council shall meet at the EUMETSAT
Headquarters unless it decides otherwise.

4 The Council may establish subsidiary bodies and
working groups as it deems necessary for the achievement
of the objectives and programmes of EUMETSAT.

5 The Council shall adopt its own rules of procedure.

Article 5

Role of the council

1 The Council shall have the powers to adopt all the
measures necessary for the implementation of this
Convention.

2 The Council shall in particular be empowered,
(a) by a unanimous vote of all the Member States:
i. to decide on the accession of States referred to in

Article 16, and on the terms and conditions governing such 
accession;

ii. to decide on the adoption of mandatory programmes
and General Budget as referred to in Article 3.1;

iii. to decide on the ceiling of contributions for the
General Budget for a period of five years one year before
the end of the period or to revise such a ceiling;

iv. to decide on any measures of financing
programmes, e.g. through loans;

v. to authorise any transfer from a budget of a
mandatory programme to another mandatory programme;

vi. to decide on any amendment of an approved
Programme Resolution and Programme Definition as
referred to in Article 3.1;

vii. to approve the conclusion of Cooperation
Agreements with non-Member States;

viii. to decide to dissolve or not to dissolve
EUMETSAT in conformity with Article 20;

ix. to amend the Annexes to this Convention;
x. to approve cost overruns of more than 10% thereby

increasing the original financial envelope or ceiling of
mandatory programmes (except for MOP);

xi. to decide on activities to be carried out on behalf of
third parties.

(b) by a two-thirds majority vote of the Member States
present and voting representing also at least two-thirds of
the total amount of GNP contributions (respectively MOP
contributions for i. below):

i. to adopt the annual budget for the MOP, together
with the level of staff complements and the expenditure
and income forecast for the following three years attached
thereto;

ii. to adopt the Financial Rules as well as all other
financial provisions;

iii. to decide on the way EUMETSAT will be dissolved
pursuant to the provisions of Article 20.3 and 4;

iv. to decide on the exclusion of a Member State
pursuant to the provisions of Article 14, and on the
conditions of such exclusion;

v. to decide on any transfer of the EUMETSAT
Headquarters;

vi. to adopt the Staff Rules;
vii. to decide on the distribution policy for satellite data 

for mandatory programmes.
(c) by a vote representing at least two-thirds of the total

amount of contributions and one half of the Member States 
present and voting:

i. to adopt the annual General Budget and the annual
budgets for mandatory programmes (except for MOP),
together with their level of staff complements and the
expenditure and income forecast for the following three
years attached thereto;

ii. to approve cost overruns of up to 10% thereby
increasing the original financial envelope or ceiling
(except for MOP);

iii. to approve annually the accounts of the previous
year, together with the balance sheet of the assets and
liabilities of EUMETSAT, after taking note of the
auditor’s report, and give discharge to the Director-
General in respect of the implementation of the budget;

iv. to decide on all other measures relating to
mandatory programmes that have a financial impact on the 
Organisation.

(d) by a two-thirds majority of the Member States
present and voting:

i. to appoint the Director-General for a specific period,
and terminate or suspend his appointment; in the case of
suspension the Council shall appoint an Acting
Director-General;

ii. to define the operational specifications of mandatory 
satellite programmes as well as the products and services;

iii. to decide that an envisaged optional programme
falls within the objectives of EUMETSAT and that the
programme is in accordance with the general framework of 
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the Convention and the rules agreed by Council for its
application;

iv. to approve the conclusion of any Agreement with
Member States, international governmental and non-
governmental organisations, or national organisations of
Member States;

v. to adopt recommendations to the Member States
concerning amendments to this Convention;

vi. to adopt its own rules of procedure;
vii. to appoint the auditors and to decide the length of

their appointments.
(e) by a majority of the Member States present and

voting:
i. to approve appointments and dismissals of senior

staff;
ii. to decide on the setting-up of subsidiary bodies and

working groups and define their terms of reference;
iii. to decide on any other measures not explicitly

provided for in this Convention.

3 For optional programmes the following specific rules
apply:

(a) The Programme Declaration shall be adopted by a
two-thirds majority of Member States interested, present
and voting.

(b) All measures for the implementation of an optional
programme shall be decided upon by a vote representing at 
least two-thirds of the contributions and one-third of the
Participating States present and voting.

The coefficient of a Participating State is limited to
30%, even if the percentage of its financial contribution is
higher.

(c) Any amendment of the Programme Declaration or
any decision on accession requires unanimity of all
Participating States.

4 Each Member State shall have one vote in the
Council.  However, a Member State shall have no vote in
the Council if the amount of its arrears of contributions
exceeds the assessed amount of its contributions for the
current financial year.  In such cases the Member State
concerned may nevertheless be authorised to vote if a
two-thirds majority of all the Member States entitled to
vote considers that the non-payment is due to
circumstances beyond its control.  For the purpose of
determining unanimity or the majorities provided for in the 
present Convention, no account shall be taken of a
Member State that is not entitled to vote.  The above rules
shall apply mutatis mutandis to optional programmes.

The expression „Member State present and voting”
shall mean the Member States voting for or against.
Member States that abstain shall be considered as not
voting.

5 The presence of representatives of a majority of all
the Member States entitled to vote shall be necessary to
constitute a quorum.  This rule shall be applied mutatis
mutandis to optional programmes.  Council decisions in

respect of urgent matters may be secured by means of
a written procedure in the interval between Council
meetings.

Article 6

Director-general

1 The Director-General shall be responsible for the
implementation of the decisions taken by the Council and
for the execution of the tasks assigned to EUMETSAT. He
shall be the legal representative of EUMETSAT and in
that capacity he shall sign Agreements approved by the
Council, as well as contracts.

2 The Director-General shall act on the instructions of
the Council. He shall in particular,

(a) ensure the proper functioning of EUMETSAT;
(b) receive the contributions of the Member States;
(c) enter into the commitments and incur the

expenditure decided on by the Council, within the limit of
the authorised credits;

(d) implement decisions of the Council regarding the
financing of EUMETSAT;

(e) draft tender invitations and contracts;
(f) prepare the meetings of the Council and provide the

meetings of possible subordinate bodies and working
groups with the necessary technical and administrative
assistance;

(g) monitor and control the execution of contracts;
(h) prepare and implement the budgets of EUMETSAT 

in accordance with the Financial Rules and submit
annually for approval by the Council the accounts relating
to the implementation of the budgets and the balance sheet
of assets and liabilities, drawn up in each case in
accordance with the Financial Rules, and the report on the
activities of EUMETSAT;

(i) maintain the necessary accounts;
(j) execute such other tasks as may be entrusted to him

by the Council.

3 The Director-General shall be supported by a
Secretariat.

Article 7

Staff of the secretariat

1 Except as provided for in the second paragraph of this 
Article the staff of the Secretariat shall be governed by the
Staff Rules adopted by the Council under the provisions of
Article 5.2 (b). Where the conditions of employment of a
staff member of the Secretariat are not governed by the
said Rules, they shall be governed by the law applicable in
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the country where the person concerned is carrying out his
duties.

2 Staff shall be recruited on the basis of their
qualifications, account being taken of the international
character of EUMETSAT. No post may be reserved for
nationals of a specific Member State.

3 Staff of national bodies of the Member States may be
employed by and made available to EUMETSAT for a
specific period.

4 The Council shall, in conformity with Article 5.2 (e),
approve appointments and dismissals of senior staff as
defined in the Staff Rules. Other staff members shall be
appointed and may be dismissed by the Director-General
acting under authority delegated by the Council. The
Director-General shall have authority over the Secretariat
staff as a whole.

5 The Member States shall respect the international
character of the responsibilities of the Director-General
and members of the Secretariat.  In the exercise of their
duties, the Director-General and members of the
Secretariat shall neither seek nor accept instructions from
any Government or any authority external to
EUMETSAT.

Article 8

Ownership and distribution of satellite data

1 EUMETSAT shall have worldwide exclusive
ownership of all data generated by EUMETSAT’s
satellites or instruments.

2 EUMETSAT shall make available sets of data agreed
by the Council to the National Meteorological Services of
Member States of the World Meteorological Organization.

3 The distribution policy regarding satellite data shall
be decided in accordance with the rules laid down in
Article 5.2 (b) for mandatory programmes and 5.3 (b)
for optional programmes.  EUMETSAT, through the
Secretariat, and the Member States shall be responsible for 
the implementation of this policy.

Article 9

Liability

1 EUMETSAT offers no warranty in respect of the
services and products provided or to be provided pursuant
to this Convention.

2 EUMETSAT, the Member States, and their civil
servants or employees, when acting in the exercise of their
functions and within the limits of their authority, as well as
any representative at EUMETSAT meetings, shall not be

liable to any Member State or EUMETSAT in respect of
loss or injury resulting from any discontinuation, delay or
unsatisfactory operation of the services provided.

3 No Member State shall be liable for the acts and
obligations of EUMETSAT linked with the establishment
of the space segment of EUMETSAT, except where such
liability results from a treaty to which that Member State
and a State claiming compensation are parties. In that case, 
EUMETSAT shall indemnify the Member State concerned 
in respect of any such liability, unless the latter has
expressly undertaken to assume exclusively such liability.
The Council shall establish the procedures for the
implementation of this paragraph.

Article 10

Funding principles

1 The expenditure of EUMETSAT shall be covered by
the financial contributions of the Member States and by
any other EUMETSAT income.

2 Each Member State shall pay to EUMETSAT an
annual contribution to the General Budget and to the
mandatory programmes (except for MOP) on the basis of
the average Gross National Product (GNP) of each
Member State for the three latest years for which statistics
are available.

The update of the statistics shall be made every three
years.

For MOP, each Member State shall pay to EUMETSAT
an annual contribution on the basis of the scale contained
in Annex II.

3 Member States are bound to pay their contributions to 
mandatory programmes (except MOP) up to a maximum
of 110% if a decision is taken according to Article 5.2
(c) ii.

4 For optional programmes, each participating Member 
State shall pay to EUMETSAT an annual contribution on
the basis of the scale agreed for the programme.

5 In the case an optional programme is not fully
subscribed within one year after the date at which it has
taken effect in accordance with Article 3.2 the existing
participants are bound to accept a new scale of
contributions whereby the deficit is distributed pro rata,
unless they agree unanimously on a different solution.

6 All contributions shall be made in European
Currency Units (ECU) as defined by the European
Communities.  For MOP contributions may also be made
in any convertible currency.

7 The methods of payment of the contributions, and the
methods of updating the statistics for GNP, shall be
determined in the Financial Rules.
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8 The Financial Rules shall define the applicable
procedure in the event of the non-payment of contributions 
of a Member State, as well as the additional charges on the
Member State that is in arrears with its contributions.

9 The Council may accept voluntary contributions,
whether in cash or otherwise, provided they are made for
purposes compatible with the objectives, activities and
principles of conduct of EUMETSAT.

Article 11

Budgets

1 Budgets shall be established in terms of ECU.

2 The financial year shall run from 1 January to
31 December.

3 The budgets of EUMETSAT shall be drawn up for
each financial year before the beginning of that year under
the conditions laid down in the Financial Rules. The
revenue and expenditure shown in the budgets shall be
in balance.

4 The Council shall, in conformity with Article 5.2 (b)
and (c), adopt the budget for MOP, the General Budget and 
the budgets for mandatory programmes for each financial
year, as well as any supplementary and amending budgets.
Member States participating in optional programmes shall
adopt the budgets for these programmes in accordance
with Article 5.3 (b).

5 The adoption of the budgets shall constitute:

(a) the obligation for each Member State to make
available to EUMETSAT the financial contributions fixed
in the budgets;

(b) the authority for the Director-General to incur
commitments and expenditure within the limit of the
corresponding authorised credits.

6 If a budget has not been adopted by the beginning of
a financial year, the Director-General may, each month,
enter into commitments and make payments in each
chapter of the corresponding budget up to one twelfth of
the appropriations in the budget of the preceding financial
year, provided that he shall not have at his disposal
appropriations in excess of one twelfth of those provided
for in the draft budget.

7 Member States shall pay each month, on a
provisional basis and in accordance with the scale of
contributions, the amounts necessary for the application of 
paragraph 6 of this Article.

8 The detail of the financial arrangements and
accounting procedures shall be contained in the Financial

Rules adopted by the Council in conformity with
Article 5.2 (b).

Article 12

Audit

1 The accounts of all revenue and expenditure shown in 
the budgets and the balance sheet of the assets and
liabilities of EUMETSAT shall, under the conditions laid
down in the Financial Rules, be submitted for annual audit. 
The auditors shall submit to the Council each year a report
on the accounts.

2 The Director-General shall give the auditors any
information and assistance needed for the execution of
their task.

3 The further detail of the audit shall be determined by
the Council.

Article 13

Privileges and immunities

EUMETSAT shall enjoy the privileges and immunities
that are necessary for the performance of its official
activities, in conformity with a Protocol to be drawn up
subsequently.

Article 14

Non-fulfilment of obligations

1 A Member State that fails to fulfil its obligations
under this Convention shall cease to be a member of
EUMETSAT, if the Council so decides in conformity with
the provisions of Article 5.2 (b), the State concerned not
taking part in the vote on this issue. The decision shall take
effect at a date decided by the Council.

2 If a Member State is excluded from the Convention,
the scales of contributions for the General Budget and for
the mandatory programmes shall be adjusted in
accordance with Article 10.2.  The Participating States
shall, in accordance with the rules laid down in the
Programme Declaration, decide about any adjustment
of scales of contributions following the exclusion from
optional programmes.

Article 15

Disputes

1 Any dispute between two or more Member States, or
between any of them and EUMETSAT, concerning the
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interpretation or application of this Convention or its
Annexes, that cannot be settled by or through the Council
shall, at the request of any Party to the dispute, be
submitted to an Arbitration Tribunal, unless the Parties
agree on another mode of settling the dispute.

2 The Arbitration Tribunal shall consist of three
members. Each Party to the dispute shall nominate one
arbitrator within a period of two months reckoned from the 
date of receipt of the request referred to in paragraph 1
above. The first two arbitrators shall, within a period of
two months reckoned from the nomination of the second
arbitrator, nominate the third arbitrator, who shall be the
Chairman of the Arbitration Tribunal and who may not be
a national of a State that is a Party to the Dispute. If one of
the two arbitrators has not been nominated within the
required period he shall, at the request of either Party, be
nominated by the President of the International Court of
Justice or, if there is no agreement between the Parties
to call on the latter, by the Secretary General of the
Permanent Court of Arbitration. The same procedure shall
apply if the Chairman of the Arbitration Tribunal has not
been nominated within the required period.

3 The Arbitration Tribunal shall itself determine its
seat and establish its own rules of procedure.

4 Each Party shall bear the cost relating to the arbitrator 
for whose nomination it is responsible, as well as the costs
of being represented before the Tribunal. The expenditure
relating to the Chairman of the Arbitration Tribunal shall
be shared equally by the Parties to the dispute.

5 The award of the Arbitration Tribunal shall be made
by a majority of its members, who may not abstain from
voting. This award shall be final and binding on all Parties
to the dispute and no appeal shall lie against it. The Parties
shall comply with the award without delay. In the event of
a dispute as to its meaning or scope, the Arbitration
Tribunal shall interpret it at the request of any Party to the
dispute.

Article 16

Signature, ratification, and accession

1 This Convention shall be open for signature by the
States that took part in the Conference of Plenipotentiaries
on the setting-up of a European Organisation for the
Exploitation of Meteorological Satellites.

2 The said States shall become Parties to this
Convention either

– by signature not subject to ratification, acceptance or
approval, or

– by the deposit of an instrument of ratification,
acceptance or approval with the depositary if the

Convention was signed subject to ratification, acceptance
or approval.

3 From the date of entry into force of this Convention,
any State that did not take part in the Conference of
Plenipotentiaries referred to in paragraph 1 of this Article
may accede to it following a Council decision taken in
conformity with the provisions of Article 5.2 (a). A State
that wishes to accede to this Convention shall notify the
Director-General accordingly and the latter shall inform
the Member States of the request at least three months
before it  is submitted to the Council for decision. The
Council shall determine the terms and conditions for the
accession of the State in question, in conformity with
Article 5.2 (a).

4 The instruments of ratification, acceptance, approval
and accession shall be deposited with the Government of
the Swiss Confederation, referred to as „the depositary”.

5 Accession to the EUMETSAT Convention means as
a minimum participation in the General Budget and in all
the mandatory programmes.  Participation in optional
programmes is subject to a decision of the Participating
States in accordance with Article 5.3 (c).  Any State that
becomes a Party to the Convention shall make a special
payment towards the investments already made taking into 
account the mandatory and optional programmes in which
the State will participate.  The amount of payment shall be
determined in conformity with Article 5.2 (a) i. as regards
mandatory programmes and in conformity with Article 5.3 
(c) as regards the optional programmes.

6 If a State accedes to the Convention, the scale of
contributions for the General Budget and for the
mandatory programmes shall be adjusted by the Council.
The Participating States shall decide about any adjustment
of scales of contributions following the accession to any
optional programme.

Article 17

Entry into force

1 This Convention shall enter into force sixty days after 
the date on which States whose aggregate contributions
according to the scale at Annex II amount to at least 85%
of the total amount of the contributions have become
Parties to the Convention in implementation of
Article 16.2.

2 If the requirements for entry into force of this
Convention in accordance with paragraph 1 of this Article
have not been met 2 years after the date on which the
Convention was opened for signature, the depositary shall, 
at the earliest time possible, convene the Governments of
the States which have signed the Convention without their
signature being subject to ratification, acceptance or
approval or which have deposited instruments of
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ratification, acceptance or approval. These Governments
may then decide that notwithstanding the requirements of
paragraph 1 the Convention shall enter into force among
them. In taking such a decision these Governments shall
agree upon the date of entry into force and a revision of the
scale of contributions referred to in Annex II.

3 Fol lo wing the ent ry into for ce of the Con ven ti on
pur su ant to eit her pa rag raph 1 or pa rag raph 2 of this
Ar tic le, and pen ding the de po sit of its inst ru ment of
ra ti fi ca ti on, ac cep tan ce or app ro val, a Sta te that has sig ned 
the Con ven ti on sub ject to ra ti fi ca ti on, ac cep tan ce or
app ro val may take part in EUMETSAT me e tings wit ho ut
the right to vote.

4 For any State that, subsequent to the date of entry into 
force of the Convention, pursuant to either paragraph 1 or
paragraph 2 of this Article, signs the Convention without
its signature being subject to ratification, acceptance or
approval, or deposits its instrument of ratification,
acceptance or approval, and for any State that accedes to it, 
the Convention shall take effect on the date of signature by
the said State or on the date of deposit of its instrument of
ratification, acceptance, approval or accession, as the case
may be.

Article 18

Amendments

1 Any Member State may propose amendments to this
Convention. The amendment proposals shall be sent to the
Director-General who shall communicate them to the other 
Member States at least three months prior to their
examination by the Council. The Council shall examine
the said proposals and may, by a decision taken in
conformity with Article 5.2 (d) v., recommend the
Member States to accept the proposed amendments.

2 The amendments recommended by the Council shall
enter into force thirty days following the receipt by the
depositary of the Convention of the written declarations of
acceptance of all the Member States.

3 The Council may, by a decision taken in conformity
with Article 5.2 (a), amend the Annexes to this Convention 
provided that any such amendment does not conflict with
the Convention, at the same time determining the
corresponding date of entry into force
for all the Member States.

Article 19

Denunciation

1 After this Convention has been in force for six years,
any Member State may denounce it by notifying the
depositary of the Convention, thereby leaving the General

Budget, mandatory and optional programmes.  The
denunciation shall take effect for the General Budget at the 
end of the five year period for which the financial ceiling
was decided, and for the mandatory or optional
programmes at the time of the expiration of the
programmes.

2 The State concerned shall retain the rights it has
acquired up to the date the denunciation takes effect with
regard to the various programmes in which it was
involved.

3 If a Member State ceases to be a Party to the
Convention, the scale of contributions for the General
Budget shall be adjusted in accordance with Article 10.2
for the five year period following the period in which the
State concerned denounced the Convention.

Article 20

Dissolution

1 EUMETSAT may at any time be dissolved by the
Council by a decision in accordance with Article 5.2 (a).

2 Unless the Council decides otherwise, EUMETSAT
shall be dissolved if, as a result of the denunciation of this
Convention by one or more Member States under the
provision of Article 19.1 or as a result of an exclusion
following Article 14.1, the contribution rate of each other
Member State to the General Budget and to the mandatory
programmes is increased by more than one fifth.

The decision on the dissolution shall be taken by the
Council in conformity with Article 5.2 (a), a Member State 
having denounced the Convention or having been
excluded not taking part in the vote on this issue.

3 In the cases referred to in paragraph 1 and 2, the
Council shall appoint a liquidation authority.

4 The assets shall be shared out among the States that
are members of EUMETSAT at the time of its dissolution
pro rata to the contributions actually paid by them from the 
time of becoming Parties to this Convention. In the event
of a deficit this shall be met by the same States pro rata to
the contributions as assessed for the current financial year.

Article 21

Notification

The depositary shall notify the signatory and acceding
States of:

(a) all signatures of the Convention;
(b) the deposit of any instrument of ratification,

acceptance, approval or accession;
(c) the entry into force of the Convention, pursuant to

either paragraph 1 or paragraph 2 of Article 17;

9. szám KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ 1705



(d) the adoption and entry into force of any amendment
to the Convention or to the Annexes thereto;

(e) any denunciation of the Convention, or any loss of
membership status in EUMETSAT;

(f) the dissolution of EUMETSAT.

Article 22

Registration

Upon the entry into force of this Convention, and of any
amendments to it, the depositary shall register them with
the Secretary General of the United Nations in accordance
with Article 102 of the Charter of the United Nations.

Egyezmény
A Meteorológiai Mûholdak

Hasznosításának Európai Szervezetének
a létrehozásáról
(EUMETSAT)

módosította: az EUMETSAT Tanácsa
az 1991. június 5-i EUM/C/Res. XXXVI. sz.

határozattal, amelyet ezt köve tõen az EUMETSAT
valamennyi tagállama elfogadott

Preambulum

A je len egyez mény ben ré szes ál la mok,
fi gye lem be véve, hogy:
– a la kos ság biz ton sá ga és szá mos em ber i te vé keny ség

ha té kony ki vi te le zé se me te o ro ló gi ai ada tok tól függ, to -
váb bá hogy ez pon to sabb és gyor sabb elõ re jel zé se ket tesz
szük sé ges sé;

– az elõ re jel zé sek ja ví tá sá nak le he tõ sé ge nagy mér ték -
ben függ – min d a he lyi, min d pe dig a vi lág szin tû – me te o -
ro ló gi ai meg fi gye lé sek ren del ke zés re ál lá sá tól, be le ért ve
a tá vo li és si va ta gi ré gi ók kal kap cso la to sa kat is;

– a me te o ro ló gi ai mû hol dak bi zo nyí tot ták al kal mas sá -
gu kat és a föld i meg fi gye lé si rend sze rek ki egé szí té sé vel
kap cso la tos egye dül ál ló po ten ci ál ju kat, kü lö nö sen az
 állandó idõ já rás-meg fi gye lés, va la mint a föld fel szín leg in -
kább meg kö ze lít he tet len te rü le te i vel kap cso lat ban vég zett
meg fi gye lé sek el vég zé se és gyors be gyûj té se te kin te té -
ben;

– a me te o ro ló gi ai mû hol dak – adat le fe dett sé gük nél és
mû kö dé si jel lem zõ ik nél fog va – hosszú távú, a Föld és ég -
haj la tá nak nyo mon kö ve té se te kin te té ben lét fon tos sá gú, a
glo bá lis vál to zás ki mu ta tá sa vo nat ko zá sá ban kü lö nö sen
fon tos glo bá lis adat ál lo má nyo kat biz to sí ta nak;

meg ál la pít va, hogy:
– a Me te o ro ló gi ai Vi lág szer ve zet aján lot ta tag ja i nak a

me te o ro ló gi ai adat bá zi sok ja ví tá sát és a prog ram ja i hoz
hoz zá já ru lás ér de ké ben erõ tel je sen tá mo gat ta a glo bá lis
mû hol das meg fi gye lé si rend szer ki dol go zá sá ra és hasz no -
sí tá sá ra irá nyuló ter ve ket;

– az Euró pai Ûr ügy nök ség si ke re sen fej lesz tett ki
 Meteosat mû hol da kat;

– az EUMETSAT ál tal ve ze tett Me te o sat ope ra tív
prog ram (MOP) bi zo nyí tot ta, hogy Euró pa is ké pes fe le -
lõs sé get vál lal ni a glo bá lis mû hol das meg fi gye lõ rend szer
mû köd te té sé ben;

fel is mer ve, hogy:
– egyet len má sik nem ze ti vagy nem zet kö zi szer ve zet

sem biz to sít ja Euró pa szá má ra az annak ér dek kö ré be tar to -
zó zó nák le fe dé sé hez szük sé ges, va la mennyi meteoroló -
giai mû hol das ada tot;

– az ûr ipar te rü le tén vég zen dõ te vé keny sé gek hez szük -
sé ges em ber i, mû sza ki és pénz ügyi for rá sok nagy ság rend -
je olyan mér té kû, hogy ezek a for rá sok túl men nek bár mely 
euró pai or szág le he tõ sé ge in;

– kí vá na tos az euró pai me te o ro ló gi ai szer ve ze tek szá -
má ra olyan együtt mû kö dé si ke re tet biz to sí ta ni, amely
 lehetõvé te szi szá muk ra, hogy kö zös te vé keny sé gek be
kezd je nek a me te o ro ló gi ai ku ta tás ra és idõ já rás-elõ re jel zés -
re alkalmaz ható ûr tech no ló gi ák fel hasz ná lá sá val;
a kö vet ke zõk ben ál la pod tak meg:

1. Cikk

Az EUMETSAT létrehozása

(1) Ezút tal meg ala pí tás ra ke rül a Me te o ro ló gi ai Mû hol -
dak Hasz no sí tá sá nak Euró pai Szer ve ze te (a továb biak ban: 
„EUMETSAT”).

(2) Az EUMETSAT tag jai (a továb biak ban: tag ál la -
mok) azok az ál la mok, ame lyek je len egyez mény 16. cik -
ké nek (2) be kez dé se vagy 16. cik ké nek (3) be kez dé se
 értelmében annak ré szes fe lei.

(3) Az EUMETSAT jogi sze mé lyi ség gel ren del ke zik.
Az EUMETSAT kü lö nö sen szer zõ dést köt het, ingó és in -
gat lan va gyont sze rez het és ide ge nít het el, va la mint bí ró -
sá gi el já rá sok ban ve het részt.

(4) Az EUMETSAT szer vei a Ta nács és a Fõ igaz ga tó.

(5) Az EUMETSAT köz pont ja Darms tadt ban (Né met -
or szá gi Szö vet sé gi Köz tár sa ság) van, ki vé ve, ha a Ta nács
az 5. cikk (2) be kez dé se b) pont já nak (v) al pont já val össz -
hang ban et tõl el té rõ en ha tá roz.

(6) Az EUMETSAT hi va ta los nyel vei az an gol és a
fran cia.

2. Cikk

Célkitûzések, tevékenységek és programok

(1) Az EUMETSAT el sõd le ges cél ki tû zé se ope ra tív
me te o ro ló gi ai mû hol dak euró pai rend sze re i nek lét re ho zá -
sa, fenn tar tá sa és fel hasz ná lá sa, a le he tõ leg tel je sebb mér -
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ték ben figye lembe véve a Me te o ro ló gi ai Vi lág szer ve zet
aján lá sa it.

Az EUMETSAT to váb bi cél ki tû zé se, hogy hoz zá já rul -
jon az ég haj lat ope ra tív meg fi gye lé sé hez és a glo bá lis
 éghajlat-változások fel tá rá sá hoz.

(2) A kez de ti rend szer fo ga lom meg ha tá ro zá sa az I. mel -
lék let ben sze re pel; a 3. cikk ben meg ha tá ro zot tak sze rint
pe dig to váb bi rend sze re ket hoz nak lét re.

(3) Cél ki tû zé se i nek vég re haj tá sa so rán az EUMET SAT:
a) a le he tõ leg tel je seb ben ki hasz nál ja az Eu ró pá ban

 kifejlesztett tech no ló gi ák elõ nye it, kü lö nö sen a me te o ro -
ló gi ai mû hol dak te rü le tén, az zal, hogy elõ ír ja a tech ni ka i -
lag si ke res nek és költ ség ha té kony nak bi zo nyult prog ra -
mok ope ra tív foly ta tá sát;

b) adott eset ben tá masz ko dik a ha son ló te rü le ten te vé -
keny ke dõ, már meg lé võ nem zet kö zi szer ve ze tek képes -
ségeire;

c) hoz zá já rul olyan ûr me te o ro ló gi ai tech ni kák és mû -
hol da kat al kal ma zó me te o ro ló gi ai meg fi gye lõ-rend sze rek
ki fej lesz té sé hez, ame lyek op ti má lis költ ség mel lett ve zet -
het nek jobb szol gál ta tá sok hoz.

(4) Cél ki tû zé se i nek el éré se ér de ké ben az EUMETSAT
– a le he tõ leg tel je sebb mér ték ben és a me te o ro ló gi ai
 hagyományoknak meg fele lõen – együtt mû kö dik a tag ál la -
mok kor má nya i val és a nem ze ti szer ve ze tek kel, va la mint
har ma dik ál la mok kal és azok kal a kor mány za ti vagy nem
kor mány za ti nem zet kö zi tu do má nyos és mû sza ki szer ve -
ze tek kel, ame lyek nek te vé keny sé gei az EUMETSAT cél -
ki tû zé se i hez kap cso lód nak. Az EUMETSAT eb bõl a cél -
ból meg ál la po dá so kat köt het.

(5) Az ál ta lá nos költ ség ve tés az egye di prog ra mok hoz
nem kap cso ló dó te vé keny sé ge ket fog lal ja ma gá ba. Ezek
te szik ki az EUMETSAT alap ve tõ mû sza ki és igaz ga tá si
inf ra struk tú rá ját, be le ért ve az alap ve tõ en szük sé ges sze -
mély ze ti ál lo mányt, az épü le te ket és a fel sze re lést, va la -
mint a Ta nács ál tal a még nem jó vá ha gyott, jö võ be li prog -
ra mok elõ ké szí té se kor en ge dé lye zett elõ ze tes tevékeny -
ségeket.

(6) Az EUMETSAT prog ram jai közé tar toz nak a kö te -
le zõ prog ra mok, ame lyek ben va la mennyi tag ál lam részt
vesz és az ön kén tes prog ra mok, ame lyek re az arra vál lal -
ko zó tag ál la mok rész vé te lé vel ke rül sor.

(7) A kö te le zõ prog ra mok a kö vet ke zõk:
a) az Egyez mény I. mel lék le té ben meg ha tá ro zott

 Meteosat ope ra tív prog ram (MOP);
b) a geo sta ci o ná ri us és po lá ris ke rin gé si pá lyák ról vég -

zett meg fi gye lé sek to váb bi biz to sí tá sá hoz szük sé ges alap -
ve tõ prog ra mok;

c) a Ta nács ál tal ilyen ként meg ha tá ro zott bár mely más
prog ram.

(8) Az ön kén tes prog ra mok az EUMETSAT cél ki tû zé -
se in be lü li, a Ta nács ál tal ilyen ként meg ha tá ro zott prog -
ramok.

(9) Az EUMETSAT – a je len cikk (6), (7) és (8) be kez -
dé sé ben em lí tett prog ra mo kon túl me nõ en, de az
EUMETSAT cél ki tû zé se i be nem üt kö zõ mó don – har ma -
dik fe lek ál tal kért és a Ta nács ál tal az 5. cikk (2) be kez dé -
sé nek a) pont já val össz hang ban jó vá ha gyott te vé keny sé -
ge ket vé gez het. Az ilyen te vé keny sé gek költ sé ge it az érin -
tett har ma dik fél vi se li.

3. Cikk

A programok és az általános költségvetés elfogadása

(1) A kö te le zõ prog ra mo kat és az ál ta lá nos költ ség ve -
tést egy prog ram ha tá ro zat nak a Ta nács ál ta li, az 5. cikk
(2) be kez dé sé nek a) pont já val össz hang ban tör té nõ el fo -
ga dá sá val ál la pít ják meg, amely hez csa tol nak egy, va la -
mennyi szük sé ges prog ram-, mû sza ki, pénz ügyi, szer zõ -
dé si, jogi és egyéb ele met tar tal ma zó, rész le tes prog ram-
meg ha tá ro zást is.

(2) Az ön kén tes prog ra mo kat egy prog ram nyi lat ko zat -
nak az ér de kelt tag ál la mok ál ta li, az 5. cikk (3) be kez dé sé -
nek a) pont já val össz hang ban tör té nõ el fo ga dá sá val ál la -
pít ják meg, amely hez csa tol nak egy, va la mennyi szük -
séges prog ram-, mû sza ki, pénz ügyi, szer zõ dé si, jogi és
egyéb ele met tar tal ma zó, rész le tes prog ram-meg ha tá ro -
zást is. Min den ön kén tes prog ram nak az EUMETSAT cél -
ki tû zé se i nek kell meg fe lel nie és össz hang ban kell len nie
az Egyez mény ál ta lá nos ke re té vel, va la mint a Ta nács ál tal
az Egyez mény al kal ma zá sa cél já ból meg ha tá ro zott sza bá -
lyok kal. A prog ram nyi lat ko za tot a Ta nács en ge dé lye zõ
ha tá ro zat tal hagy ja jóvá az 5. cikk (2) be kez dé se d) pont já -
nak (iii) al pont já val össz hang ban.

Bár mely tag ál lam részt ve het a programnyilatkozat-
 tervezet el ké szí té sé ben és a prog ram nyi lat ko zat ban meg -
ha tá ro zott ha tár idõn be lül az ön kén tes prog ram ban részt
ve võ tag ál lam le het.

Az ön kén tes prog ra mok ak kor lép nek ha tály ba, ha az
EUMETSAT tag ál la ma i nak leg alább egy har ma da je lez te
rész vé te lét a nyi lat ko zat nak a meg ha tá ro zott ha tár idõn
 belüli alá írá sá val és ezek nek a részt vevõ tag ál la mok nak a
hoz zá já ru lá sai el ér ték a tel jes pénz ügyi ke ret 90%-át.

4. Cikk

A tanács

(1) A Ta nács tag ál la mon ként leg fel jebb két kép vi se lõ -
bõl áll, akik kö zül az egyik sze mély az adott or szág Nem -
ze ti Me te o ro ló gi ai Szol gá la tá nak kül dött je. A kép vi se lõ -
ket ta nács adók se gít he tik a Ta nács ülé se in.

(2) A Ta nács tag jai kö zül el nö köt és al el nö köt vá laszt,
akik nek hi va ta li ide je két év és akik leg fel jebb egy szer új -

9. szám KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ 1707



ra vá laszt ha tók. A Ta nács tár gya lá sa it az el nök ve ze ti, aki
nem jár hat el va la mely tag ál lam kép vi se lõ je ként.

(3) A Ta nács éven te leg alább egy szer ren des ülést tart.
A Ta nács akár az el nök, akár a tag ál la mok egy har ma dá nak 
ké ré sé re rend kí vü li ülést tart. A Ta nács az EUMETSAT
köz pont já ban ülé se zik, ki vé ve, ha et tõl el té rõ en ha tá roz -
nak.

(4) A Ta nács ki se gí tõ szer ve ket és mun ka cso por to kat
hoz hat lét re, amennyi ben ezt az EUMETSAT cél ki tû zé se i -
nek és prog ram ja i nak meg valósításához szük sé ges nek
tart ja.

(5) A Ta nács fo gad ja el sa ját el já rá si sza bály za tát.

5. Cikk

A tanács szerepe

(1) A Ta nács jo go sult je len egyez mény vég re haj tá sá hoz 
szük sé ges va la mennyi in téz ke dés el fo ga dá sá ra.

(2) A Ta nács kü lö nö sen a kö vet ke zõk re jo go sult:
a) va la mennyi tag ál lam egy han gú sza va za tá val:
(i) a 16. cikk ben em lí tett ál la mok csat la ko zá sá ra, va la -

mint az ilyen csat la ko zás ra irány adó fel té te lek re vonat -
kozó dön tés meg ho za ta lá ra,

(ii) a 3. cikk (1) be kez dé sé ben em lí tett kö te le zõ prog ra -
mok és ál ta lá nos költ ség ve tés el fo ga dá sá ra vo nat ko zó
dön tés meg ho za ta lá ra,

(iii) az ál ta lá nos költ ség ve tés hez  való hoz zá já ru lá sok
leg ma ga sabb szint jé vel kap cso la tos dön tés meg ho za ta lá ra
öt éves idõ szak ra az idõ szak vége elõtt egy év vel vagy az
em lí tett leg ma ga sabb szint fe lül vizs gá la tá ra,

(iv) a prog ra mok – pl. köl csö nö kön ke resz tü li – fi nan -
szí ro zá sá val kap cso la tos bár mely in téz ke dés re vo nat ko zó
dön tés meg ho za ta lá ra,

(v) egy kö te le zõ prog ram költ ség ve té sé bõl egy má sik
 kötelezõ prog ram ra tör té nõ át vi tel en ge dé lye zé sé re,

(vi) a 3. cikk (1) be kez dé sé ben em lí tett jó vá ha gyott
prog ram ha tá ro zat és prog ram-meg ha tá ro zás bár mely
 módosításával kap cso la tos dön tés meg ho za ta lá ra,

(vii) együtt mû kö dé si meg ál la po dá sok har ma dik ál la -
mok kal tör té nõ meg kö té sé nek jó vá ha gyá sá ra,

(viii)  az EUMETSAT, 20. cik kel össz hang ban tör té nõ,
meg szün te té sé vel vagy meg szün te té sé nek mel lõ zé sé vel
kap cso la tos dön tés meg ho za ta lá ra,

(ix) a je len egyez mény mel lék le te i nek mó do sí tá sá ra,
(x) a kö te le zõ prog ra mok ere de ti pénz ügyi ke re tét vagy

pla fon ját nö ve lõ, 10%-ot meg ha la dó költ ség túl lé pé sek
 jóváhagyása,

(xi)  har ma dik fe lek ne vé ben el vég zen dõ tevékeny -
ségekkel kap cso la tos dön tés meg ho za ta la;

b) a je len lé võ és a GNP hoz zá já ru lá sok (illet ve az aláb bi
(i) pont te kin te té ben a MOP-hoz zá já ru lá sok) tel jes össze gé -
nek leg alább két har ma dát kép vi se lõ sza va za tok kal rendel -
kezõ tag ál la mok két har ma dos több sé gû sza va za tá val:

(i) a MOP-ra vo nat ko zó éves költ ség ve tés – a sze mély -
zet tel jes lét szá má nak szint jé vel együtt –, va la mint az
 ahhoz csa tolt, a kö vet ke zõ há rom évre vo nat ko zó ki adás-
és  bevétel-elõrejelzés el fo ga dá sá ra,

(ii) a pénz ügyi sza bály zat, va la mint egyéb pénz ügyi
ren del ke zé sek el fo ga dá sá ra,

(iii) annak el dön té sé re, hogy az EU MET SAT-ot
 miként szün te tik meg a 20. cikk (3) és (4) be kez dé sé nek
ren del ke zé sei sze rint,

(iv) egy tag ál lam nak a 14. cikk ren del ke zé sei sze rin ti
 kizárásával, va la mint az ilyen ki zá rás fel té te le i vel kap cso -
la tos dön tés meg ho za ta lá ra,

(v) az EUMETSAT köz pont já nak át he lye zé sé vel kap -
cso la tos dön tés meg ho za ta lá ra,

(vi) a sze mély ze ti sza bály zat el fo ga dá sá ra,
(vii)  a kö te le zõ prog ra mok te kin te té ben a mû hol das

ada tok meg osz tá sá ra vo nat ko zó po li ti ká val kap cso la tos
dön té sek meg ho za ta lá ra;

c) a hoz zá já ru lá sok tel jes össze gé nek leg alább két har -
ma dát, va la mint a je len lé võ és sza va zó tag ál la mok fe lét
kép vi se lõ sza va zat tal:

(i) az éves ál ta lá nos költ ség ve tés és a kö te le zõ prog ra -
mok ra (a MOP ki vé te lé vel) vo nat ko zó éves költ ség ve té -
sek – a sze mély zet tel jes lét szá má nak szint jé vel együtt –,
va la mint az ah hoz csa tolt, a kö vet ke zõ há rom évre vo nat -
ko zó ki adás- és be vé tel-elõ re jel zés el fo ga dá sá ra,

(ii) az ere de ti pénz ügyi ke re tet vagy pla font (a MOP
 kivételével) nö ve lõ, 10%-ig ter je dõ költ ség túl lé pé sek
 jóváhagyására,

(iii) az elõ zõ év el szá mo lá sa i nak jó vá ha gyá sá ra éven te, 
az EUMETSAT esz köz- és for rás mér le gé vel együtt, figye -
lembe véve a könyv vizs gá ló je len té sét is, va la mint a
 Fõigazgató men te sí té sé re a költ ség ve tés vég re haj tá sá ra
vo nat ko zó fe le lõs ség alól,

(iv) a kö te le zõ prog ra mok ra vo nat ko zó, a Szer ve zet re
pénz ügyi ha tás sal járó min den egyéb in téz ke dés sel kap -
cso la tos dön tés meg ho za ta lá ra;

d) a je len lé võ és sza va zó tag ál la mok két har ma dos
több sé gû sza va za tá val:

(i) a Fõ igaz ga tó nak egy adott idõ szak ra tör té nõ ki ne ve -
zé sé re, és ki ne ve zé sé nek meg szün te té sé re vagy fel füg -
gesz té sé re; fel füg gesz tés ese tén a Ta nács he lyet tes
 Fõigazgatót ne vez ki,

(ii) a kö te le zõ mû hol das prog ra mok mû kö dé si jel lem -
zõ i nek, va la mint a ter mé kek és szol gál ta tá sok meg ha tá ro -
zá sá ra,

(iii) az arra vo nat ko zó dön tés meg ho za ta lá ra, hogy egy
ter ve zett ön kén tes prog ram az EUMETSAT cél ki tû zé se i -
be tar to zik, va la mint hogy a prog ram össz hang ban van az
Egyez mény ál ta lá nos ke re té vel és a Ta nács ál tal az egyez -
mény al kal ma zá sa cél já ból meg ál la pí tott sza bá lyok kal,

(iv) a tag ál la mok kal, nem zet kö zi kor mány za ti és nem
kor mány za ti szer ve ze tek kel, vagy a tag ál la mok nem ze ti
szer ve ze te i vel meg álla po dás meg kö té sé nek jóváhagyá -
sára,
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(v) a tag ál la mok nak cím zett, ezen egyez mény mó do sí tá -
sa i ra vo nat ko zó aján lá sok el fo ga dá sá ra,

(vi) sa ját el já rá si sza bály za tá nak el fo ga dá sá ra,

(vii) a könyv vizs gá lók ki ne ve zé sé re és a ki ne ve zé sük
idõ tar ta má ra vo nat ko zó dön tés meg ho za ta lá ra;

e) a je len lé võ és sza va zó tag ál la mok több sé gé nek sza -
va za tá val:

(i) a sze mély zet ma gas be osz tá sú tag jai ki ne ve zé sé nek
és fel men té sé nek jó vá ha gyá sá ra,

(ii) ki se gí tõ szer vek és mun ka cso por tok lét re ho zá sá ra
vo nat ko zó dön tés meg ho za ta lá ra és fel ada ta ik meg ha tá ro -
zá sá ra,

(iii) a je len egyez mény ben ki fe je zet ten elõ nem írt
egyéb in téz ke dé sek kel kap cso la tos dön té sek meg ho za ta -
lá ra.

(3) Az ön kén tes prog ra mok vo nat ko zá sá ban a követ -
kezõ kü lö nös sza bá lyo kat kell al kal maz ni:

a) A prog ram nyi lat ko za tot az ér de kelt, je len lé võ és
sza va zó tag ál la mok két har ma dos több sé gé vel fo gad ják el.

b) Egy ön kén tes prog ram vég re haj tá sá ra vo nat ko zó
 valamennyi in téz ke dést a hoz zá já ru lá sok leg alább két har -
ma dát és a je len lé võ és sza va zó részt vevõ ál la mok egy har -
ma dát kép vi se lõ sza va zat tal fo gad ják el.

A részt vevõ ál lam együtt ha tó ja leg fel jebb 30%, még
ak kor is, ha pénz ügyi hoz zá já ru lá sá nak ará nya en nél ma -
ga sabb.

c) A prog ram nyi lat ko zat bár mely mó do sí tá sá hoz vagy
a csat la ko zás ra vo nat ko zó ha tá ro zat hoz va la mennyi részt
vevõ ál lam egy han gú sza va za ta szük sé ges.

(4) A Ta nács ban min den tag ál lam egy sza va zat tal ren -
del ke zik. Egy tag ál lam azon ban nem ren del kez het sza va -
zat tal a Ta nács ban, ha a hoz zá já ru lá sai te kin te té ben meg -
lé võ hát ra lé ka i nak össze ge meg ha lad ja a hoz zá já ru lá sa i -
nak a fo lyó pénz ügyi év te kin te té ben meg ál la pí tott össze -
gét. Ilyen eset ben az érin tett tag ál lam szá má ra ab ban az
eset ben en ge dé lyez he tõ a sza va zás, ha a sza va zás ra jo go -
sult tag ál la mok két har ma dos több ség gel úgy vé lik, hogy a
hoz zá já ru lás meg fi ze té sé nek el mu lasz tá sa az adott ál lam
el len õr zé sén kí vül esõ kö rül mé nyek nek tud ha tó be. Az
ezen egyez mény ben elõ írt egy han gú ság vagy több ség
meg ha tá ro zá sa szem pont já ból a sza va zás ra nem jo go sult
tag ál la mok nem ve he tõk figye lembe. Ezen sza bá lyo kat az
ön kén tes prog ra mok ra is meg fele lõen al kal maz ni kell.

A „je len lé võ és sza va zó tag ál lam” ki fe je zés az igen nel
vagy nem mel sza va zó tag ál la mo kat je len ti. A tar tóz ko dó
tag ál la mo kat nem sza va zó tag ál la mok nak kell te kin te ni.

(5) A sza va zás ra jo go sult va la mennyi tag ál lam több -
sége kép vi se lõ i nek je len lé te szük sé ges a ha tá ro zat ké pes -
ség hez. Ezt a sza bályt az ön kén tes prog ra mok ra is meg -
fele lõen al kal maz ni kell. A sür gõs ügyek ben ho zan dó
 tanácsi ha tá ro za tok a Ta nács ülé sei kö zöt ti szü ne tek ben
írás be li el já rás sal biz to sít ha tók.

6. Cikk

A fõigazgató

(1) A Fõ igaz ga tó fe le lõs a Ta nács ál tal ho zott ha tá ro za -
tok vég re haj tá sá ért és az EU MET SAT-hoz ren delt fel ada -
tok el vég zé sé ért. A Fõ igaz ga tó az EUMETSAT jogi kép -
vi se lõ je, eb ben a mi nõ sé gé ben pe dig alá ír ja a Ta nács ál tal
jó vá ha gyott meg ál la po dá so kat és szer zõ dé se ket.

(2) A Fõ igaz ga tó a Ta nács uta sí tá sai alap ján jár el.
A Fõ igaz ga tó kü lö nö sen:

a) biz to sít ja az EUMETSAT meg fe le lõ mû kö dé sét;
b) át ve szi a tag ál la mok hoz zá já ru lá sa it;
c) kö te le zett sé ge ket vál lal és az en ge dé lye zett kor lá to -

kon be lül vál lal ja a Ta nács ál tal meg ha tá ro zott ki adá so kat;
d) vég re hajt ja a Ta nács nak az EUMETSAT fi nan szí ro -

zá sá ra vo nat ko zó an ho zott ha tá ro za ta it;
e) pá lyá za ti fel hí vá so kat és szer zõ dé se ket ké szít;
f) elõ ké szí ti a Ta nács ülé se it és az eset le ges, alá ren delt

szer vek és mun ka cso por tok ülé sei te kin te té ben biz to sít ja
a szük sé ges mû sza ki és ad mi niszt ra tív se gít sé get;

g) nyo mon kö ve ti és ellen õr zi a szer zõ dé sek vég re haj -
tá sát;

h) a pénz ügyi sza bály zat tal össz hang ban elõ ké szí ti és
vég re hajt ja az EUMETSAT költ ség ve té se it, va la mint
éven te jó vá ha gyás ra a Ta nács elé ter jesz ti a költ ség ve té sek 
vég re haj tá sá val kap cso la tos el szá mo lá so kat, va la mint az
esz köz- és for rás mér le get – ame lye ket min den eset ben a
pénz ügyi sza bály zat tal össz hang ban ké szí te nek el –,
 továbbá az EUMETSAT te vé keny sé ge i rõl  szóló je len tést;

i) ve ze ti a szük sé ges el szá mo lá so kat;
j) el vég zi a Ta nács ál tal eset le ge sen rá bí zott egyéb fel -

ada to kat.

(3) A Fõ igaz ga tót a Tit kár ság se gí ti.

7. Cikk

A titkárság személyzete

(1) A je len cikk (2) be kez dé sé ben fog lal tak ki vé te lé vel,
a Tit kár ság sze mély ze té re a Ta nács ál tal az 5. cikk (2) be -
kez dé sé nek b) pont já ban sze rep lõ ren del ke zé sek alap ján
el fo ga dott sze mély ze ti sza bály zat az irány adó. Amennyi -
ben a Tit kár ság sze mély ze te tag ja i nak fog lal koz ta tá si fel -
té te le i rõl az em lí tett sza bály zat nem ren del ke zik, úgy
azok ra az ab ban az or szág ban al kal ma zan dó jog az irány -
adó, ahol az érin tett sze mély a fel ada ta it vég zi.

(2) A sze mély ze tet a ké pe sí té sük alap ján to bo roz zák,
 figyelemmel az EUMETSAT nem zet kö zi jel le gé re is.
Nem tart ha tók fenn ál lás he lyek egy adott tag ál lam ál lam -
pol gá rai szá má ra.

(3) A tag ál la mok nem ze ti szer ve i nek sze mély ze tét az
EUMETSAT al kal maz hat ja, va la mint az em lí tett sze mély -
zet egy adott idõ szak ra az EUMETSAT ren del ke zé sé re
bo csát ha tó.
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(4) A Ta nács az 5. cikk (2) be kez dé sé nek e) pont já val
össz hang ban jó vá hagy ja a sze mély zet sze mély ze ti sza -
bály zat ban meg ha tá ro zott ma gas be osz tá sú tag ja i nak
 kinevezését és fel men té sét. A sze mély zet más tag ja it – a
Ta nács ál tal rá ru há zott ha tás kör alap ján el jár va – a Fõ igaz -
ga tó ne ve zi ki, illetve men ti fel. A Fõ igaz ga tó ha tás kör rel
ren del ke zik a Tit kár ság tel jes sze mély ze te fe lett.

(5) A tag ál la mok tisz te let ben tart ják a Fõ igaz ga tó és a
Tit kár ság tag jai fel ada ta i nak nem zet kö zi jel le gét. Fel ada -
ta ik el lá tá sa so rán a Fõ igaz ga tó és a Tit kár ság tag jai nem
kér het nek és nem fo gad hat nak el uta sí tá so kat sem kor -
mány tól sem pe dig az EU MET SAT-on kí vü li ha tó ság tól.

8. Cikk

A mûholdas adatok tulajdonjoga és terjesztése

(1) Az EUMETSAT vi lág szer te ki zá ró la gos tu laj don -
jog gal ren del ke zik az EUMETSAT mû hold jai vagy esz kö -
zei ál tal lét re ho zott va la mennyi adat fe lett.

(2) Az EUMETSAT a Ta nács ál tal meg ha tá ro zott adat -
ál lo má nyo kat a Me te o ro ló gi ai Vi lág szer ve zet tag ál la ma i -
nak nem ze ti me te o ro ló gi ai szol gá la tai ren del ke zé sé re bo -
csát ja.

(3) A mû hol das ada tok ter jesz té sé re vo nat ko zó po li ti kát 
a kö te le zõ prog ra mok te kin te té ben az 5. cikk (2) bekez -
désének b) pont já ban, az ön kén tes prog ra mok te kin te té ben 
pe dig az 5. cikk (3) be kez dé sé nek b) pont já ban meg ál la pí -
tott sza bá lyok kal össz hang ban ha tá roz zák meg. Az
EUMETSAT – a Tit kár sá gon ke resz tül – és a tag ál la mok
fe le lõ sek en nek a po li ti ká nak a vég re haj tá sá ért.

9. Cikk

Felelõsség

(1) Az EUMETSAT nem vál lal ga ran ci át a je len egyez -
mény ben elõ írt vagy a je len egyez mény alap ján nyúj tan dó
szol gál ta tá sok és ter mé kek te kin te té ben.

(2) Az EUMETSAT, a tag ál la mok és köz tiszt vi se lõ ik
vagy mun ka vál la ló ik – fel ada ta ik el lá tá sa so rán és ha tás -
kö re ik kor lá ta in be lül el jár va –, to váb bá az EUMETSAT
ülé se in je len lé võ kép vi se lõk sem fe le lõ sek se me lyik tag ál -
lam vagy az EUMETSAT felé a nyúj tott szol gál ta tá sok
meg sza kí tá sá ból, ké se del mé bõl vagy nem ki elé gí tõ mû kö -
dé sé bõl ere dõ vesz te sé gért vagy ká rért.

(3) Egyet len tag ál lam sem fe le lõs az EUMETSAT ûr -
szeg men sé nek lét re ho zá sá val kap cso la tos tevékenysé -
geiért és kö te le zett sé ge i ért, ki vé ve ab ban az eset ben, ha ez
a fe le lõs ség egy olyan szer zõ dés bõl ered, amely nek az
adott tag ál lam és a kár té rí tést kö ve te lõ ál lam a ré sze se. Ez
eset ben az EUMETSAT men te sí ti az érin tett tag ál la mot az 

ilyen fe le lõs ség alól, ki vé ve, ha az utób bi ki fe je zet ten vál -
lal ta a ki zá ró la gos fe le lõs sé get. A Ta nács ál la pít ja meg a
je len be kez dés vég re haj tá sá ra vo nat ko zó el já rá so kat.

10. Cikk

Alapelvek

(1) Az EUMETSAT ki adá sa it a tag ál la mok pénz ügyi
hoz zá já ru lá sa i ból és az EUMETSAT egyéb be vé te lé bõl
fe de zik.

(2) Az EUMETSAT ré szé re min den tag ál lam éves hoz -
zá já ru lást fi zet az ál ta lá nos költ ség ve tés be és a kö te le zõ
prog ra mok ra (a MOP ki vé te lé vel), amely hoz zá já ru lá sok
alap ja a tag ál lam nak azon leg utol só há rom évre vo nat ko zó 
át la gos brut tó nem ze ti ter mé ke (GNP), amely évek te kin -
te té ben sta tisz ti kák áll nak ren del ke zés re.

Az em lí tett sta tisz ti ká kat há rom éven te fris sí tik.

A MOP te kin te té ben min den egyes tag ál lam a II. mel -
lék let ben sze rep lõ ará nyok alap ján fi zet éves hoz zá já ru lást 
az EU MET SAT-nak.

(3) A tag ál la mok a kö te le zõ prog ra mok hoz (a MOP ki -
vé te lé vel) tör té nõ hoz zá já ru lá sa i kat leg fel jebb 110%-ig
kö te le sek meg fi zet ni, ha az 5. cikk (2) be kez dé se c) pont ja
(ii) al pont já nak meg fe le lõ ha tá ro za tot hoz nak.

(4) Az ön kén tes prog ra mok te kin te té ben min den egyes
részt ve võ tag ál lam a prog ram vo nat ko zá sá ban megha -
tározott ará nyok alap ján fi zet éves hoz zá já ru lást az
 EUMETSAT-nak.

(5) Ab ban az eset ben, ha egy ön kén tes prog ra mot a
3. cikk (2) be kez dé sé vel össz hang ban tör té nõ ha tály ba lé -
pé sé nek idõ pont já tól szá mí tott egy éven be lül nem je gyez -
nek le tel jes mér ték ben, a már meg lé võ részt ve võk kö te le -
sek el fo gad ni a hoz zá já ru lá sok új ará nyát, amely ré vén a
hi ányt ará nyo san oszt ják el, ki vé ve, ha et tõl, egy han gú
dön tés sel, el té rõ en ál la pod nak meg.

(6) Va la mennyi hoz zá já ru lást az Euró pai Kö zös sé gek
ál tal meg ha tá ro zott euró pai va lu ta egy ség ben (ECU) tel je -
sí te nek. A MOP te kin te té ben a hoz zá já ru lá sok bár mely
más kon ver ti bi lis va lu tá ban is tel je sít he tõk.

(7) A hoz zá já ru lá sok ki fi ze té sé nek mód ja it, va la mint a
GNP-re vo nat ko zó sta tisz ti kák fris sí té sé nek mód ja it a
pénz ügyi sza bály zat ban ha tá roz zák meg.

(8) A pénz ügyi sza bály zat meg ha tá roz za a hoz zá já ru lás
meg fi ze té sé nek egy tag ál lam ál ta li el mu lasz tá sa ese tén al -
kal ma zan dó el já rást, va la mint a hoz zá já ru lá sai te kin te té -
ben hát ra lék kal ren del ke zõ tag ál lam ra al kal ma zan dó több -
let dí ja kat.

(9) A Ta nács el fo gad hat – kész pén zes vagy más jel le -
gû – ön kén tes hoz zá já ru lá so kat, fel té ve, hogy azo kat az
EUMETSAT cél ki tû zé se i vel, te vé keny sé ge i vel és el ve i -
vel össze egyez tet he tõ cé lok ra tett ék.
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11. Cikk

Költségvetések

(1) A költ ség ve té se ket ECU-ban ve ze tik.

(2) A pénz ügyi év ja nu ár 1-jé tõl de cem ber 31-ig tar t.

(3) Az EUMETSAT költ ség ve té se it min den egyes év re
vo nat ko zó an az adott év kez de te elõtt dol goz zák ki a pénz -
ügyi sza bály zat ban meg ál la pí tott fel té te lek alap ján. A
költ ség ve té sek ben fel tün te tett be vé te lek nek és ki adá sok -
nak egyen súly ban kell len ni ük.

(4) A Ta nács – az 5. cikk (2) be kez dé sé nek b) és c) pont -
já val össz hang ban – fo gad ja el a MOP-ra vo nat ko zó költ -
ség ve tést, az ál ta lá nos költ ség ve tést és a kö te le zõ prog ra -
mok költ ség ve té se it min den egyes pénz ügyi év vonat -
kozásában, va la mint az eset le ges ki egé szí tõ és mó do sí tó
költ ség ve té se ket. Az ön kén tes prog ra mok ban részt ve võ
tag ál la mok az 5. cikk (3) be kez dé sé nek b) pont já val össz -
hang ban fo gad ják el az ezek re a prog ra mok ra vo nat ko zó
költ ség ve té se ket.

(5) A költ ség ve té sek el fo ga dá sa az aláb bi a kat tar tal -
maz za:

a) az egyes tag ál la mok ar ra irá nyuló kö te le zett sé gét,
hogy bo csás sák az EUMETSAT ren del ke zé sé re a költ ség -
ve té sek ben rög zí tett pénz ügyi hoz zá já ru lá so kat;

b) a Fõ igaz ga tó nak azt a ha tás kö rét, hogy kö te le zett sé -
ge ket és ki adá so kat vál lal jon a meg fe le lõ, en ge dé lye zett
kor lá to kon be lül.

(6) Ha a pénz ügyi év kez de té ig nem fo gad ták el a költ -
ség ve tést, a Fõ igaz ga tó min den hó nap ban kö te le zett sé ge -
ket vál lal hat és ki fi ze té se ket tel je sít het a meg fe le lõ költ -
ség ve tés min den egyes fe je ze te te kin te té ben az elõ zõ
pénz ügyi év költ ség ve té sé ben sze rep lõ elõ irány za tok egy
ti zen ket te dé ig, fel té ve, hogy nem bo csát ják rendelkezé -
sére a költ ség ve tés-ter ve zet ben elõ írt elõ irány za tok egy
 tizenkettedét meg ha la dó elõ irány za to kat.

(7) A tag ál la mok ide ig le nes ala pon és a hoz zá já ru lá sok
ará nyá val össz hang ban ha von ta fi ze tik meg a je len cikk
(6) be kez dé sé nek al kal ma zá sá hoz szük sé ges össze ge ket.

(8) A pénz ügyi ren del ke zé se ket és szám vi te li el já rá so -
kat rész le te sen a Ta nács ál tal az 5. cikk (2) be kez dé sé nek
b) pont já val össz hang ban el fo ga dott pénz ügyi sza bály zat
tar tal maz za.

12. Cikk

Pénzügyi ellenõrzés

(1) A költ ség ve té sek ben fel tün te tett va la mennyi be vé tel 
és ki adás el szá mo lá sa it, to váb bá az EUMETSAT esz köz-
és for rás mér le gét a pénz ügyi sza bály zat ban meg ál la pí tott
fel té te lek nek meg fele lõen éves pénz ügyi el len õr zés nek
ve tik alá. A könyv vizs gá lók min den év ben az el szá mo lá -
sok ra vo nat ko zó je len tést nyúj ta nak be a Ta nács nak.

(2) A Fõ igaz ga tó biz to sít ja a könyv vizs gá lók szá má ra a
fel ada tuk el vég zé sé hez szük sé ges va la mennyi in for má ci ót 
és se gít sé get.

(3) A pénz ügyi ellen õr zés to váb bi rész le te it a Ta nács
ha tá roz za meg.

13. Cikk

Kiváltságok és mentességek

Az EUMETSAT – az ezt köve tõen lét re ho zan dó jegy -
zõ könyv vel össz hang ban – a hi va ta los te vé keny sé ge i nek
el vég zé sé hez szük sé ges ki vált sá gok ban és men tes sé gek -
ben ré sze sül.

14. Cikk

Kötelezettségszegés

(1) A je len egyez mény sze rin ti kö te le zett sé ge i nek tel je -
sí té sét el mu lasz tó tag ál lam EU MET SAT-be li tag sá ga
meg szû nik, ha a Ta nács az 5. cikk (2) be kez dé sé nek
b) pont já ban sze rep lõ ren del ke zé sek kel össz hang ban így
ha tá roz, az érin tett ál lam nem ve het részt az er rõl a kér dés -
rõl tar tott sza va zás ban. A ha tá ro zat a Ta nács ál tal meg ha -
tá ro zott idõ pont ban lép ha tály ba.

(2) Ha egy tag ál la mot ki zár nak az egyez mény bõl, az ál -
ta lá nos költ ség ve tés re és a kö te le zõ prog ra mok ra irá nyuló
hoz zá já ru lá sok ará nya it a 10. cikk (2) be kez dé sé vel össz -
hang ban mó do sít ják. A részt ve võ ál la mok az ön kén tes
prog ra mok ból  való ki zá rást köve tõen a prog ram nyi lat ko -
zat ban meg ál la pí tott sza bá lyok kal össz hang ban dön te nek
a hoz zá já ru lá sok ará nyá nak mó do sí tá sá ról.

15. Cikk

Jogviták

(1) A je len egyez mény, illetve mel lék le te i nek ér tel me -
zé se vagy al kal ma zá sa te kin te té ben két vagy több tag ál lam 
kö zött, illetve bár mely tag ál lam és az EUMETSAT kö zött
fel me rü lõ bár mely olyan jog vi tát, ame lyet a Ta nács nem
tu d ren dez ni, illetve amely a Ta ná cson ke resz tül nem ren -
dez he tõ, a jog vi tá ban részt ve võ bár mely fél ké ré sé re
 választottbíróság elé ter jesz te nek, ki vé ve, ha a fe lek a jog -
vi ta ren de zé sé nek más mód já ról ál la pod nak meg.

(2) A vá lasz tott bí ró ság há rom tag ból áll. A jog vi tá ban
részt ve võ min den fél a je len cikk (1) be kez dés ben em lí tett 
ké re lem kéz hez vé te lé nek idõ pont já tól szá mí tott két hó na -
pon be lül vá lasz tott bí rót ne vez ki. Az el sõ két választott -
bíró – a má so dik vá lasz tott bí ró ki ne ve zé sé tõl szá mí tott két 
hó na pon be lül – ki ne ve zi a har ma dik vá lasz tott bí rót, aki a
vá lasz tott bí ró ság el nö ke és aki nem le het annak az ál lam -
nak az ál lam pol gá ra, amely a jog vi tá ban részt vesz. Ha a
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két vá lasz tott bí ró kö zül va la me lyi ket nem ne vez ték ki az
elõ írt idõ sza kon be lül, ak kor õt – bár mely fél ké ré sé re – a
Nem zet kö zi Bí ró ság vagy ha a fe lek kö zött nem jött lét re
meg álla po dás az utób bi meg hí vá sá ra vo nat ko zó an, az
 Állandó Vá lasz tott bí ró ság Fõ tit ká ra ne ve zi ki. Ugyan ezt
az el já rást kell al kal maz ni ar ra az eset re, ha a Vá lasz tott bí -
ró ság el nö két nem ne vez ték ki az elõ írt idõ sza kon be lül.

(3) A Vá lasz tott bí ró ság ma ga ha tá roz za meg szék he lyét
és ma ga ál la pít ja meg sa ját el já rá si sza bály za tát.

(4) Mind egyik ma ga vi se li az az zal a vá lasz tott bí ró val
kap cso la tos költ sé ge ket, aki nek a ki ne ve zé sé ért fe le lõs,
vi se li to váb bá a vá lasz tott bí ró ság elõt ti kép vi se le té vel
kap cso la tos költ sé ge ket. A vá lasz tott bí ró ság el nö ké vel
kap cso la tos ki adá sok a jog vi tá ban részt ve võ fe lek kö zött
egyen lõ arány ban osz la nak meg.

(5) A vá lasz tott bí ró ság ha tá ro za tát tag ja i nak több sé gé -
vel hoz za meg, a ta gok nem tar tóz kod hat nak a sza va zás tól. 
Ez a ha tá ro zat jog erõs és kö te le zõ a jog vi tá ban részt ve võ
va la mennyi fél re, a ha tá ro zat ellen fel leb be zés nek nincs
he lye. A fe lek ha la dék ta la nul be tart ják a ha tá ro za tot. A ha -
tá ro zat je len té sé vel vagy ha tá lyá val kap cso la tos vi ta ese -
tén, a vá lasz tott bí ró ság a ha tá ro za tot a jog vi tá ban részt ve -
võ bár mely fél ké ré sé re ér tel me zi.

16. Cikk

Aláírás, megerõsítés és csatlakozás

(1) Je len egyez mény nyit va áll a Me te o ro ló gi ai Mû hol -
dak Hasz no sí tá sá nak Euró pai Szer ve ze te lét re ho zá sá ról
tar tott kon fe ren ci án részt ve võ bár mely ál lam ál ta li alá -
írás ra.

(2) Az em lí tett ál la mok je len egyez mény ré sze sé vé vál -
nak

– akár az egyez mény meg erõ sí tés tõl, el fo ga dás tól vagy 
jó vá ha gyás tól nem füg gõ alá írá sá val,

– akár egy meg erõ sí tõ, el fo ga dó vagy jó vá ha gyó ok -
irat nak az Egyez mény le té te mé nye sé nél tör té nõ le tét be
he lye zé sé vel, ha az Egyez ményt meg erõ sí tés tõl, el fo ga -
dás tól vagy jó vá ha gyás tól füg gõ en ír ták alá.

(3) Je len egyez mény ha tály ba lé pé sé nek idõ pont já tól
kezd ve a Ta nács ál tal az 5. cikk (2) be kez dé se a) pont já nak 
ren del ke zé se i vel össz hang ban ho zott ha tá ro za tot köve -
tõen csat la koz hat az egyez mény hez bár mely olyan ál lam,
amely nem vett részt az ál la mok nak je len cikk (1) be kez -
dé sé ben em lí tett kon fe ren ci á ján. Je len egyez mény hez
csat la koz ni kí vá nó ál lam en nek meg fele lõen ér te sí ti a
 Fõigazgatót, az utób bi pe dig leg alább há rom hó nap pal az
elõtt tá jé koz tat ja a tag ál la mo kat a ké rés rõl, hogy azt dön -
tés ho za tal ra a Ta nács elé ter jesz te nék. A Ta nács az 5. cikk
(2) be kez dé sé nek a) pont já val össz hang ban ha tá roz a szó -
ban for gó ál lam csat la ko zá sá nak fel té te le i rõl.

(4) A meg erõ sí tõ, el fo ga dó, jó vá ha gyó és csat la ko zá si
ok ira to kat a Sváj ci Ál lam szö vet ség kor má nyá nál (a továb -
biak ban: a le té te mé nyes) he lye zik le tét be.

(5) Az EU MET SAT-ról  szóló egyez mény hez tör té nõ
csat la ko zás leg alább az ál ta lá nos költ ség ve tés ben és va la -
mennyi kö te le zõ prog ram ban  való rész vé telt je len ti. Az
ön kén tes prog ra mok ban  való rész vé tel a részt vevõ ál la -
mok nak az 5. cikk (3) be kez dé sé nek c) pont já val össz -
hang ban ho zott ha tá ro za tá tól függ. Az egyez mény ré sze -
sé vé váló min den tag ál lam kü lön le ges ki fi ze tést tel je sít a
már meg tett be fek te té sek vo nat ko zá sá ban, fi gye lem mel
azok ra a kö te le zõ és ön kén tes prog ra mok ra, ame lyek ben
az ál lam részt fog ven ni. A ki fi ze tés össze gét a kö te le zõ
prog ra mok te kin te té ben az 5. cikk (2) be kez dé se a) pont já -
nak (i) al pont já val össz hang ban, az ön kén tes prog ra mok
 tekintetében pe dig az 5. cikk (3) be kez dé sé nek c) pont já -
val össz hang ban ha tá roz zák meg.

(6) Ha egy ál lam csat la ko zik az egyez mény hez, az ál ta -
lá nos költ ség ve tés re és a kö te le zõ prog ra mok ra vo nat ko zó
hoz zá já ru lá sok ará nyát a Ta nács mó do sít ja. A részt vevõ
ál la mok dön te nek bár mely ön kén tes prog ram hoz  való
csat la ko zást köve tõen a hoz zá já ru lá sok ará nyá nak mó do -
sí tá sá ról.

17. Cikk

Hatálybalépés

(1) Je len egyez mény hat van nap tá ri nap pal az után az
idõ pont után lép ha tály ba, ami kor a 16. cikk (2) be kez dé -
sé nek vég re haj tá sá val az egyez mény ré szes fe le i vé vál tak
azok a tag ál la mok, ame lyek össze sí tett hoz zá já ru lá sai a
II. mel lék let sze rin ti ará nyok nak meg fele lõen a hoz zá já ru -
lá sok tel jes össze gé nek 85%-át te szik ki.

(2) Ha a je len cikk (1) be kez dé sé vel össz hang ban az
egyez mény ha tály ba lé pé sé nek kö ve tel mé nyei nem tel je -
sül tek az Egyez mény alá írás ra tör té nõ meg nyi tá sá nak idõ -
pont já tól szá mí tott két éven be lül, a le té te mé nyes a le he tõ
leg ko ráb bi idõ pont ra össze hív ja az egyez ményt alá író
azon ál la mok kor má nya it, ame lyek alá írá sa nem függ
meg erõ sí tés tõl, el fo ga dás tól vagy jó vá ha gyás tól, illetve
azon ál la mok kor má nya it, ame lyek meg erõ sí tõ, el fo ga dó
vagy jó vá ha gyó ok ira to kat he lyez tek le tét be. Ezek a kor -
má nyok ek kor úgy dönt het nek, hogy az egyez mény – az
(1) be kez dés ben sze rep lõ kö ve tel mé nyek el le né re – ma -
guk kö zött ha tály ba lép. En nek a dön tés nek a meg ho za ta -
la kor ezek a kor má nyok meg ál la pod nak a ha tály ba lé pés
idõ pont já ról és a II. mel lék let ben em lí tett hoz zá já ru lá sok
ará nyá ról.

(3) Az egyez mény nek akár a je len cikk (1) be kez dé se,
akár annak (2) be kez dé se sze rin ti ha tály ba lé pé sét köve -
tõen, va la mint meg erõ sí tõ, el fo ga dó vagy jó vá ha gyó ok -
ira tá nak le tét be he lye zé sé ig, az egyez ményt meg erõ sí tés -
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tõl, el fo ga dás tól vagy jó vá ha gyás tól füg gõ en alá író ál lam
sza va za ti jog nél kül ve het részt az EUMETSAT ülé se in.

(4) Bár mely olyan ál lam te kin te té ben, amely az egyez -
mény nek – akár a je len cikk (1) be kez dé se, akár (2) be kez -
dé se sze rin ti – ha tály ba lé pé sét köve tõen ír ja alá az egyez -
ményt anél kül, hogy annak alá írá sa meg erõ sí tés tõl, el fo -
ga dás tól vagy jó vá ha gyás tól függ ne, vagy pe dig megerõ -
sítõ, el fo ga dó vagy jó vá ha gyó ok ira tát le tét be he lye zi,
 továbbá bár mely olyan ál lam te kin te té ben, amely csat la -
ko zik az egyez mény hez, az egyez mény az em lí tett ál lam
ál ta li alá írás nap ján vagy adott eset ben a meg erõ sí tõ, el fo -
ga dó, jó vá ha gyó vagy csat la ko zá si ok irat le tét be he lye zé -
sé nek nap ján lép ha tály ba.

18. Cikk

Módosítások

(1) Bár mely tag ál lam ja va sol hat ja je len egyez mény mó -
do sí tá sát. A mó do sí tás ra irá nyuló ja vas la to kat meg kül dik
a Fõ igaz ga tó nak, aki leg alább há rom hó nap pal az elõtt
köz li azo kat a töb bi tag ál lam mal, hogy a mó do sí tá so kat
meg vizs gá lás cél já ból a Ta nács elé ter jesz te nék. A Ta nács
meg vizs gál ja az em lí tett ja vas la to kat és – az 5. cikk (2) be -
kez dé se d) pont já nak (v) al pont já val össz hang ban ho zott
ha tá ro zat tal – ajánl hat ja a tag ál la mok nak a ja va solt mó do -
sí tá sok el fo ga dá sát.

(2) A Ta nács ál tal aján lott mó do sí tá sok va la mennyi tag -
ál lam mó do sí tás el fo ga dá sá ról  szóló írás be li nyi lat ko za tá -
nak az Egyez mény le té te mé nye se ál ta li át vé te lét kö ve tõ
har minc nap tá ri nap pal lép nek ha tály ba.

(3) A Ta nács – az 5. cikk (2) be kez dé sé nek a) pont já val
össz hang ban ho zott ha tá ro zat tal – mó do sít hat ja je len
egyez mény mel lék le te it, fel té ve, hogy az ilyen mó do sí tá -
sok nem üt köz nek az egyez mény be, a Ta nács az er re vo -
nat ko zó dön tés sel egy ide jû leg meg ha tá roz za va la mennyi
tag ál lam vo nat ko zá sá ban a ha tály ba lé pés meg fe le lõ idõ -
pont ját is.

19. Cikk

Felmondás

(1) Mi u tán je len egyez mény már hat éve ha tály ban volt,
bár mely tag ál lam fel mond hat ja azt az egyez mény le té te -
mé nye sé nek kül dött írás be li ér te sí tés sel, ki lép ve ezzel az
ál ta lá nos költ ség ve tés bõl, va la mint a kö te le zõ és ön kén tes
prog ra mok ból. Az ál ta lá nos költ ség ve tés te kin te té ben a
fel mon dás azon öt éves idõ szak vé gén lép ha tály ba, amely -
re vo nat ko zó an a leg ma ga sabb pénz ügyi szin tet meg ha tá -
roz ták, a kö te le zõ vagy ön kén tes prog ra mok te kin te té ben
pe dig a prog ra mok le já rá sá nak idõ pont já ban.

(2) Az érin tett ál lam meg tart ja az ál ta la a fel mon dás ha -
tály ba lé pé sé nek idõ pont já ig szer zett jo go kat azon kü lön -
bö zõ prog ra mok te kin te té ben, ame lyek ben részt vett.

(3) Ha egy tag ál lam meg szû nik az egyez mény ré sze sé vé 
len ni, az ál ta lá nos költ ség ve tés hez tör té nõ hoz zá já ru lá sok
ará nyát a 10. cikk (2) be kez dé sé vel össz hang ban mó do sít -
ják az azon idõ sza kot kö ve tõ öt éves idõ szak ra, amely idõ -
szak ban az érin tett ál lam fel mond ta az egyez ményt.

20. Cikk

Megszüntetés

(1) Az EU MET SAT-ot a Ta nács az 5. cikk (2) be kez dé -
sé nek a) pont já val össz hang ban ho zott ha tá ro za tá val bár -
mi kor meg szün tet he ti.

(2) A Ta nács et tõl el té rõ ha tá ro za ta hi á nyá ban az
 EUMETSAT-ot meg kell szün tet ni, ha az je len egyez mény 
egy vagy több tag ál lam ál ta li, a 19. cikk (1) be kez dé sé nek
ren del ke zé sei sze rin ti fel mon dá sá nak ered mé nye ként
vagy a 14. cikk (1) be kez dé se sze rin ti ki zá rás ered mé nye -
ként a töb bi tag ál lam ál ta lá nos költ ség ve tés hez és a köte -
lezõ prog ra mok hoz  való hoz zá já ru lá sá nak ará nya több
mint egy ötöd del nö ve ke dik.

A meg szün te tés rõl  szóló ha tá ro za tot a Ta nács az 5. cikk
(2) be kez dé sé nek a) pont já val össz hang ban hoz za meg,
úgy, hogy az egyez ményt fel mon dó tag ál lam vagy az
 abból ki zárt tag ál lam nem vesz részt az er rõl a kér dés rõl
tar tott sza va zás ban.

(3) Az (1) és (2) be kez dés ben meg je lölt ese tek ben a
 Tanács fel szá mo ló ha tó sá got ne vez ki.

(4) Az esz kö zö ket az EUMETSAT meg szün te té sé nek
ide jén EU MET SAT-tag ság gal ren del ke zõ ál la mok kö zött
az ál ta luk az egyez mény ré szes fe le i vé tör té nõ vá lá suk óta
tény le ge sen meg fi ze tett hoz zá já ru lá sok ará nyá ban oszt ják
szét. Hi ány ese tén ezt ugyan azon ál la mok tel je sí tik a fo lyó
pénz ügyi évre meg ál la pí tott hoz zá já ru lá sok kal ará nyo san.

21. Cikk

Értesítés

A le té te mé nyes ér te sí ti az alá író és csat la ko zó ál la mo kat 
a kö vet ke zõk rõl:

a) az Egyez mény alá írá sá ról;
b) bár mely meg erõ sí tõ, el fo ga dó, jó vá ha gyó vagy csat -

la ko zá si ok irat le tét be he lye zé sé rõl;
c) az egyez mény ha tály ba lé pé sé rõl, akár a 17. cikk

(1) be kez dé se, akár annak (2) be kez dé se sze rint;
d) az egyez mény vagy mel lék le tei bár mely mó do sí tá -

sá nak el fo ga dá sá ról és ha tály ba lé pé sé rõl;
e) az egyez mény fel mon dá sá ról vagy az EUMETSAT-

be li tag sá gi vi szony meg szû né sé rõl;
f) az EUMETSAT meg szün te té sé rõl.
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22. Cikk

Nyilvántartásba vétel

Je len egyez ményt és en nek bár mely mó do sí tá sát ha tály -
ba lé pé se kor a le té te mé nyes az Egye sült Nem ze tek Alap -
ok má nyá nak 102. cik ké vel össz hang ban az Egye sült Nem -
ze tek Szer ve ze té nek Fõ tit ká rá nál nyil ván tar tás ba ve te ti.”

4.  §

(1) Ez a ren de let – a (2) be kez dé sé ben fog lalt ki vé tel -
lel – a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba.

(2) E ren de let 2–3.  §-a az Egyez mény 17. cik ké nek
(4) be kez dé se sze rin ti idõ pont ban lép ha tály ba.

(3) Az Egyez mény, illetve e ren de let 2–3.  §-a 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 és az ûr ku ta tá sért fe le lõs
 miniszter gon dos ko dik.

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

A Kormány
204/2008. (VIII. 19.) Korm.

ren de le te
az Oroszországi Föderáció Kormánya és a Magyar

Köztársaság Kormánya között a kutatóreaktor
kiégett fûtõelemeinek az Oroszországi Föderációba
 való beszállításával kapcsolatos együttmûködésérõl

 szóló egyezmény kihirdetésérõl*

* A kor mány ren de let szö veg e a 2008. évi 121. sz.-ú Ma gyar Köz löny ben 
ta lál ha tó.

A Kormány
221/2008. (VIII. 30.) Korm.

ren de le te
a parlagfû elleni közérdekû védekezés

végrehajtásának, valamint az állami, illetve
a közérdekû védekezés költségei megállapításának

és igénylésének részletes szabályairól*

* A kor mány ren de let szö veg e a 2008. évi 127. sz.-ú Ma gyar Köz löny ben 
ta lál ha tó.

Mi nisz te ri ren de le tek

A föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
102/2008. (VIII. 8.) FVM

ren de le te
az erdõk felújításának csekély összegû (de minimis)

támogatásáról*

* Az FVM ren de let szö veg e a 2008. évi 117. sz.-ú Ma gyar Köz löny ben
 található.

A föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
109/2008. (VIII. 27.) FVM

rendelete
az egyes erdészeti közcélú feladatok csekély összegû

(de minimis) támogatásáról*

* Az FVM ren de let szö veg e a 2008. évi 125. sz.-ú Ma gyar Köz löny ben
 található.

A föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
112/2008. (VIII. 30.) FVM

rendelete
az erdõk közjóléti célú védelmét és bõvítését szolgáló
feladatok ellátásának csekély összegû (de minimis)

támogatásáról*

* Az FVM ren de let szö veg e a 2008. évi 127. sz.-ú Ma gyar Köz löny ben
 található.

A kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
19/2008. (VIII. 22.) KvVM

ren de le te
a Baláta-tó természetvédelmi terület bõvítésérõl

és erdõrezervátummá nyilvánításáról

A ter mé sze t vé del mé rõl  szóló 1996. évi LIII. tör vény
29.  § (3) be kez dé sé ben, 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
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el jár va – az er dõ re zer vá tum má nyil vá ní tás sal össze füg -
gés ben a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm.
ren de let 1.  § a) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kör ében
el já ró föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter rel
egyet ér tés ben – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

Vé det té nyil vá ní tom és a Föld mû ve lés ügyi Mi nisz ter
505.510/1941.I.b.3. szá mú ren del ke zé sé vel vé det té nyil -
vá ní tott, va la mint a Ba lá ta-tó ter mé szet vé del mi te rü let vé -
dett sé gé nek fenn tar tá sá ról  szóló 36/2007. (X. 18.) KvVM
ren de let tel fenn tar tott vé dett sé gû Ba lá ta-tó ter mé szet vé -
del mi te rü let hez csa to lom a So mogy me gyé ben Ka szó és
Szent a köz igaz ga tá si te rü le tén lévõ, az 1. mel lék let ben
meg ha tá ro zott in gat lan-nyil ván tar tá si hely raj zi szá mú,
össze sen 342 ha ki ter je dé sû te rü le tet.

2.  §

A Ba lá ta-tó ter mé szet vé del mi te rü le ten fo ko zot tan vé -
dett ter mé sze ti te rü let té nyil vá ní tom a 2. mel lék let ben
meg ha tá ro zott in gat lan-nyil ván tar tá si hely raj zi szá mú,
össze sen 219,6 ha ki ter je dé sû te rü le tet.

3.  §

Ba lá ta-tó er dõ re zer vá tum né ven er dõ re zer vá tum má
nyil vá ní tom a ter mé szet vé del mi te rü let tel jes te rü le tét. A
Ba lá ta-tó er dõ re zer vá tum mag te rü le té vé nyil vá ní tom a
So mogy me gyé ben Szent a köz ség ha tár ban lévõ, a 3. mel -
lék let ben meg ha tá ro zott in gat lan-nyil ván tar tá si hely raj zi
szá mú, össze sen 76,1 ha ki ter je dé sû te rü le tet.

4.  §

A vé det té nyil vá ní tás cél ja a te rü le ten ta lál ha tó pan gó
vizû, le fo lyás ta lan láp fol tok meg õr zé se, a vé dett nö vény-
és ál lat fa jok – kü lö nös te kin tet tel a te rü le ten fész ke lõ ví zi -
ma da rak –, illetve élõ he lyük meg óvá sa, to váb bá az er dõ -
ben zaj ló ter mé sze tes fo lya ma tok ku ta tá sá nak, meg fi gye -
lé sé nek, va la mint a ter mé szet kö ze li mó don vég zett er dõ -
gaz dál ko dást meg ala po zó gya kor la ti is me re tek meg szer -
zé sé nek elõ se gí té se.

5.  §

(1) A Ba lá ta-tó ter mé szet vé del mi te rü let ter mé szet vé -
del mi ke ze lé si ter vé ben meg ha tá ro zott te vé keny sé ge ket a

Du na–Drá va Nem ze ti Park Igaz ga tó ság (a továb biak ban:
igaz ga tó ság) és 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 együt te sen 
lát ja el.

(2) A Ba lá ta-tó ter mé szet vé del mi te rü let ter mé szet vé -
del mi ke ze lé si ter vét a 4. mel lék let tar tal maz za.

6.  §

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 19/2008. (VIII. 22.) KvVM rendelethez

A Baláta-tó természetvédelmi terület bõvítési
területének ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai

Ka szó

0302/2 hrsz.-ból 0,7 ha (0302/2a); 0302/2 hrsz.-ból
2,0 ha (0302/2b); 0302/2 hrsz.-ból 0,7 ha (0302/2c);
0302/2 hrsz.-ból 1,3 ha (0302/2d); 0302/2 hrsz.-ból 0,5 ha
(0302/2f); 0302/2 hrsz.-ból 2,8 ha (0302/2g); 0302/2
hrsz.-ból 0,5 ha (0302/2h); 0302/2 hrsz.-ból 0,2 ha
(0302/2j); 0302/2 hrsz.-ból 5,1 ha (0302/2k); 0302/2
hrsz.-ból 12,1 ha (0302/2l); 0302/2 hrsz.-ból 2,6 ha
(0302/2m); 0303/1 hrsz.-ból 1,8 ha (0303/1a); 0303/1
hrsz.-ból 0,2 ha (0303/1b); 0303/1 hrsz.-ból 3,3 ha
(0303/1c); 0303/1 hrsz.-ból 0,1 ha (0303/1d); 0303/1
hrsz.-ból 0,4 ha (0303/1f); 0303/1 hrsz.-ból 2,0 ha
(0303/1g)

Szent a

0123/14 hrsz.-ból 206,0 ha (0123/14b); 0123/14
hrsz.-ból 13,1 ha (0123/14c); 0123/14 hrsz.-ból 5,8 ha
(0123/14d); 0123/14 hrsz.-ból 0,2 ha (0123/14f); 0123/14
hrsz.-ból 1,0 ha (0123/14g); 0123/14 hrsz.-ból 0,2 ha
(0123/14h); 0123/14 hrsz.-ból 2,9 ha (0123/14j); 0123/14
hrsz.-ból 1,5 ha (0123/14k); 0123/14 hrsz.-ból 1,5 ha
(0123/14l); 0123/14 hrsz.-ból 0,2 ha (0123/14m); 0123/14
hrsz.-ból 65,9 ha (0123/14n); 0123/14 hrsz.-ból 1,3 ha
(0123/14p); 0123/14 hrsz.-ból 6,1 ha (0123/14r)

Az 1. mel lék let ben sze rep lõ hely raj zi szá mú in gat la nok, 
illetve al rész le tek te rü le tei az euró pai kö zös sé gi jelentõ -
ségû ter mé szet vé del mi ren del te té sû te rü le tek kel érin tett
föld rész le tek rõl  szóló 45/2006. (XII. 8.) KvVM ren de let
alap ján Na tu ra 2000 te rü let nek mi nõ sül nek.
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2. melléklet
a 19/2008. (VIII. 22.) KvVM rendelethez

A Baláta-tó természetvédelmi terület fokozottan
védett területének ingatlan-nyilvántartási helyrajzi

számai és erdõtervi jelei

Szent a
0123/14 (2D, 2E, 2F, 2G, 2H, 2I, 2J, 2K, 2L, 2M, 2NY1, 

2NY2, 2TI1, 2VF2, 2VI, 5A, 5B, 5C, 5D, 5NY, 5VF, 7A,
7L, 7M, 7N, 7O, 7P, 7R, 7S, 7NY, 7TI, 8A, 8B, 8C, 8D,
8E, 8F, 8G, 8H, 8I, 8NY, 8VI, 9VI, 10C, 10D, 10F,
10NY1, 10VI, 11B, 11C, 11D, 11NY1, 22F, 22NY1, 23D,
23E, 23VI, 24A, 24B, 24C, 24D, 24E, 24H, 24NY1,
24VI1, 24VI2, 24VI3, 24VI4 er dõ rész le tek)

Ka szó
0303/1 hrsz.-ból 2,7 ha (6G er dõ rész let);
0302/2 hrsz.-ból 11,3 ha (6J, 6NY1, 37F, 37G, 37M,

37NY1 er dõ rész le tek)
A 2. mel lék let ben sze rep lõ hely raj zi szá mú in gat la nok,

illetve al rész le tek te rü le tei az euró pai kö zös sé gi je len tõ sé -
gû ter mé szet vé del mi ren del te té sû te rü le tek kel érin tett
föld rész le tek rõl  szóló 45/2006. (XII. 8.) KvVM ren de let
alap ján Na tu ra 2000 te rü let nek mi nõ sül nek.

3. melléklet
a 19/2008. (VIII. 22.) KvVM rendelethez

A Baláta-tó erdõrezervátum magterületének
ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai és erdõtervi

jelei

Szent a
0123/14 hrsz.-ból 76,1 ha (2G, 2H, 2L, 8A, 8F, 8I, 8NY

er dõ rész le tek)

4. melléklet
a 19/2008. (VIII. 22.) KvVM rendelethez

A Baláta-tó természetvédelmi terület
természetvédelmi kezelési terve

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

Õriz ze meg
– a te rü le ten ta lál ha tó õs lá pot,
– az itt ta lál ha tó rit ka nö vény- [pél dá ul ald ro van da

(Ald ro van da ve si cu lo sa), szí ves le ve lû híd õr (Cal de sia
par nas si fo lia), tõ zeg eper (Po ten til la pa lust re)] és ál lat fa -
jo kat [pél dá ul ke resz tes vi pe ra (Vi pe ra be rus)], élõ he lyü -
ket és az or szá go san rit ka, egye dül ál ló ter mé sze tes nö -
vény tár su lá so kat,

– a te rü let er dõ tár su lá sa it [pél dá ul ge nyõ tés cse res-töl -
gye sek (Asp ho de lo-Qu er ce tum ro bo ris), ége res láp er dõk

(Dry op te ri di-Al ne tum typi cum)], az azok ban ér vé nye sü lõ
ter mé sze tes fo lya ma to kat,

– a te rü let táji ér té ke it.
Biz to sít sa
– a fél ter mé sze tes és ül tet vény jel le gû er dõk ter mé sze -

tes sé gé nek hely re ál lí tá sát, át ala kí tá sát,
– a te rü let – a ter mé szet vé de lem ér de ke it elõ tér be he -

lye zõ – ku ta tá sá nak fel té te le it,
– a te rü let ok ta tá si és tu risz ti kai célú be mu ta tá sát az

élõ vi lág za var ta lan sá gá nak meg õr zé se mel lett.

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

– A láp za var ta lan sá gá nak biz to sí tá sa.
– A láp víz szint jé nek ter mé szet vé del mi szem pont ból

op ti má lis szin ten tar tá sa.
– 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 az er dõ re zer vá tum mag te rü le tén.
– A ter mé szet- és táj vé de lem ér de ke i nek alá ren delt,

azok sé rel me nél kül meg valósuló, az er dõ tár su lá sok ter -
mé sze tes sé gé nek hely re ál lí tá sát elõ se gí tõ er dõ ke ze lés az
er dõ re zer vá tum vé dõ öve ze té ben.

– A te rü le ten meg je le nõ in va zív gyom fa jok vissza szo -
rí tá sa.

– A nagy vad ál lo mány lét szá má nak csök ken té se a te rü -
let ter mé sze tes vad el tar tó ké pes sé gé nek szint jé re.

– A lá to gat ha tó te rü le tek szín vo na las be mu ta 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
– A fo ko zot tan vé dett lápi, vi zes élõ he lye ken (Ba lá -

ta-tó, Kis Ba lá ta-tó, Boj sza-tó) min den fé le gaz da sá gi te vé -
keny ség és te rü let hasz ná lat ti los. E te rü le te ken ki zá ró lag a
vé dett ter mé sze ti ér té kek ve szé lyez te té se ese tén, a ter mé -
sze ti ér té kek meg óvá sa ér de ké ben, illetve ha vá ria ese tén
sza bad be avat ko zást vé gez ni.

3.1.2. Lá to ga tás
– A kis vas út ál lo má sa és a ma dár meg fi gye lõ to rony kö -

zöt ti sé ta út ki vé te lé vel a fo ko zot tan vé dett te rü le tek csak a
ter mé szet vé del mi ha tó ság en ge dé lyé vel lá to gat ha tók, az
er dõ re zer vá tum vé dõ zó ná já nak nem fo ko zot tan vé dett
rész e sza ba don lá to gat ha tó.

– Azok az er dõ ta gok, ame lyek ben fo ko zot tan vé dett
ma dár fész kel, már ci us 1. és jú li us 31. kö zött nem lá to gat -
ha tók.

– A fo ko zot tan vé dett ter mé sze ti te rü le tek gép jár mû vel 
nem lá to gat ha tók. A föld uta kat le he tõ ség sze rint so rom -
pók kal kell le zár ni a fo ko zot tan vé dett ter mé sze ti te rü le tek 
ha tá rá nál.

3.1.3. Ku ta tás, vizs gá la tok
– A fo ko zot tan vé dett ter mé sze ti te rü le ten ku ta tás csak

a ter mé szet vé de lem ér de ke i vel és az er dé sze ti ku ta tá si cé -
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lok kal össz hang ban, rész le tes ku ta tá si terv vel, a ter mé -
szet vé del mi ha tó ság en ge dé lyé vel vé gez he tõ.

– Az er dõ re zer vá tum vé dõ zó ná já ban az Er dõ re zer vá -
tum Prog ram ke re te in be lül, annak cél ja i val össz hang ban
ku ta tás, kí sér le ti gaz dál ko dás vé gez he tõ.

– Az ér vé nyes en ge déllyel ren del ke zõ ku ta tást vég zõk
szá má ra biz to sí ta ni kell a be lé pést a te rü let egé szé re.

– A te rü le ten foly ta tott ku ta tá sok ered mé nye i rõl ké szí -
tett ku ta tá si je len tés egy-egy pél dá nyát le kell adni az igaz -
ga tó ság, va la mint az Er dõ re zer vá tum Prog ram or szá gos
ko or di ná to ra ré szé re.

3.1.4. Te rü let- és föld hasz ná lat
– A te rü le ten ti los olyan te vé keny sé get foly tat ni vagy

olyan lé te sít ményt el he lyez ni és üze mel tet ni, amely a te rü -
let jel le gét, élõ vi lá gát, az itt élõ vé dett nö vény- és ál lat fa -
jo kat, a lá pot, va la mint az er dõ re zer vá tum ren del te té sé nek
be töl té sét za var ja vagy ve szé lyez te ti.

– Víz ren de zé si be avat ko zás csak az igaz ga tó ság szak -
em be re i vel egyez te tett mó don, a ter mé szet vé del mi ha tó -
ság en ge dé lyé vel tör tén het, ki zá ró lag ter mé szet vé del mi
cé lok ér de ké ben.

– A te rü let víz ház tar tá sá nak meg vál toz ta tá sa ti los.
– Ti los a ha lá szat és a hor gá szat.
– A fo ko zot tan vé dett ter mé sze ti te rü le ten az egyet len

meg en ge dett te rü let hasz ná lat a Boj sza-tó mel let ti vas úti
töl tés kar ban tar tá sa, a vegy sze res ke ze lést azon ban itt is
ke rül ni kell.

– A gyep te rü le tek ide ig le ne sen sem hasz nál ha tók he li -
kop ter-le szál ló ként.

– A te rü le ten nád gaz dál ko dás nem vé gez he tõ.
– A ná da sok ége té se, boly ga tá sa ti los.
– A te rü le ten in ten zív vad gaz dál ko dás nem foly tat ha tó.
– Újabb va dá sza ti be ren de zé sek – ma gas les, lõ ál lás,

cser ke lõ és bar kács utak – lé te sí té se ti los, a meg lé võk fel -
újí tá sá nál ügyel ni kell a táj ba illõ ki vi tel re.

– Az er dõ re zer vá tum mag te rü let ré szét ké pe zõ, fo ko -
zot tan vé dett láp te rü le tén a va dá szat csak fa gyott ta laj ese -
tén meg en ge dett.

– Ví zi vad va dá sza ta ti los.
– A te rü le ten hosszú tá von csak õs ho nos vad fa jok tart -

ha tók fenn. Új vad fa jok be te le pí té se ti los.
– A nagy 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 még nem ve szé lyez te tõ
vad lét szám szint jé re kell csök ken te ni.

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 mû ve lé si ágú te rü le tek ke ze lé se
– A Tus kó si ré tet éven te le kell ka szál ni, a szé nát a ka -

szá lást kö ve tõ egy hó na pon be lül el kell szál lí ta ni a te rü let -
rõl.

– Mû trá gyák, nö vény vé dõ sze rek, egyéb vegy sze rek
hasz ná la ta ti los.

– Ti los a le gel te tés.

3.2.2. Er dõk ke ze lé se
A Ba lá ta-tó er dõ re zer vá tum mag te rü le tén
– min den ne mû be avat ko zás és gaz dál ko dá si te vé keny -

ség ti los,
– az át ha la dó utak, nyi la dé kok ápo lá sá val fel kell

 hagyni.
A Ba lá ta-tó er dõ re zer vá tum vé dõ zó ná já ban
– az igaz ga tó ság és az er dõ gaz dál ko dó kö zöt ti fo lya -

ma tos egyez te tés sel kí sér le ti gaz dál ko dást kell foly tat ni
annak ér de ké ben, hogy az er dõ re zer vá tum ban ter mé sze -
tes hez kö ze lí tõ, õs ho nos fa jok ból álló, ve gyes korú, fa jok -
ban gaz dag erdõ áll jon,

– az eset le ge sen meg je le nõ in va zív nem õs ho nos fa fa -
jo kat egyen kén ti el tá vo lí tás sal rend sze re sen vissza kell
szo rí ta ni.

Vég hasz ná la tok
– A vég hasz ná la ti korú ál lo má nyok ban ja va solt fa hasz -

ná la ti mó dok:
= Egy üte mû er nyõs bon tó vá gás, majd egy szer re

0,5 hek tárt össze füg gõ en meg nem ha la dó vég vá -
gás az úju lat fe lett (Szent a 7N).

= Lé kes tar vá gás, 0,2-0,5 ha te rü le tû lé kek kel, mi nél 
ál lé ko nyabb, ter mé sze te sebb erdõ ki ala kí tá sá ra
kell tö re ked ni (Szent a 5B, 7P).

= Lé kes bon tó vá gás, 0,5 ha te rü le tû lé kek bon tó vá -
gá sa, majd úju lat fe let ti vég vá gás, és a lék te rü le -
té nek to váb bi nö ve lé se bont óvá gás sal (Szent a
7M).

= Lé kes bon tó vá gás, 0,2 ha kö rü li lé kek meg nyi tá sa
és ter mé sze tes fel újí tá sa, majd a fel úju lás után
újabb lé kek nyi tá sa. A ki ter mel he tõ fa anyag
mennyi sé ge a fo lyó nö ve dé ket nem ha lad hat ja meg 
(Szent a 2M, 5A, C, 7O, Ka szó 37F, M).

– A nagy vad ál lo mány nak a kör ze ti vad gaz dál ko dá si
terv ben meg ha tá ro zott, az élõ he lye ket még nem ve szé -
lyez te tõ vad lét szám szint jé re  való csök ken té sé ig a lé ke ket
ke rí te ni kell (a nagy vad ha tá sá nak meg fi gye lé se ér de ké -
ben ke rí tés nél kül hagy ha tó 1–2 kont roll te rü let).

– A nagy te rü le tû egy ko rú, vá gás érett ál lo má nyok fel -
újí tá sát mi e lõbb meg kell kez de ni, hogy a nagy ki ter je dé -
sû, egy üte mû vég hasz ná la tok el ke rül he tõk le gye nek. A
fel újí tá sok elsõ üte me ként 3 rész let ben a kö vet ke zõ 10 év -
ben tar vá gás ra ke rül sor (Szent a 5G, 7L és R).

Ne ve lõ vá gá sok
– A tisz tí tá sok, gyé rí té sek so rán a ha gyo má nyos nak

mond ha tó, ho mo ge ni zá ló jel le gû fa hasz ná la tok he lyett tö -
re ked ni kell a szer ke ze ti és faji di ver zi tás nö ve ke dé sét se -
gí tõ fa hasz ná lat ra.

– A ter mé sze tes er dõ di na mi kai fo lya ma tok hasz no sí tá -
sá val olyan er dõ gaz dál ko dást kell foly tat ni, amely el sõ sor -
ban az er dõ ne ve lé sen és az egyes vá gás érett fa egye dek ki -
ter me lé sén ala pul, szem ben az ál lo má nyok gaz da sá gi vá -
gás ko rát figye lembe vevõ er dõ gaz dál ko dás sal.

– A szór tan elõ for du ló nem õs ho nos fa fa jo kat a ne ve lõ -
vá gá sok so rán fo ko za to san kell el tá vo lí ta ni, az õs ho nos fa -
fa jo kat kell se gí te ni.
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– Na gyobb fol tok ban, ele gyet le nül lévõ nem õs ho nos
fa fa jo kat gaz da sá gi vá gás ko ruk el ér te után, a fõ ál lo mányt
érin tõ elsõ ne ve lõ vá gás sal egy idõ ben, rész te rü le tes tar vá -
gás sal ki kell ter mel ni, he lyü ket mes ter sé ge sen kell a ter -
mõ hely nek meg fe le lõ õs ho nos fa fa jok kal fel újí ta ni. In va -
zív fa fa jok ese tén (bál vány fa, ké sei meggy, zöld ju har,
ame ri kai kõ ris) a vá gás kor nem vár ha tó meg, ki ter me lé sü -
ket ter je dé sük meg aka dá lyo zá sa ér de ké ben azon nal el kell
vé gez 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.

A kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
20/2008. (VIII. 22.) KvVM

ren de le te
a Csokonyavisontai fás legelõ 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
5/1977. OTvH szá mú ha tá ro za tá val vé det té nyil vá ní tott,
va la mint a Cso ko nya vi son tai fás le ge lõ ter mé szet vé del mi
te rü let vé dett sé gé nek fenn tar tá sá ról  szóló 44/2007.
(X. 18.) KvVM ren de let tel fenn tar tott vé dett sé gû Cso ko -
nya vi son tai fás le ge lõ 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 20/2008. (VIII. 22.) KvVM rendelethez

A Csokonyavisontai fás legelõ természetvédelmi
terület természetvédelmi kezelési terve

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

– A ha gyo má nyos táj hasz ná lat nyo mán ki ala kult fás le -
ge lõ és idõs fá i nak [ko csá nyos tölgy (Qu er cus ro bur),

cser tölgy (Qu er cus cer ris), ma gyar kõ ris (Fra xi nus an gus -
ti fo lia subsp. pan no ni ca), vad cse resz nye (Pru nus avi um)
és vad kör te (Py rus py ras ter) egye dek], va la mint a táj ké pi
sok szí nû ség meg õr zé se.

– A mo za i kos élõ hely együt tes, a mész men tes ho mo kon 
ki ala kult ér té kes nö vény tár su lá sok és a te rü le ten élõ rit ka
nö vény- és ál lat fa jok [pél dá ul hal vány sáf rány (Cro cus vit -
ta tus), szõ rös nyír (Be tu la pu bes cens), õszi fü zér te kercs
(Spi rant hes spi ra lis), fe ke te gó lya (Ci co nia nig ra), ré ti sas
(Ha li a e e tus al bi cil la), bar na ká nya (Mil vus mig rans),
nagy tûz lep ke (Lyca e na dis par)] meg õr zé se.

– A faj gaz dag ál lat vi lág élet fel té te le i nek biz to sí tá sa.
– A ter mé szet kö ze li er dõk meg õr zé se.
– A le gel te té ses ál lat tar tás mint ha gyo má nyos gaz dál -

ko dá si for ma fenn tar tá sa a te rü le ten.
– A tu do má nyos ku ta tás, az ok ta tás és a ter mé szet vé -

del mi szem lé let erõ sí té sé nek elõ se gí té se.

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

– Az élõ he lyek mo za i kos sá gát kö ve tõ, azt meg õr zõ ter -
mé szet vé del mi ke ze lé si mó dok al kal ma zá sa.

– A fás le ge lõ jel leg ze tes táj ké pi ér té ké nek meg õr zé se
a ha gyo má nyos gaz dál ko dá si mó dok foly ta tá sá val.

– Az õs ho nos fa fa jú, ele gyes er dõk ter mé szet kö ze li ál -
la po tá nak (szin te zett ség, holt fa anyag, ter mé sze tes er dõ -
sze gély) meg õr zé se.

– A te rü le ten en ge dé lye zett er dõ gaz dál ko dá si te vé -
keny sé get a ter mé szet- és táj vé de lem ér de ke i nek alá ren -
del ve, azok sé rel me nél kül, a vé dett ter mé sze ti te rü le tek re
ér vé nyes el vek sze m elõtt tar tá sá val kell vé gez ni.

– A fenn tar tá si, ter mé szet vé del mi ke ze lé si, fej lesz té si,
tu do má nyos ku ta tá si és gaz dál ko dá si te vé keny sé gek terv -
sze rû és össze han golt foly ta tá sa a te rü le ten.

– A te rü let za var ta lan sá gá nak biz to sí tá sa.
– Az ide gen ho nos, ag resszí ven ter jesz ke dõ fa jok

vissza szo rí tá sa.
– Ter mé szet vé del mi ke ze lé se ket meg ala po zó és 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. Élõ he lyek ke ze lé se, fenn tar tá sa
– A te rü le ten a mû ve lé si ág meg vál toz ta tá sa ti los, ki vé -

ve a gyep mû ve lé si ágú te rü le te ket, ha azok be er dõ sü lé se
na gyon elõ re ha la dott (zá ró dott cser je szint) és a gyep hely -
re ál lí tá sá ra nincs mód.

3.1.2. Fa jok vé del me
– A ra ga do zó ma da rak kö zül a da rázs ölyv (Per nis api -

vo rus) ál lo má nyá nak nö ve ke dé se és a ka ba só lyom (Fal co
sub bu teo) új bó li meg te le pe dé se ér de ké ben mû fész ke ket
kell ki he lyez ni.

– Fo ko zot tan vé dett ma dár fa jok (pél dá ul fe ke te gó lya,
bar na ká nya, da rázs ölyv) egye dei fész ké nek 100 mé -
ter, köl té si és fi ó ka ne ve lé si idõ szak ban (decem -
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ber 15.– augusztus 1.) 400 m su ga rú kör ze té ben min den ne -
mû gaz dál ko dá si te vé keny ség, illetve egyéb za va rás ti los.

3.1.3. Lá to ga tás
– A te rü le ten tö meg ren dez vény nem ren dez he tõ.

3.1.4. Te rü let- és föld hasz ná lat
– Új épü le tek, épít mé nyek épí té se ti los, ki vé ve ha a

kül ter jes ál lat tar tást szol gál ják, ek kor kö te le zõ a ha gyo -
má nyos, táj ba il lõ ki vi tel.

– Új nyom vo na las lé te sít mény csak a fel szín alatt, köz -
út nyom vo na lá val pár hu za mo san, at tól leg fel jebb 3 m tá -
vol ság ban ve zet he tõ.

– Hul la dék el he lye zé se ti los a te rü le ten.
– Bá nyá sza ti és ipar i te vé keny ség nem foly tat ha tó a te -

rü le ten.
– A te rü le ten – a 0445 hrsz.-ú in gat la non ta lál ha tó

RUL–3 je lû kút fel szá mo lá sá val kap cso la tos te vé keny sé -
gek ki vé te lé vel – ti los olyan te vé keny sé get foly tat ni, olyan 
lé te sít ményt el he lyez ni és üze mel tet ni, amely annak jel le -
gét, vé dett nö vény- és ál lat vi lá gát za var ja vagy ve szé lyez -
te ti.

– A te rü le ten hosszú tá von csak õs ho nos vad fa jok ból
ál ló vad ál lo mány tart ha tó fenn.

– A vad ál lo mányt a te rü let va dá sza ti üzem ter vé ben
meg ha tá ro zott vad el tar tó ké pes sé gé nek meg fe le lõ szint re
kell csök ken te ni.

– A te rü le ten újabb va dat von zó lé te sít ményt (só zó,
szó ró, ita tó) ti los el he lyez ni.

– A te rü le ten a víz fo lyá sok med rét tisz tí ta ni, mé lyí te ni
és szé le sí te ni csak a ter mé szet vé del mi cé lok kal össz hang -
ban, a Du na–Drá va Nem ze ti Park Igaz ga tó ság (a továb -
biak ban: igaz ga tó ság) egyez te tett mó don le het úgy, hogy
az zal a te rü let víz zel  való el lá tott sá ga ne csök ken jen.

– A te rü let víz el lá tá sá nak ja ví tá sa ér de ké ben az ár kok -
ban le fo lyó víz duz zasz tá sá val a vi zet mi nél to vább a te rü -
le ten kell tar ta ni.

– Min den ne mû víz ren de zé si be avat ko zás az igaz ga tó -
ság szak em be re i vel elõ ze tesen egyez te tett mó don tör -
ténhet.

– Zsi lip, át eresz ki zá ró lag a ter mé szet vé del mi célú víz -
el lá tás biz to sí tá sa ér de ké ben, a ter mé szet vé del mi ha tó ság
en ge dé lyé vel lé te sít he tõ.

– A köz uta kon kí vül a gép jár mû hasz ná lat csak a meg -
lé võ uta kon ter mé szet vé del mi ke ze lé si, to váb bá jogsze -
rûen vég zett gaz dál ko dá si, kar ban tar tá si és fenn tar tá si te -
vé keny sé gek el vég zé se ér de ké ben, illetve ha vá ria ese tén
le het sé ges.

3.1.5. Ter mé szet vé del mi inf ra struk tú ra
– A te rü let ha tá rá ra ha tó sá gi tá jé koz ta tó táb lá kat kell

ki he lyez ni.

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 gye pe ket el sõ sor ban le gel te tés sel kell ke zel ni. Ha
er re nin csen mód, a gye pet éven te le kell ka szál ni. A gye -

pek ke ze lé sé nek idõ pont ját le he tõ ség sze rint a te rü le ten ta -
lál ha tó gyom nö vé nyek és eset le ges al ler gén ha tá sa ik
figye lembe véte lével kell meg ha tá roz ni.

– A gye pek to váb bi be er dõ sü lé sét, cser jé se dé sét rend -
sze res cser je ir tás sal, szár zú zó zás sal meg kell aka dá lyoz ni.

– A gyep te rü le te ken ti los a mû trá gya hasz ná lat, nö -
vény vé dõ sze rek kö zül csak a bio gaz dál ko dás ban meg en -
ge det tek al kal maz ha tók.

– Ti los a gyep fel tö ré se.
– A vé dett nö vény- és ál lat fa jok meg óvá sa, illetve a

gyep túl le gel te té sé nek el ke rü lé se ér de ké ben a ter mé szet -
vé del mi ha tó ság az igaz ga tó ság kez de mé nye zé sé re a le -
gel te tést és a ka szá lást tér ben és idõ ben kor lá toz hat ja.

3.2.2. Er dõk ke ze lé se
– Az er dé sze ti mun kák so rán a ter mé sze tes hez kö ze li

fa faj-össze té te lû és ál lo mány-szer ke ze tû er dõ ki ala kí tá sá -
ra és fenn tar tá sá ra kell tö re ked ni.

– A mo za i kos tár su lás szer ke zet ki ala kí tá sa, illetve
fenn tar tá sa ér de ké ben az er dõk kö zöt ti gyep fol tok be er dõ -
sí té se ti los.

– A nem õs ho nos fa fa jú er dõ ket fo ko za to san õs ho nos
fa fa jok ból ál ló er dõ vé kell át ala kí ta ni.

– A fel újí tá si mun ká la to kat a ta laj le he tõ leg ki sebb
mér té kû boly ga tá sá val kell el vé gez ni.

– Er dõ sí tést õs ho nos fa fa jok kal kell vé gez ni, a cse me -
te ne ve lés hez azo nos szár ma zá si kör zet bõl kell a ma go kat
be sze rez ni.

– Fo ko zot tan vé dett ma dár faj egye dei fész ké nek
400 mé ter su ga rú kör ze té ben csak a köl té si és a fi ó ka ne ve -
lé si idõn (de cem ber 15.–au gusz tus 1.) kí vül sza bad er dõ -
gaz dál ko dá si be avat ko zá so kat vé gez ni, 100 mé ter su ga rú
kör ben sem mi ne mû er dé sze ti mun ka nem vé gez he tõ.

– A fa ki ter me lést szep tem ber 1. és már ci us 1. kö zött
kell el vé gez ni (az akác-át ala kí tás ki vé te lé vel, amit
 augusztus fo lya mán is le het vé gez ni).

– Az egy ko ri le ge lõ rõl meg ma radt idõs, bö hön cös fá -
kat sem élõ, sem el pusz tult ál la pot ban nem sza bad ki ter -
mel ni, le dön te ni. A gyé rí té sek so rán az élõ idõs fák ko ro -
ná já ba be nõtt fá kat ki kell vág ni, hogy ol dal ága ik ár nyé -
kolt sá ga csök ken jen.

– A Cso ko nya vi son ta 69 D és 69 E er dõ rész le tek ben és
az er dõk ben ta lál ha tó víz bo rí tá sos fol tok ban sem mi ne mû
boly ga tás, illetve er dé sze ti mun ka nem en ged he tõ meg
(még egész ség ügyi ter me lés sem), ki vé ve ha a ked ve zõ
öko ló gi ai ál la po tok fenn ma ra dá sát kül sõ ha tás ve szé lyez -
te ti.

– A gyé rí té sek so rán az elegy fá kat kí mél ni kell, a lá bon 
szá radt fák leg alább fe lét, a bö hön cös fák ból hek tá ron ként
leg alább 3–4 egye det, to váb bá az od vas fá kat meg kell
hagy ni, az el pusz tult és gaz da sá gi lag ér ték te len fá kat nem
kell le dön te ni.

– Õs ho nos ál lo má nyok vég hasz ná la ta kor – az ál lo -
mány szer ke zet sta bi li tá sá tól füg gõ mé ret ben, illetve
mennyi ség ben – ha gyás fa cso por to kat és ha gyás fá kat kell
vissza hagy ni.

– Az akác ál lo má nyok fa faj cse ré je so rán az ál lo mány
alatt je len lé võ vagy a be ül te tett õs ho nos fa jok egye de i re
kell a fel újí tást ala poz ni.
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– A ké sei meggy ter jesz ke dé sé nek meg aka dá lyo zá sá ra
a már ter mõ egye de ket mi nél ha ma rabb ki kell ter mel ni, a
sar ja kat pe dig 3–8 éven te le kell ver ni – a vegy sze res ke ze -
lést sem ki zár va.

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.

3.2.3. Mû ve lés alól ki vett te rü le tek ke ze lé se
– A ki vett utak ese té ben az út sze gély vegy sze res gyom -

ir tá sa ti los ki vé ve, ha az zár la ti kár te võk vagy egyéb ve -
szé lyes ká ro sí tók el le ni vé de ke zés re irá nyul.

– A mû ve lés alól ki vett te rü le tek ke ze lé se so rán gon -
dos kod ni kell az ide gen ho nos, ag resszí ven ter je dõ fa jok
vissza szo rí tá sá ról.

A kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
21/2008. (VIII. 30.) KvVM

ren de le te
az elemek és akkumulátorok, illetve hulladékaik

kezelésérõl

A hul la dék gaz dál ko dás ról  szóló 2000. évi XLIII. tör -
vény 59.  § (2) be kez dés c) pont cc) és cf) al pont já ban, va la -
mint a ké mi ai biz ton ság ról  szóló 2000. évi XXV. tör vény
34.  § (4) be kez dés j) pont ja) al pont já ban fog lalt fel ha tal -
ma zás alap ján, a kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm.
ren de let 1.  § a) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben
el jár va a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

A rendelet hatálya

1.  §

(1) E ren de let ha tá lya ki ter jed
a) az ele mek re és az ak ku mu lá to rok ra,
b) a be lõ lük szár ma zó hul la dé kok ra, to váb bá
c) az ezen hul la dé kok kal kap cso la tos ke ze lé si te vé -

keny sé gek re.

(2) Nem ter jed ki e ren de let ha tá lya a ki fe je zet ten hon -
vé del mi, va la mint a nem zet biz ton sá gi és ûr ku ta tá si cél ra
hasz nált ké szü lé kek ben, fel sze re lé sek ben al kal ma zott ele -
mek re és ak ku mu lá to rok ra.

Értelmezõ rendelkezések

2.  §

E ren de let ben az ele mek és az ak ku mu lá to rok hul la dé -
ka i nak vissza vé te lé rõl  szóló kor mány ren de let ér tel me zõ
ren del ke zé sei al kal ma zan dó ak.

Forgalmazási, jelölési és kezelési elõ írások

3.  §

(1) A (2)–(3) be kez dés sze rin ti ki vé tel lel
a) a 0,0005 tö meg szá za lé kot meg ha la dó hi ganyt tar tal -

ma zó elem, illetve ak ku mu lá tor és
b) a 0,002 tö meg szá za lé kot meg ha la dó kad mi u mot tar -

tal ma zó hor doz ha tó elem, illetve ak ku mu lá tor
nem for gal maz ha tó, elekt ro mos be ren de zés al ko tó ré sze -
ként vagy tar to zé ka ként sem.

(2) Az (1) be kez dés a) pont ja sze rin ti ti la lom nem vo -
nat ko zik a 2 tö meg szá za lé kot meg nem ha la dó hi gany tar -
tal mú gomb ele mek re.

(3) Az (1) be kez dés b) pont ja sze rin ti ti la lom nem vo -
nat ko zik

a) a vész jel zõ- (vész vi lá gí tást biz to sí tó) és ri asz tó rend -
sze rek ben,

b) az or vo si fel sze re lé sek ben vagy
c) a ve ze ték nél kü li elekt ro mos kézi szer szá mok ban
al kal ma zott hor doz ha tó ele mek re és ak ku mu lá to rok ra.

4.  §

A gyár tó az ele men, illetve ak ku mu lá to ron, va la mint az
elem-, illetve ak ku mu lá tor cso ma gon jól lát ha tó an, fel is -
mer he tõ en (ol vas ha tó an) és le tö röl he tet len mó don el he -
lye zi a 1. mel lék let ben fog lalt kö ve tel mé nyek nek meg fe le -
lõ je lö lé se ket és ada to kat.

5.  §

(1) A gyár tó a vissza vett és be gyûj tött hul la dék ká vált
a) hor doz ha tó,
b) gép jár mû- és
c) ipar i
elem, illetve ak ku mu lá tor új ra fel dol go zás ra  való elõ ke -

ze lé sét, a hul la dék be so ro lá sa sze rint, az el ér he tõ leg jobb
tech no ló gia al kal ma zá sá val el vég zi.

(2) A gyár tó a vissza vett és be gyûj tött azo no sít ha tó hul -
la dék ká vált

a) hor doz ha tó,
b) gép jár mû- és
c) ipar i

ele met, illetve ak ku mu lá tort, a 2. mel lék let sze rint elõ írt
ha té kony sá gi mu ta tó kat is figye lembe vé ve, új ra fel dol -
goz za.

(3) A hul la dék ká vált gép jár mû-, va la mint ipar i elem,
illetve ak ku mu lá tor hul la dék le ra kó ban le ra kás sal és ter mi -
kus mó don  való ár tal mat la ní tá sa – a 2. mel lék let sze rin ti
ha té kony sá gi mu ta tó val vég zett új ra fel dol go zá si el já rás
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al kal ma zá sa so rán ke let ke zõ ma rad vány hul la dék ki vé te lé -
vel – ti los.

(4) Az elõ ke ze lé si va la mint új ra fel dol go zá si kö te le zett -
ség tel je sí té sé nek mi nõ sül a hul la dék ká vált elem nek,
illetve ak ku mu lá tor nak az or szág ha tárt át lé põ hul la dék -
szál lí tás ról  szóló kü lön jog sza bály sze rin ti szál lí tó le vél lel
iga zolt ke ze lé se is.

(5) A hul la dék ká vált elem, illetve ak ku mu lá tor ke ze lé si 
célú ex port ja ak kor mi nõ sül az elõ ke ze lé si és új ra fel dol go -
zá si kö te le zett ség tel je sí té sé nek, ha az ex por tot vég zõ az
or szág ha tárt át lé põ hul la dék szál lí tás ról  szóló kü lön jog -
sza bály alap ján a kí sé rõ do ku men tu mok kal iga zol ja, hogy
az adott or szág ban a ke ze lés az e ren de let ben fog lal tak kal
egyen ér té kû fel té te lek kel tör té nik.

6.  §

(1) A fel hasz ná ló kö te les a hul la dék ká vált elem, illetve
ak ku mu lá tor el kü lö ní tett gyûj té sét meg ol da ni, és azt a
vissza vé te lé re szol gá ló he lyen ke ze lé se cél já ból elhe -
lyezni.

(2) A hor doz ha tó ele met, illetve ak ku mu lá tort for gal -
ma zó ke res ke dõ – a gyár tó val kö tött kü lön meg álla po dás
ese tén – a for gal ma zás he lyén a gyár tó ál tal biz to sí tott
meg fe le lõ gyûj tõ edényt he lyez el.

(3) A gép jár mû- és ipar i ele met, illetve ak ku mu lá tort
for gal ma zó ke res ke dõ – a gyár tó val kö tött kü lön meg álla -
po dás ese tén – a for gal ma zás he lyén a gyár tó ál tal biz to sí -
tott ak ku mu lá tor sav nak ellen álló – nagy ka pa ci tá sú lú gos
ak ku mu lá to rok vissza gyûj té se ese tén lúg ál ló – meg fe le lõ
gyûj tõ edényt, gyûj tõ kon té nert he lyez el, amely csak a
gyûj tést vég zõ ál tal nyit ha tó fel.

(4) A hul la dék ká vált hor doz ha tó elem, illetve ak ku mu -
lá tor – tí pu sá tól füg get le nül – kö zös gyûj tõ edény ben
gyûjt he tõ.

(5) Az elem, illetve ak ku mu lá tor e § sze rin ti ide ig le nes
tá ro lá sá hoz a kör nye zet vé del mi ha tó ság en ge dé lye, va la -
mint nyil ván tar tás ve ze té se nem szük sé ges.

7.  §

(1) A hasz no sí tás so rán a fo lya dé kot és sa vat az elem -
bõl, illetve ak ku mu lá tor ból el kell tá vo lí ta ni.

(2) A hul la dék ká vált elem, illetve ak ku mu lá tor tá ro lá -
sá ra (ide ig le nes tá ro lá sá ra), va la mint ke ze lé sé re szol gá ló
he lyet víz hat lan fe lü let tel kell el lát ni.

(3) A hul la dék ká vált elem, illetve ak ku mu lá tor hasz no -
sí tá sát idõ já rás ál ló bo rí tás sal el lá tott he lyi sé gek ben vagy
kon té ne rek ben kell el vé gez ni.

Záró rendelkezések

8.  §

(1) Ez a ren de let – a (2) és (3) be kez dés sze rin ti ki vé tel -
lel – 2008. szep tem ber 1-jén lép ha tály ba.

(2) E ren de let 1–7.  §-a, 9–11.  §-a, va la mint 1. és 2. mel -
lék le te – a (3) be kez dés sze rin ti ki vé tel lel – 2008. szep tem -
ber 26-án lép ha tály ba.

(3) E ren de let 5.  § (2) be kez dés a) pont ja és 1. mel lék let
6. pont ja 2009. szep tem ber 26-án lép ha tály ba.

(4) Az ele mek és ak ku mu lá to rok, illetve hul la dé ka ik ke -
ze lé sé nek rész le tes sza bá lya i ról  szóló 9/2001. (IV. 9.)
KöM ren de let (a továb biak ban: KöM ren de let) 2.  §
g) pont ja, 10.  § (5) be kez dé se és 11.  §-a 2008. szep tem ber
1-jén ha tá lyát vesz ti.

(5) A KöM ren de let 2008. szep tem ber 26-án ha tá lyát
vesz ti.

(6) E ren de let 6.  § (2)–(3) be kez dé sé ben az „– a gyár tó -
val kö tött kü lön meg álla po dás ese tén –” szö veg rész 2009.
jú li us 1-jén ha tá lyát vesz ti.

9.  §

Ez a ren de let az ele mek rõl és ak ku mu lá to rok ról, va la -
mint a hul la dék ele mek rõl és -ak ku mu lá to rok ról, to váb bá a 
91/157/EGK irány elv ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl  szóló,
2006. szep tem ber 6-i 2006/66/EK euró pai par la men ti és
ta ná csi irány elv nek  való meg fe le lést szol gál ja.

10.  §

(1) Az elekt ro mos és elekt ro ni kai be ren de zé sek hul la -
dé kai ke ze lé sé nek rész le tes sza bá lya i ról  szóló 15/2004.
(X. 8.) KvVM ren de let 1. szá mú mel lék let 1. pont já ban az
„-ele mek” szö veg rész he lyé be „– az ele mek és ak ku mu lá -
to rok vissza vé te lé rõl  szóló kü lön jog sza bály ha tá lya alá
tar to zó ele mek, illetve ak ku mu lá to rok” szö veg lép.

(2) Az elekt ro mos és elekt ro ni kai be ren de zé sek hul la -
dé kai ke ze lé sé nek rész le tes sza bá lya i ról  szóló 15/2004.
(X. 8.) KvVM ren de let 7.  § (3) be kez dé se a kö vet ke zõ
d) pont tal egé szül ki:

[Ez a ren de let – az elekt ro mos és elekt ro ni kai be ren de -
zé sek hul la dé ka i nak vissza vé te lé rõl  szóló kor mány ren de -
let tel együtt – a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak  való meg -
fe le lést szol gál ja:]

„d) az Euró pai Par la ment és a Ta nács 2006/66/EK
irány elve (2006. szep tem ber 6.) az ele mek rõl és ak ku mu -
lá to rok ról, va la mint a hul la dék ele mek rõl és -ak ku mu lá to -
rok ról, to váb bá a 91/157/EGK irány elv ha tá lyon kí vül he -
lye zé sé rõl 11. cik ke.”
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11.  §

(1) Az egyes ve szé lyes anya gok elekt ro mos és elekt ro -
ni kai be ren de zé sek ben  való al kal ma zá sá nak kor lá to zá sá -
ról  szóló 16/2004. (X. 8.) KvVM ren de let (a továb biak -
ban: R.) 1.  §-a a kö vet ke zõ (2) be kez dés sel egé szül ki, egy -
ide jû leg a (2)–(3) be kez dés szá mo zá sa (3)–(4) be kez dés re
mó do sul:

„(2) E ren de let ha tá lya ki ter jed az elekt ro mos és elekt ro -
ni kai be ren de zé sek hul la dé ka i nak vissza vé te lé rõl  szóló
264/2004. (IX. 23.) Korm. ren de let 1. szá mú mel lék let A)
pont já ban fel so rolt, rész ben vagy egész ben az ele mek és
ak ku mu lá to rok vissza vé te lé rõl  szóló kü lön jog sza bály ha -
tá lya alá tar to zó elem, illetve ak ku mu lá tor áram for rás sal
üze mel te tett vagy üze mel tet he tõ be ren de zés re (a továb -
biak ban: elem mel mû kö dõ ké szü lék).”

(2) Az R. 2.  §-a kö vet ke zõ (3)–(4) be kez dés sel egé szül
ki:

„(3) Az elem mel mû kö dõ ké szü lék gyár tó já nak – a
(4) be kez dés sze rin ti ki vé tel lel – úgy kell meg ter vez nie a
ké szü lé ket, hogy ab ból a hul la dék ká vált elem, illetve ak -
ku mu lá tor könnyen el tá vo lít ha tó le gyen.

(4) A (3) be kez dés ben fog lalt ren del ke zé se ket nem kell
al kal maz ni, amennyi ben az ener gia el lá tás fo lya ma tos biz -
to sí tá sa, va la mint az elem mel mû kö dõ ké szü lék elem mel,
illetve ak ku mu lá tor ral  való fo lya ma tos össze köt te té se

a) biz ton sá gi,
b) tel je sít mé nyi,
c) or vo si vagy
d) adat tá ro lá si

cél ból szük sé ges.”

(3) Az R. 5.  §-a a kö vet ke zõ i) pont tal egé szül ki:
[Ez a ren de let a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak  való

meg fe le lést szol gál ja:]
„i) az Euró pai Par la ment és a Ta nács 2006/66/EK irány -

elve (2006. szep tem ber 6.) az ele mek rõl és ak ku mu lá to -
rok ról, va la mint a hul la dék ele mek rõl és -ak ku mu lá to rok -

ról, to váb bá a 91/157/EGK irány elv ha tá lyon kí vül he lye -
zé sé rõl 11. cik ke.”

12.  §

(1) A KöM ren de let 2.  § f) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„f) ke res ke dõ: az ele met, illetve ak ku mu lá tort fel hasz -
ná ló nak ér té ke sí tõ for gal ma zó;”

(2) A KöM ren de let 9.  §-ának fel ve ze tõ mon da ta he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A gyár tó kö te les a fel hasz ná ló kat a ter mék is mer te tõ -
ben vagy a for gal ma zás he lyén el he lye zett tá jé koz ta tó
nyom tat vány ban a kö vet ke zõk re vo nat ko zó an tá jé koz tat -
ni:”

(3) A KöM ren de let
a) 1.  §-ában a „fo gyasz tó i ra” szö veg rész he lyé be a

„fel hasz ná ló i ra” szö veg,
b) 3.  § (1) be kez dé sé ben a „for ga lom ba ho za ta la” szö -

veg rész he lyé be a „for gal ma zá sa” szö veg,
c) a 8.  § (1) be kez dé sé ben a „fo gyasz tói for ga lom ba

ho za ta li hely” szö veg rész he lyé be a „ke res ke dõ” szö veg, a 
„te vé keny ség hely szí nén” szö veg rész he lyé be a „for gal -
ma zás he lyén” szö veg,

d) 8.  § (3) be kez dé sé ben a „fo gyasz tói for ga lom ba ho -
za ta li hely” szö veg rész he lyé be a „ke res ke dõ” szö veg, a
„te vé keny ség hely szí nén” szö veg rész he lyé be a „for gal -
ma zás he lyén” szö veg,

e) 8.  § (4) be kez dé sé ben a „fo gyasz tói for ga lom ba ho -
za ta li he lyek rõl tör té nõ” szö veg rész he lyé be a „ke res ke dõ -
tõl  való” szö veg,

f) 2. szá mú mel lék let 3. pont já ban a „fo gyasz tó” szö -
veg rész he lyé be a „fel hasz ná ló” szö veg
lép.

Sza bó Im re s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
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1. melléklet a 21/2008. (VIII. 30.) KvVM rendelethez

Az elem, illetve akkumulátor jelölése

1. Az el kü lö ní tett gyûj tés re uta ló át hú zott, ke re kes hul la dék gyûj tõ áb rá ja:

 



2. A – 3. pont sze rin ti ki vé tel lel – az ábra az elem, illetve az ak ku mu lá tor és az elem, illetve ak ku mu lá tor cso mag leg -
na gyobb ol dal a te rü le té nek leg alább 3%-át, hen ger ala kú cel la ese té ben az elem, illetve ak ku mu lá tor fel szí né nek leg -
alább 1,5%-át fedi, azon ban az ábra mind két eset ben leg fel jebb 5×5 cm mé re tû le het.

3. Amennyi ben az elem, illetve az ak ku mu lá tor vagy az elem-, illetve ak ku mu lá tor cso mag mé re te alap ján az áb ra mé -
re te ki sebb vol na 0,5×0,5 cm-nél, ab ban az eset ben az elem, illetve az ak ku mu lá tor vagy az elem, illetve ak ku mu lá tor -
cso mag he lyett annak cso ma go lá sán kell leg alább 1×1 cm mé re tû áb rát el he lyez ni.

4. Ne héz fém-tar ta lom mal ren del ke zõ ele men, illetve ak ku mu lá to ron, be le ért ve a gomb ele met is
a) 0,0005 tö meg szá za lé kot meg ha la dó hi gany tar ta lom ese tén a „Hg”,
b) 0,002 tö meg szá za lé kot meg ha la dó kad mi um tar ta lom ese tén a „Cd”,
c) 0,004 tö meg szá za lé kot meg ha la dó ólom tar ta lom ese tén a „Pb”

vegy je let az 5. pont ban fog lalt mó don kell fel tün tet ni.

5. A vegy jel mé re te az e mel lék let sze rin ti áb ra mé re té nek leg alább egy ne gye de, me lyet az áb ra alatt kell el he lyez ni.

6. A hor doz ha tó és gép jár mû ele men, illetve ak ku mu lá to ron fel kell tün tet ni annak ka pa ci tá sát.

2. melléklet a 21/2008. (VIII. 30.) KvVM rendelethez

Az újrafeldolgozás eljárás és annak hatékonysági mutatói

Az ólom-, illetve kad mi um tar ta lom új ra fel dol go zá sá nak – az éssze rû költ ség rá for dí tás figye lembe véte lével – az el ér -
he tõ leg jobb tech ni ka sze rint, a leg ma ga sabb új ra fel dol go zá si arányt el kell ér nie.

A vissza vett elem, illetve ak ku mu lá tor tö me gé hez vi szo -
nyí tott új ra fel dol go zá si ha té kony sá gi mu ta tó

gép jár mû és ipar i elem,
illetve ak ku mu lá tor

hor doz ha tó elem, illetve ak -
ku mu lá tor

2008. szep tem ber 26-tól 2011. szep tem ber 26-tól

1. sa vas, ólom tar tal mú elem, illetve ak ku mu lá tor 65%

2. nik kel-kad mi um tar tal mú elem, illetve ak ku mu lá tor 75%

3. egyéb elem, illetve ak ku mu lá tor 50%
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A nem ze ti fej lesz té si és gaz da sá gi mi nisz ter
17/2008. (VIII. 30.) NFGM

ren de le te

az építésügyi hatósági eljárásokról, 
valamint a telekalakítási és az építészeti-mûszaki

dokumentációk tartalmáról  szóló 
37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet módosításáról

Az épí tett kör nye zet ala kí tá sá ról és vé del mé rõl  szóló
1997. évi LXXVIII. tör vény 62.  § (2) be kez dés a), b) és
i) pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján, 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.  § g) 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 épí tés ügyi ha tó sá gi el já rá sok ról, va la mint a
 telekalakítási és az épí té sze ti-mû sza ki do ku men tá ci ók tar -

tal má ról  szóló 37/2007. (XII. 13.) ÖTM ren de let (a to váb -
bi ak ban: R.) 1.  § (2) be kez dés b) pont ja he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

[A ren de let ha tá lya nem ter jed ki]

„b) a kü lön jog sza bály sze rin ti – a ví zi ál lá sok kivéte -
lével – ví zi mun kák kal, ví zi-, úszó- és ha jó zá si létesít -
ményekkel,”

[kap cso la tos épí tés ügyi ha tó sá gi el já rá sok ra és do ku men -
tá ci ók ra.]

(2) Az R. 1. § (2) be kez dé se a kö vet ke zõ g) pont tal egé -
szül ki:

[A ren de let ha tá lya nem ter jed ki]

„g) a köz for gal mú üzem anyag- és au tó gáz töl tõ ál lo má -
sok kal és az azok kal szo ro san össze füg gõ ren del te té sû
épít mé nyek kel (be le ért ve az ilyen jel le gû ke res ke del mi
célú épt mé nye ket is)”

[kap cso la tos épí tés ügyi ha tó sá gi el já rá sok ra és do ku men -
tá ci ók ra.]



2.  §

Az R. 1.  § (3) be kez dé se a kö vet ke zõ c) pont tal egé szül
ki:

[E ren de let ren del ke zé se it]
„c) a hon vé del mi, a ka to nai és a nem zet biz ton sá gi célú

épít ménnyel”
[kap cso la tos épí tés ügyi ha tó sá gi el já rá sok ra és do ku men -
tá ci ók ra is al kal maz ni kell, ha jog sza bály más ként nem
ren del ke zik.]

3.  §

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

„(2) Az ügy fél ké rel mét
a) épí tés ügyi ha tó sá gi en ge dé lye zé si el já rás és össze -

vont épí tés ügyi ha tó sá gi en ge dé lye zé si el já rás (a továb -
biak ban: össze vont el já rás) ese tén a 2. mel lék let,

b) be je len tés ese tén a 3. mel lék let,
c) egyéb épí tés ügyi ha tó sá gi el já rás ese tén a 4. mel lék -

let
sze rin ti nyom tat vá nyon ter jeszt he ti elõ.”

4.  §

Az R. 5.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„(2) Ha jog sza bály az épí tés ügyi ha tá ro zat meg ho za ta la
elõtt szak ha tó sá gi ál lás fog la lás be szer zé sét írja elõ, ak kor
az épí tés ügyi ha tó ság a szak ha tó sá got az el já rás meg in du -
lá sát köve tõen 8 mun ka na pon be lül – a (7) be kez dés ben
fog lalt eset ki vé te lé vel – meg ke re si.”

5.  §

Az R. 9.  §-a a kö vet ke zõ (3)–(4) be kez dés sel egé szül ki, 
egy ide jû leg a (3)–(5) be kez dés szá mo zá sa (5)–(7) be kez -
dés re vál to zik:

„(3) Ha az épít te tõ a ké rel mé hez épí tés ügyi igaz ga tá si
szak ér tõi nyi lat ko za tot csa tol, ak kor az össze vont el já rás -
nak az épí té si en ge dé lye zé si sza ka szá ban az el já ró épí tés -
ügyi ha tó ság dönt het a hely szí ni szem le mel lõ zé sé rõl.

(4) A hely szí ni szem le (3) be kez dés sze rin ti mel lõ zé se
nem men te sí ti az épí tés ügyi ha tó sá got a tény ál lás tisz tá zá -
sá nak kö te le zett sé ge alól.”

6.  §

(1) Az R. 12.  § (1) be kez dé se a kö vet ke zõ má so dik
mon dat tal egé szül ki:

„Az Étv. 53/A.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott fel té -
te lek fenn ál lá sa ese tén a dön tés köz lé se elekt ro ni kus úton
tör té nik.”

(2) Az R. 12.  § (3) be kez dés e) pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

[A dön tést tá jé koz ta tá sul kö zöl ni kell a Ket. 78.  §
(1)–(3) be kez dé sé ben fog lal ta kon túl me nõ en]

„e) az épí té si te vé keny ség he lye sze rin ti te le pü lé si ön -
kor mány zat jegy zõ jé vel, ha az nem azo nos az el já ró épí -
tés ügyi ha tó ság gal,”

7.  §

(1) Az R. 16.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(2) Az épí tés ügyi ha tó sá gi en ge dé lyek faj tái:
a) elvi épí té si en ge dély,
b) te lek ala kí tá si en ge dély,
c) épí té si en ge dély (épí té si vagy to vább épí té si en ge -

dély, mó do sí tott épí té si en ge dély), be je len tés tu do má sul
vé te le,

d) össze vont épí tés ügyi ha tó sá gi en ge dély,
e) bon tá si en ge dély, bon tás tu do má sul vé te le,
f) hasz ná lat ba vé te li en ge dély (vég le ges, ide ig le nes),

be je len tés tu do má sul vé te le,
g) fenn ma ra dá si en ge dély [vég le ges, egy ben hasz ná lat -

ba vé te li en ge dély is, meg ha tá ro zott idõ re szóló, vissza vo -
ná sig (meg ha tá ro zott fel té tel vagy ha tár idõ bekövetkez -
téig) ér vé nyes, fenn ma ra dá si és to vább épí té si, fenn ma ra -
dá si en ge dély át ala kí tá si vagy vissza bon tá si kö te le zett ség -
gel].”

8.  §

Az R. 16.  §-a a kö vet ke zõ (3)–(5) be kez dés sel egé szül
ki, egy ide jû leg a (3)–(5) be kez dés szá mo zá sa (7)–(8) be -
kez dés re vál to zik:

„(3) Az épít te tõ az épí té si en ge dé lye zé si el já rás ra az
elvi épí té si en ge dély és az épí té si en ge dély he lyett vá laszt -
hat ja – a 31/A–31/C.  §-ban fog lalt ren del ke zé sek al kal ma -
zá sá val – az össze vont el já rást.

(4) Épít mény, épít mény rész, épü let együt tes épí té si en -
ge dély (be je len tés) kö te les mun ká val nem járó ren del te té -
sé nek meg vál toz ta tá sá hoz nem kell az épí tés ügyi ha tó ság
en ge dé lye (be je len tés tu do má sul vé te le).

(5) Az épít te tõ (tu laj do nos) a (4) be kez dés ben meg ha tá -
ro zott te vé keny ség meg va ló sí tá sát kö ve tõ 15 na pon be lül a 
11. mel lék let sze rin ti ki töl tött sta tisz ti kai adat la pon köz li
az épí tés ügyi ha tó ság gal a meg lé võ épít mény ben

a) az egyéb nem la kás cél já ra szol gá ló ren del te té sû ön -
ál ló ren del te té si egy ség ren del te té sé nek meg vál toz ta tá sát,
illetve az egyéb nem la kás cél já ra szol gá ló ren del te té sû
ön ál ló ren del te té si egy sé gek szá má nak meg vál toz ta tá sát,
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ha ezzel la kás ren del te té sû ön ál ló ren del te té si egy ség jön
lét re, vagy

b) a la kás cél já ra szol gá ló ren del te té sû ön ál ló ren del te -
té si egy ség ren del te té sé nek meg vál toz ta tá sát, illetve a la -
kás cél já ra szol gá ló ren del te té sû ön ál ló ren del te té si egy sé -
gek szá má nak meg vál toz ta tá sát, ha ez la kás ren del te té sé -
nek meg szün te té sét ered mé nye zi.”

9.  §

Az R. az „A ké re lem és a be je len tés” al cí met megelõ -
zõen a kö vet ke zõ 16/A.  §-sal egé szül ki:

„16/A.  § (1) Az épí té si en ge dély tõl (be je len tés tu do má -
sul vé te lé tõl) és az ah hoz tar to zó épí té sze ti-mû sza ki terv -
do ku men tá ci ó tól csak újabb jog erõs és vég re hajt ha tó épí -
tés ügyi ha tó sá gi ha tá ro zat (mó do sí tott épí té si en ge dély)
vagy be je len tés tu do má sul vé te le alap ján sza bad el tér ni,
ki vé ve az olyan el té rést, amely nem mi nõ sül épí té si en ge -
dély hez, be je len tés hez kö tött épí té si mun ká nak. Ha az el -
té rés a szak ha tó sá gok szak te rü le tét is érin ti, az el té rés en -
ge dé lye zé se so rán az ér de kelt szak ha tó sá gok köz re mû kö -
dé sé vel kell el jár ni.

(2) Azon épít mé nyek ese té ben, ame lyek épí tés ügyi ha -
tó sá gi en ge dé lye zé se kü lön jog sza bály sze rin ti terv ta ná csi
ál lás fog la lás hoz kö tött, az (1) be kez dés sze rin ti épí té si te -
vé keny sé get csak is mé telt terv ta ná csi ál lás fog la lás meg -
szer zé sét köve tõen le het el vé gez ni, ha az épí té si en ge dély -
tõl (be je len tés tu do má sul vé te lé tõl) és az ah hoz tar to zó
épí té sze ti-mû sza ki terv do ku men tá ci ó tól való el té rés a nyí -
lás zá rók rend sze ré nek, az épí té sze ti ta go za tok rend sze ré -
nek, a hom lok za ti struk tú rá nak a meg vál toz ta tá sá ra, vagy
az épü let köz te rü let rõl lát ha tó hom lok za ta tel jes fe lü le té -
nek épí té sze ti jel leg ze tes sé gét érin tõ vál toz ta tá sá ra ter -
jed ki.”

10.  §

Az R. 17.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(1) Az épít te tõ (ide ért ve a te lek ala kí tás kez de mé nye -
zõ jét is) az épí tés ügyi ha tó ság nál írás ban, a 3.  § (2) be kez -
dés a) pont já ban meg ha tá ro zot tak sze rint ter jesz ti elõ az
épí tés ügyi ha tó sá gi en ge dély irán ti ké rel met.”

11.  §

Az R. 18.  § (2) be kez dés d)–e) pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

[Az épí té si (to vább épí té si), bon tá si és fenn ma ra dá si
(a továb biak ban: épí té si) jo go sult ság a kö vet ke zõ ok ira -
tok kal iga zol ha tó:]

„d) tár sas ház ese tén az a) pont ban meg ha tá ro zot ta kon
túl

da) a tár sas há zi kö zös tu laj don ban ter ve zett épí té si te -
vé keny ség hez, a kö zös tu laj don be épí té sé vel, a kö zös tu -
laj don ra tör té nõ rá épí tés sel járó épí té si te vé keny ség hez a
tár sas ház köz gyû lé sé nek a kü lön jog sza bály ban meg ha tá -
ro zot tak sze rint meg ho zott ha tá ro za tá val,

db) a tár sas há zi kü lön tu laj don ban ter ve zett épí té si te -
vé keny ség ese tén, ha az épí té si te vé keny ség az ala pí tó ok -
irat ban kö zös tu laj don ként meg je lölt épít mény részt érin ti,
a tu laj do nos tár sak tu laj do ni há nyad sze rin ti 4/5-ének hoz -
zá já ru ló nyi lat ko za tá val,

dc) a tár sas há zi kü lön tu laj don ban ter ve zett, kö zös tu -
laj dont nem érin tõ épí té si te vé keny ség hez a kü lön tu laj -
don nal ren del kez ni jo go sul tak hoz zá já ru ló nyilatkoza -
tával,

dd) ha az épít te tõ nem tár sas há zi tu laj do nos, az épí té si
jo go sult ság iga zo lá sá ra a (2) be kez dés b) pont ja az irány -
adó,

e) la kás-, üdü lõ-, ga rázs szö vet ke zet-tu laj don  esetében
az a) pont ban meg ha tá ro zot ta kon túl me nõ en a szö vet ke zet 
hoz zá já ru ló nyi lat ko za tá val

ea) a szö vet ke ze ti tag tu laj do ná ban álló la kást, üdü lõt
vagy ga rázst érin tõ épí té si te vé keny ség ese tén, ha az az
épü let szer ke ze tet is érin ti,

eb) a szö vet ke zet tu laj do ná ban álló, az épü let hez tar to -
zó föld rész le tet, az épü let szer ke ze tet, az épü let kö zös
hasz ná lat ra szol gá ló te rü le tét és he lyi sé gét, a köz pon ti be -
ren de zé se ket, a la kást (ide ért ve a ház fel ügye lõi, gond no ki
la kást is), to váb bá a szö vet ke zet cél ját szol gá ló más épít -
ményt (iro da, mû hely, rak tár stb.) és va gyon tár gyat érin tõ
épí té si te vé keny ség ese tén,”

12.  §

Az R. 19.  § (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(5) Az épí tés ügyi ha tó ság a ter ve zõ jo go sult sá gát a
név jegy zé ket ve ze tõ szerv ál tal mû köd te tett elekt ro ni kus
név jegy zék bõl, illetve a Ket. 26.  §-ában fog lal tak sze rint
ellen õr zi.”

13.  §

Az R. az „Az en ge dély ké re lem (be je len tés) tár gyá ban
ho zott dön tés tar tal mi kö ve tel mé nyei” al cí met megelõ -
zõen a kö vet ke zõ al cím mel és 20/A.  §-sal egé szül ki:

„Építésügyi igazgatási szakértõi nyilatkozat

20/A.  § Ha az épí tés ügyi igaz ga tá si szak ér tõi nyi lat ko -
zat tar tal ma nem fe le l meg az Étv. 53/C.  § (7) be kez dé sé -
ben fog lalt elõ írásoknak, vagy a tény ál lás tisz tá zá sa so rán
be bi zo nyo so dik, hogy tar tal ma va lót lan, to váb bá ha az
épí tés ügyi igaz ga tá si szak ér tõ nem ren del ke zik a kü lön
jog sza bály ban meg ha tá ro zott szak ma gya kor lá si jo go sult -
ság gal, ak kor az épí tés ügyi ha tó ság kü lön jog sza bály sze -
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rint eti kai-fe gyel mi el já rást kez de mé nyez az épí tés ügyi
igaz ga tá si szak ér tõi név jegy zé ket ve ze tõ szerv nél.”

14.  §

Az R. 22.  § (3) be kez dés fel ve ze tõ szö veg e és a) pont ja
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Az épí té si és a bon tá si en ge dély, to váb bá az épí té si és a 
bon tá si te vé keny ség be je len té sé nek tu do má sul vé te le ér -
vé nyét vesz ti,

a) ha a jog erõs sé és vég re hajt ha tó vá vá lá sá nak nap já tól 
szá mí tott két éven be lül az épí té si te vé keny sé get nem
kezd ték el, illetve ér vé nyét az (5) be kez dés b) pont ja sze -
rint nem hosszab bí tot ták meg,”

15.  §

Az R. 23.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(2) Az el sõ fo kú épí tés ügyi ha tó ság az épí tés ügyi ha tó -
sá gi en ge dély meg adá sa (be je len tés tu do má sul vé te le) ese -
tén – ha a ha tá ro zat (be je len tés tu do má sul vé te le) jog erõs
és vég re hajt ha tó – az en ge dé lye zés re be nyúj tott do ku men -
tá ció (te lek ala kí tá si terv vagy az in gat lan-nyil ván tar tá si
tér kép má so lat) va la mennyi pél dá nyá nak va la mennyi terv -
lap ját en ge dé lye zé si zá ra dék kal lát ja el. Az épí tés ügyi ha -
tó ság a zá ra dé kolt ter vek egy pél dá nyát irat tár ba he lye zi,
egy pél dá nyát mû sza ki nyil ván tar tás ba he lye zi, a töb bi
pél dá nyát ki ad ja az épít te tõ nek (több épít te tõ ese tén a dön -
té sen el sõ ként fel tün te tett nek); te lek ala kí tás ese tén egy
pél dá nyát a te lek ala kí tás he lye sze rin ti te le pü lé si ön kor -
mány zat jegy zõ jén ke resz tül meg kül di a te lek ala kí tás he -
lye sze rin ti te le pü lé si ön kor mány zat nak. Mû em lé ki te rü le -
tet érin tõ épí té si te vé keny ség ese tén a zá ra dé kolt ter vek
erre a cél ra ren del ke zés re álló egy pél dá nyát az épí tés ügyi
ha tó ság a kul tu rá lis örök ség vé del mi ha tó ság nak kül di
meg. Az épí tés ügyi ha tó ság az épít te tõ ké rel mé re az épít te -
tõ ál tal ren del ke zés re bo csá tott to váb bi pél dá nyo kat is en -
ge dé lye zé si zá ra dék kal lát hat el.”

16.  §

(1) Az R. 26.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(1) Az 1. mel lék let VI. fe je ze té ben fel so rolt te lek ala kí -
tá si te vé keny sé gek re te lek ala kí tá si en ge délyt kell kér ni.
Te lek ala kí tás ra en ge délyt kér het

a) a te lek ala kí tás sal érin tett bár me lyik te lek bár me lyik
tu laj do no sa,

b) kö zös tu laj don ban álló te lek ese tén bár me lyik tu laj -
do nos társ,

c) aki a te lek ala kí tás sal érin tett föld rész let te kin te té ben 
tu laj do ni igényt ér vé nye sít,

d) az el bir tok lás meg ál la pí tá sa iránt pol gá ri pe res el já -
rást kez de mé nye zõ, vagy

e) ha a te lek ala kí tás so rán leg alább nyolc új épí té si te -
lek ke let ke zik, a tu laj do nos tár sak nak a te lek te rü let nagy -
ság sze rin ti több sé ge.”

(2) Az R. 26.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(2) Te lek ala kí tá si en ge dély ké re lem hez – annak tar tal -
má tól füg gõ en – mel lé kel ni kell

a) a te lek ala kí tás sal érin tett tel kek fenn ál ló ál la po tát
tar tal ma zó in gat lan-nyil ván tar tá si tér kép 90 nap nál nem
ré geb bi hi te les má so la tát leg alább egy pél dány ban,

b) ha az in gat lan-nyil ván tar tá si tér kép má so la ta ma gas -
sá gi ada tot nem tar tal maz, ak kor 20%-nál na gyobb át la gos 
lej tés ese tén szint vo na las tér ké pet,

c) a 24.  § (5) be kez dés f) pont já ban fog lal ta kat,

d) az 5. mel lék let VIII. fe je ze te sze rin ti te lek ala kí tá si
do ku men tá ci ót leg alább 5 pél dány ban,

e) utat érin tõ te lek ala kí tás ese tén az út ka te gó ri á nak, a
köz út te rü le ti vál to zá sá nak fel tün te té sét, va la mint az út ke -
ze lõ, a vas út ke ze lõ elõ ze tes nyi lat ko za tát.”

17.  §

(1) Az R. 28.  § (5) be kez dé se a kö vet ke zõ g) pont tal
egé szül ki:

[Az épí té si en ge dély ké re lem hez – a tar tal má tól füg -
gõen – mel lé kel ni kell:]

„g) ter mõ föld ese tén a ter mõ föld más célú hasz no sí tá sá -
nak en ge dé lye zé sé rõl  szóló jog erõs ha tó sá gi ha tá ro za tot.”

(2) Az R. 28.  § (6) be kez dés c) pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

[Be je len tés ese tén – a tar ta lom tól füg gõ en – mel lé kel ni
kell:]

„c) az (5) be kez dés b)–g) pont já ban fog lal ta kat.”

18.  §

Az R. 29.  § (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(3) Az épí tés ügyi ha tó ság az épí té si en ge dé lye zés (be -
je len tés tu do má sul vé te le) so rán a (2) be kez dés ben fog lal -
ta kon túl me nõ en – ha jog sza bály ezt elõ ír ja, ak kor a terv ta -
ná csi ál lás fog la lást is figye lembe vé ve – a kü lön jog sza -
bály ban elõ ír tak sze rint vizs gál ja, hogy a ter ve zõ a te le pü -
lés be épí té sé nek jel le gét, sa já tos épí té sze ti ar cu la tát a ter -
ve zett épít mény, épü let együt tes (épít mény rész) el he lye zé -
se és ki ala kí tá sa, ter ve zé se so rán figye lembe vet te-e, az
épít ményt a kör nye ze té be, és – ha azt a táj vé del mi ha tó ság
nem vizs gál ja – a táj ba il lesz ke dõ en he lyez te-e el.”
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19.  §

Az R. a „Bon tá si en ge dé lye zé si és be je len té si el já rás”
al cí met meg elõ zõ en a kö vet ke zõ al cím mel és
31/A–31/C.  §-sal egé szül ki:

„Összevont eljárás

31/A.  § (1) A 3.  § (2) be kez dés a) pont já ban meg ha tá ro -
zott ké re lem az össze vont el já rás mind két sza ka szá ra vo -
nat ko zik.

(2) Az össze vont el já rás el vi épí té si ke ret en ge dé lye zé si
sza ka szá nak (a továb biak ban: el vi ke ret en ge dé lye zés)
meg in dí tá sá hoz a 24.  § (5) be kez dé sé ben fog lal ta kat kell
mel lé kel ni.

(3) Az össze vont el já rás épí té si en ge dé lye zé si sza ka szá -
nak meg in dí tá sá hoz a 28.  § (5) be kez dé sé ben meg ha tá ro -
zott mel lék le te ket az el vi ke ret en ge dé lye zést köve tõen, az
ab ban meg ha tá ro zot tak sze rint és annak ér vé nyes sé gi ide -
jén be lül kell be nyúj ta ni.

(4) Az épí tés ügyi ha tó ság az Étv. 35.  § (5) be kez dé se
sze rin ti egyez te tõ tár gya lás ról és hely szí ni szem lé rõl a ké -
rel me zõ, az épí tés ügyi ha tó ság, a szak ha tó sá gok, va la mint
a köz mû szol gál ta tók meg ál la pí tá sa it és a be ru há zás meg -
va ló sít ha tó sá gá val kap cso la tos nyi lat ko za ta it is ma gá ban
fog la ló jegy zõ köny vet ké szít. A szak ha tó ság, va la mint a
köz mû szol gál ta tó az egyez te tõ tár gya lás és hely szí ni
szem le so rán a nyi lat ko zat té tel re to váb bi öt mun ka na pot
kér het. Az ügy in té zé si ha tár idõ be nem szá mít be a nyi lat -
ko zat tel je sí té sé re meg ha tá ro zott idõ.

(5) Az el vi ke ret en ge dély ben az épí tés ügyi ha tó ság a
(4) be kez dés sze rin ti egyez te tõ tár gya lás és hely szí ni
szem le so rán fel tárt té nyek és nyi lat ko za tok alap ján meg -
ál la pít ja az épí té si en ge dély meg adá sá nak fel té te le it és ke -
re te it.

(6) Az épí tés ügyi ha tó ság az el vi ke ret en ge dély meg -
adá sá ról vagy meg ta ga dá sá ról a ké re lem elõ ter jesz tésétõl
szá mí tott 15 mun ka na pon be lül dönt.

(7) A jog erõs és vég re hajt ha tó el vi ke ret en ge dély egy
évig ér vé nyes. Ér vé nyes sé ge az ér vé nyes sé gi ide jén be lül
ké re lem re egy íz ben leg fel jebb egy év vel meg hosszab bít -
ha tó, ha az el vi ke ret en ge dély lé nye ges tar tal mát érin tõ
jog sza bá lyok, illetve a kö te le zõ ha tó sá gi elõ írások idõ köz -
ben nem vál toz tak meg. Az el vi ke ret en ge dély épí té si te -
vé keny ség vég zé sé re nem jo go sít.

31/B.  § Az össze vont el já rás épí té si en ge dé lye zé si sza -
ka sza az épí té si en ge dély el vi ke ret en ge dély nek meg fele -
lõen pon to sí tott tar tal mú mel lék le tek – az el vi ke ret en ge -
dély ér vé nyes sé gi ide jén be lül tör té nõ – be nyúj tá sá val
kez dõ dik. Az épí té si en ge dé lye zé si sza kasz ban az el vi ke -
ret en ge dély ben fog lal tak az épí tés ügyi ha tó sá got és a
szak ha tó sá got – azok ban a kér dé sek ben, ame lyek rõl ki fe -
je zet ten ren del ke zett, illetve ame lyek rõl az el vi ke ret en ge -
dé lye zé si sza kasz ban nyi lat ko zott – ak kor is kö tik, ha az
el vi ke ret en ge dély meg adá sát köve tõen az el vi ke ret en ge -
dély lé nye ges tar tal mát érin tõ jog sza bá lyok, illetve a kö te -
le zõ ha tó sá gi elõ írások meg vál toz tak.

31/C.  § Az össze vont el já rás ban ho zott el sõ fo kú ha tá ro -
zat el le ni fel leb be zést so ron kí vül, de leg fel jebb 30 na pon
be lül el kell bí rál ni.”

20.  §

Az R. 33.  § (4) be kez dés d) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

[A bon tá si en ge dély meg adá sa vagy meg ta ga dá sa ese -
té ben – a 10.  § (2) be kez dé sé ben és a 21.  § (1) be kez dé sé -
ben fog lal ta kon túl me nõ en és az el já rás jel le gé tõl, a dön -
tés tar tal má tól füg gõ en – a ha tá ro zat ren del ke zõ ré szé nek
tar tal maz nia kell ér te lem sze rû en:]

„d) fi gyel mez te tést ar ra, hogy az épít te tõ a bon tá si te -
vé keny ség be fe je zé sét köve tõen – a kü lön jog sza bály ban
meg ha tá ro zott mi nõ sé gû és mennyi sé gû hul la dék ke let ke -
zé se ese tén – kö te les el ké szí te ni a bon tá si te vé keny ség so -
rán tény le ge sen ke let ke zett hul la dék ról az elõ írt bon tá si
hul la dék nyil ván tar tó la pot, me lyet a kör nye zet vé del mi
ha tó ság hoz kell be nyúj ta nia.”

21.  §

Az R. 36.  §-a a kö vet ke zõ (7) be kez dés sel egé szül ki:
„(7) Meg ha tá ro zott idõ re  szóló fenn ma ra dá si en ge dély

meg adá sa ese tén – a ki sza bott épí tés ügyi bír ság be fi ze té -
sé ig – csak ide ig le nes hasz ná lat ba vé te li en ge dély ad ha tó.”

22.  §

Az R. 41.  § (2) be kez dés i) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

[Fenn ma ra dá si en ge dély meg adá sa vagy meg ta ga dá sa
ese té ben – a 10.  § (2) be kez dé sé ben és a 21.  § (1) be kez dé -
sé ben fog lal ta kon túl me nõ en és az el já rás jel le gé tõl, a
dön tés tar tal má tól füg gõ en – a ha tá ro zat ren del ke zõ ré -
szé nek tar tal maz nia kell ér te lem sze rû en:]

„i) fi gyel mez te tést ar ra, hogy az épít te tõ az épí té si,
illetve a bon tá si te vé keny ség be fe je zé sét köve tõen, a fenn -
ma ra dá si en ge dély kéz hez vé te lét kö ve tõ 30 na pon be lül
(de leg ké sõbb a ki kö té sek tel je sí té se kor) – a kü lön jog sza -
bály ban meg ha tá ro zott mi nõ sé gû és mennyi sé gû hul la dék
ke let ke zé se ese tén – kö te les el ké szí te ni az épí té si te vé -
keny ség so rán tény le ge sen ke let ke zett hul la dék ról az elõ -
írt épí té si hul la dék nyil ván tar tó la pot, illetve a bon tá si te -
vé keny ség so rán tény le ge sen ke let ke zett hul la dék ról az
elõ írt bon tá si hul la dék nyil ván tar tó la pot, me lyet a kör nye -
zet vé del mi ha tó ság hoz kell be nyúj ta nia,”

23.  §

Az R. 46.  § (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:
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„(3) A kö te le zett ség tel je sí té sé hez szük sé ges épí té si te -
vé keny sé gek és az ezzel kap cso la tos cse lek mé nyek el vég -
zé se üte mek re és sza ka szok ra bont va is elõ ír ha tó. Ha az el -
ér ni kí vánt cél ér de ké ben el vég zen dõ te vé keny sé gek meg -
ha tá ro zá sá hoz szük sé ges, az épí tés ügyi ha tó ság a 6.  §
(2) be kez dé sé ben fog lal tak figye lembe véte lével szak ér tõt
vesz igény be.”

24.  §

(1) Az R. 1. mel lék let I. fe je zet 2. pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A kö vet ke zõ épí té si te vé keny sé gek – a II. és III. fe je zet -
ben fog lal tak ki vé te lé vel – épí té si en ge dély alap ján vé gez -
he tõ ek:]

„2. azon meg lé võ épít mé nyek (me lyek épí té se e ren de -
let sze rint épí té si en ge dély kö te les mun ká val járó te vé -
keny ség nek mi nõ sül ne) fel újí tá sa, hely re ál lí tá sa, át ala kí -
tá sa vagy kor sze rû sí té se, ha annak so rán az épít mény tar -
tó szer ke ze ti rend sze rét vagy tar tó szer ke ze ti ele me it meg
kell vál toz tat ni, át kell ala kí ta ni, el kell bon ta ni, meg kell
erõ sí te ni,”

(2) Az R. 1. mel lék let I. fe je zet 10. pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A kö vet ke zõ épí té si te vé keny sé gek – a II. és III. fe je zet -
ben fog lal tak ki vé te lé vel – épí té si en ge dély alap ján vé gez -
he tõ ek:]

„10. új, vagy az épít mény tar tó szer ke ze té nek ki ala kí tá -
sá val, meg bon tá sá val, át ala kí tá sá val, meg erõ sí té sé vel
meg va ló su ló épí tett égés ter mék-el ve ze tõ (ké mény) épí -
tése,”

(3) Az R. 1. mel lék let I. fe je zet 13–14. pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A kö vet ke zõ épí té si te vé keny sé gek – a II. és III. fe je zet -
ben fog lal tak ki vé te lé vel – épí té si en ge dély alap ján vé gez -
he tõ ek:]

„13. mû em lé ki te rü le ten lévõ te lek köz te rü let fe lõ li te -
lek ha tá rán ke rí tés épí té se,

14. a II. fe je zet 2., 4., 9. és 27. pont já ban meg ha tá ro zott
ér té ket, mér té ket vagy ha tár idõt meg ha la dó jel lem zõ jû
épít mény épí té se, bõ ví té se, épí té si te vé keny ség vég zé se.”

(4) Az R. 1. mel lék let II. fe je zet 2–5. pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A kö vet ke zõ épí té si te vé keny sé gek – az I. és III. fe je zet -
ben fog lal tak ki vé te lé vel – be je len tés alap ján végezhe -
tõek:]

„2. épí tõ ipa ri mû sza ki en ge déllyel vagy meg fe le lõ sé gi
ta nú sít vánnyal nem ren del ke zõ épít mény szer ke ze tû,
 ideiglenes jel le gû, leg fel jebb 180 na pig fenn ál ló

a) ren dez vé nye ket ki szol gá ló szín pad, szín pa di tetõ,
le lá tó, mu tat vá nyos, szó ra koz ta tó, ven dég lá tó, ke res ke -
del mi, va la mint elõ adás tar tá sá ra szol gá ló épít mény,

b) zárt, ál lan dó jel le gû ki ál lí tá si célú te rü le ten be lül ki -
ál lí tá si vagy el sõ se gélyt nyúj tó épít mény épí té se,

c) le ve gõ vel fel fújt vagy fe szí tett fe dé sek (sá tor szer ke -
ze tek) épí té se,

3. 6,0 m-nél na gyobb épít mény ma gas sá gú és 60 m3-nél
na gyobb tér fo ga tú siló, öm lesz tet ta nyag-tá ro ló, föld fe let ti 
vagy alat ti tar tály, tá ro ló el he lye zé se, épí té se,

4. a 100 m2 vagy an nál ki sebb brut tó alap te rü le tû, 4,0 m 
vagy an nál ki sebb épít mény ma gas sá gú, em ber i tar tóz ko -
dás ra nem al kal mas vagy nem em ber i tar tóz ko dás ra szol -
gá ló épít mény épí té se,

5. 15 m2-nél na gyobb ví zi lé te sít mény nek nem mi nõ sü -
lõ ví zi ál lás (stég) épí té se,”

(5) Az R. 1. mel lék let II. fe je zet 10–11. pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A kö vet ke zõ épí té si te vé keny sé gek – az I. és III. fe je zet -
ben fog lal tak ki vé te lé vel – be je len tés alap ján végezhe -
tõek:]

„10. köz for ga lom elõl el zárt, tel ken be lü li, te her gép jár -
mû-for ga lom mal ter helt út és 2,0 m fesz táv nál na gyobb át -
eresz, be já ró-, át já ró híd épí té se,

11. az épü let hom lok za tá ra sze relt vagy az zal össze épí -
tett fix vagy ki nyi tott ál la po tú, a hom lok za ti sík tól
3,0 m-nél na gyobb ki ál lá sú vagy 20 m2-nél na gyobb víz -
szin tes ve tü le tû elõ te tõ, vé dõ te tõ, er nyõ szer ke zet épí té se,
fel sze re lé se,”

(6) Az R. 1. mel lék let II. fe je zet 13. pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A kö vet ke zõ épí té si te vé keny sé gek – az I. és III. fe je zet -
ben fog lal tak ki vé te lé vel – be je len tés alap ján végezhe -
tõek:]

„13. ön kor mány za ti ren de let tel vé det té nyil vá ní tott
épít mény vagy vé det té nyil vá ní tott te rü le ten álló meg lé võ
épít mény

a) hom lok za tán vég zett épí té si te vé keny ség (pl. át ala -
kí tás, fel újí tás, nyí lás zá ró-cse re, va ko lás, szí ne zés, fe lü let -
kép zés),

b) hom lok za tá ra, fö dé mé re vagy te tõ ze té re sze relt bár -
mely sze rel vény, be ren de zés, an ten na, an ten na tar tó-szer -
ke zet, mû tárgy lé te sí té se,

c) hom lok za tán, te tõ ze tén, va la mint az ön kor mány za ti
ren de let tel vé dett te rü le ten hir de té si vagy rek lám cé lú épít -
mé nyek, be ren de zé sek, szer ke ze tek el he lye zé se mé ret re
való te kin tet nél kül,”

(7) Az R. 1. mel lék let II. fe je zet 15. pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A kö vet ke zõ épí té si te vé keny sé gek – az I. és III. fe je zet -
ben fog lal tak ki vé te lé vel – be je len tés alap ján végezhe -
tõek:]

„15. 60 m3-nél na gyobb tér fo ga tú ma gán hasz ná la tú
 kerti víz-, für dõ me den ce épí té se,”

(8) Az R. 1. mel lék let II. fe je zet 20. pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A kö vet ke zõ épí té si te vé keny sé gek – az I. és III. fe je zet -
ben fog lal tak ki vé te lé vel – be je len tés alap ján végezhe -
tõek:]
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„20. mû em lé ki te rü le ten a III. fe je zet 2., 3., 4., 8., 10., 17.,
22., 27. pont já ban meg ha tá ro zott épí té si te vé keny sé gek,”

(9) Az R. 1. mel lék let II. fe je ze te a kö vet ke zõ 25–30.
pont tal egé szül ki:

[A kö vet ke zõ épí té si te vé keny sé gek – az I. és III. fe je zet -
ben fog lal tak ki vé te lé vel – be je len tés alap ján végezhe -
tõek:]

„25. a III. fe je zet 2. pont já ban meg ha tá ro zott ál lan dó
jel le gû (180 na pot meg ha la dó an fenn ál ló) épít mé nyek épí -
té se,

26. köz te rü le ten park, ját szó tér, sport pá lya épí tõ ipa ri
mû sza ki en ge déllyel vagy meg fe le lõ sé gi ta nú sít vánnyal
nem ren del ke zõ mû tár gya i nak épí té se,

27. az OTÉK 4. szá mú mel lék le té ben meg ha tá ro zot tak
sze rint sze mély gép ko csi el he lye zé si kö te le zett ség gel járó
és 50 m2 vagy an nál ki sebb brut tó alap te rü le tû ke res ke del -
mi, ven dég lá tó célú épít mény épí té se,

28. az e ren de let sze rint épí té si en ge dély hez vagy be je -
len tés tu do má sul vé te lé hez kö tött, hasz ná lat ba vé te li en ge -
déllyel (be je len tés tu do má sul vé te lé vel) még nem ren del -
ke zõ, épí tõ ipa ri ki vi te le zés alatt álló új épü le tek tar tó szer -
ke ze ti rend sze ré nek meg vál toz ta tá sa,

29. a be je len tés tu do má sul vé te lé hez kö tött épít mény
fel újí tá sa, hely re ál lí tá sa, át ala kí tá sa vagy kor sze rû sí té se,
ha annak so rán az épít mény tar tó szer ke ze ti rend sze rét
vagy tar tó szer ke ze ti ele me it meg kell vál toz tat ni, át kell
ala kí ta ni, el kell bon ta ni, meg kell erõ sí te ni,

30. azon meg lé võ épít mé nyek hom lok za tá nak meg vál -
toz ta tá sa, me lyek lé te sí té se e ren de let sze rint épí té si en ge -
dély hez vagy be je len tés tu do má sul vé te lé hez kö tött len ne,
ha az épít mény tar tó szer ke ze té nek vál toz ta tá sá val is
együtt jár.”

(10) Az R. 1. mel lék let III. fe je zet 2–4. pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A kö vet ke zõ épí té si te vé keny sé gek épí té si en ge dély és
be je len tés nél kül vé gez he tõ ek:]

„2. épí tõ ipa ri mû sza ki en ge déllyel vagy meg fe le lõ sé gi
ta nú sít vánnyal ren del ke zõ épít mény szer ke ze tû, ide ig le nes 
jel le gû, leg fel jebb 180 na pig fenn ál ló

a) ren dez vé nye ket ki szol gá ló szín pad, szín pa di tetõ,
le lá tó, mu tat vá nyos, szó ra koz ta tó, ven dég lá tó, ke res ke -
del mi, va la mint elõ adás tar tá sá ra szol gá ló épít mény,

b) zárt, ál lan dó jel le gû ki ál lí tá si célú te rü le ten be lül ki -
ál lí tá si vagy el sõ se gélyt nyúj tó épít mény épí té se,

c) le ve gõ vel fel fújt vagy fe szí tett fe dé sek (sá tor szer ke -
ze tek) épí té se,

3. ke rí tés épí té se,
4. az 50 m2 vagy an nál ki sebb brut tó alap te rü le tû, 2,5 m 

vagy an nál ki sebb épít mény ma gas sá gú, em ber i tar tóz ko -
dás ra nem al kal mas vagy nem em ber i tar tóz ko dás ra szol -
gá ló épít mé nyek épí té se,”

(11) Az R. 1. mel lék let III. fe je zet 11. pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A kö vet ke zõ épí té si te vé keny sé gek épí té si en ge dély és
be je len tés nél kül vé gez he tõ ek:]

„11. 2,0 m fesz tá vú vagy an nál ki sebb át eresz, be já ró-,
át já ró híd épí té se,”

(12) Az R. 1. mel lék let III. fe je zet 16. pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A kö vet ke zõ épí té si te vé keny sé gek épí té si en ge dély és
be je len tés nél kül vé gez he tõ ek:]

„16. 60 m3 vagy an nál ki sebb tér fo ga tú ma gán hasz ná -
la tú ker ti víz-, für dõ me den ce épí té se,”

(13) Az R. 1. mel lék let III. fe je zet 19. pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A kö vet ke zõ épí té si te vé keny sé gek épí té si en ge dély és
be je len tés nél kül vé gez he tõ ek:]

„19. ház tar tá si szi lárd hul la dék gyûj tõ, -tar tály, -tá ro ló
épí té se,”

(14) Az R. 1. mel lék let III. fe je zet 22. pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A kö vet ke zõ épí té si te vé keny sé gek épí té si en ge dély és
be je len tés nél kül vé gez he tõ ek:]

„22. ker ti lu gas, pi he nés cél ját szol gá ló ker ti épít mény
(pl. lá bon álló ker ti tetõ, pa vi lon) épí té se,”

(15) Az R. 1. mel lék let III. fe je zet 31. pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A kö vet ke zõ épí té si te vé keny sé gek épí té si en ge dély és
be je len tés nél kül vé gez he tõ ek:]

„31. fó lia sá tor épí té se

a) be épí tés re nem szánt te rü le ten be lül me zõ gaz da sá gi
te rü le ten idõ- és mé ret kor lát nél kül, egyéb öve zet ben
idény jel leg gel (nem ál lan dó, leg fel jebb 180 nap ra fel ál lí -
tott), mé ret kor lát nél kül,

b) be épí tés re szánt te rü le ten

ba) idény jel leg gel (nem ál lan dó, leg fel jebb 180 nap ra
fel ál lí tott) és brut tó 500 m2 vagy an nál ki sebb alap te rü le tû
és 7,0 m vagy an nál ki sebb épít mény ma gas sá gú,

bb) ha nem idény jel le gû (ál lan dó, 180 nap nál hosszabb
idõ re fel ál lí tott) a 3,0 m vagy an nál ki sebb épít mény ma -
gas sá gú.”

(16) Az R. 1. mel lék let III. fe je ze te a kö vet ke zõ 32–37.
pont tal egé szül ki:

[A kö vet ke zõ épí té si te vé keny sé gek épí té si en ge dély és
be je len tés nél kül vé gez he tõ ek:]

„32. már meg lé võ épít mény – mû em lék vagy ön kor -
mány za ti ren de let tel vé det té nyil vá ní tott épít mény ki vé te -
lé vel – utó la gos hõ szi ge te lé se, a hom lok za ti nyí lás zá ró át -
hi da ló mé re tét nem vál toz ta tó cse ré je, a hom lok zat fe lü let
szí ne zé se, a fe lü let kép zés meg vál toz ta tá sa,

33. nem köz te rü le ten park, ját szó tér, sport pá lya mû tár -
gya i nak épí té se, to váb bá park, ját szó tér, sport pá lya ki ala -
kí tá sá hoz szük sé ges épí té si te vé keny ség vég zé se,

34. köz te rü le ten park, ját szó tér, sport pá lya épí tõ ipa ri
mû sza ki en ge déllyel vagy meg fe le lõ sé gi ta nú sít vánnyal
ren del ke zõ mû tár gya i nak épí té se, to váb bá park, ját szó tér,
sport pá lya ki ala kí tá sá hoz szük sé ges épí té si te vé keny ség
vég zé se,
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35. az OTÉK 4. szá mú mel lék le té ben meg ha tá ro zot tak
sze rint sze mély gép ko csi el he lye zé si kö te le zett ség gel nem
já ró ke res ke del mi, ven dég lá tó cé lú épít mény épí té se,

36. az e mel lék let II. fe je ze té nek 3. pont já ban meg ha tá -
ro zott mé re tet el nem érõ si ló, öm lesz tet ta nyag-tá ro ló, föld 
fe let ti vagy az alat ti tar tály, tá ro ló el he lye zé se, épí té se,

37. ví zi lé te sít mény nek nem mi nõ sü lõ ví zi ál lás (stég)
épí té se az 1. mel lék let II. fe je zet 5. pont ja ki vé te lé vel.”

25.  §

(1) Az R. 2. mel lék let 4. pont ja a „fenn ma ra dá si és to vább -
épí té si en ge dély” szö veg részt kö ve tõ en az „össze vont épí tés -
ügyi ha tó sá gi en ge dély” szö veg résszel egé szül ki.

(2) Az R. 2. mel lék le te  a kö vet ke zõ 9. pont tal egé szül ki:
„9. Épí tés ügyi igaz ga tá si szak ér tõi nyi lat ko zat (ha az

épít te tõ épí tés ügyi igaz ga tá si szak ér tõt bí zott meg)
Alul írott ...................... (épí tés ügyi igaz ga tá si szak ér -

tõ csa lá di neve, utó ne ve, lak cí me) nyi lat ko zom, hogy az
épí tés ügyi ha tó sá gi en ge dély ké re lem (be je len tés) és annak 
mel lék le tei meg fe lel nek az épí tett kör nye zet ala kí tá sá ról
és vé del mé rõl szóló 1997. évi LXXVIII. tör vény ben (a to -
váb bi ak ban: Étv.) és az épí tés ügyi ha tó sá gi el já rá sok ról,
va la mint a te lek ala kí tá si és az épí té sze ti-mû sza ki do ku -
men tá ci ók tar tal má ról  szóló 37/2007. (XII. 13.) ÖTM ren -
de let ben elõ ír tak nak, az Étv.-ben elõ írt épí tés ügyi kö ve tel -
mé nyek tel je sül tek, a szak ha tó sá gok ál lás fog la lá sa, va la -
mint az épí tés ügyi ha tó sá gi en ge dé lye zés hez szük sé ges
ada tok és do ku men tá ci ók ren del ke zés re áll nak.

Kelt ........................, ......... év .............. hó ..... nap

...................................................................
alá írás (épí tés ügyi igaz ga tá si szak ér tõ)

.....................................................................................
épí tés ügyi igaz ga tá si szak ér tõ jo go sult sá gi szá ma”

(3) Az R. 3. mel lék le te  a kö vet ke zõ 8. pont tal egé szül ki:
„8. Épí tés ügyi igaz ga tá si szak ér tõi nyi lat ko zat (ha az

épít te tõ épí tés ügyi igaz ga tá si szak ér tõt bí zott meg)
Alul írott ........... (épí tés ügyi igaz ga tá si szak ér tõ csa lá -

di ne ve, utó ne ve, lak cí me) nyi lat ko zom, hogy az épí tés -
ügyi ha tó sá gi en ge dély ké re lem (be je len tés) és annak mel -
lék le tei meg fe lel nek az épí tett kör nye zet ala kí tá sá ról és
vé del mé rõl szóló 1997. évi LXXVIII. tör vény ben (a to -
váb bi ak ban: Étv.) és az épí tés ügyi ha tó sá gi el já rá sok ról,
va la mint a te lek ala kí tá si és az épí té sze ti-mû sza ki do ku -
men tá ci ók tar tal má ról  szóló 37/2007. (XII. 13.) ÖTM ren -
de let ben elõ ír tak nak, az Étv.-be n elõ írt épí tés ügyi kö ve tel -
mé nyek tel je sül tek, a szak ha tó sá gok ál lás fog la lá sa, va la -
mint az épí tés ügyi ha tó sá gi en ge dé lye zés hez szük sé ges
ada tok és do ku men tá ci ók ren del ke zés re áll nak.

Kelt ........................., ......... év .............. hó ..... nap

.....................................................................
alá írás (épí tés ügyi igaz ga tá si szak ér tõ)

..................................................................................
épí tés ügyi igaz ga tá si szak ér tõ jo go sult sá gi szá ma”

26.  §

(1) Az R. 5. mel lék let I. fe je zet 8. pont f) al pont ja he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Is mer te ti az épít mény re vo nat ko zó, a terv la po kat ki -
egé szí tõ in for má ci ó kat, va la mint]

„f) jog sza bály ban meg ha tá ro zott ese tek ben a terv ké -
szí té se kor már is mert, az épít mény be be ter ve zett épí té si
célú ter mé kek re, be ren de zé sek re, szer ke ze tek re vo nat ko -
zó jó vá ha gyott mû sza ki spe ci fi ká ci ó ra (ma gyar nem ze ti
szab vány, ho no sí tott har mo ni zált szab vány, euró pai mû -
sza ki en ge dély vagy épí tõ ipa ri mû sza ki en ge dély) tör té nõ
hi vat ko zást,”

(2) Az R. 5. mel lék let I. fe je zet 8. pont ja a kö vet ke zõ
j)–k) pont tal egé szül ki:

„j) épít mény bon tá sa ese tén az épít mény ál tal tar tal ma -
zott az beszt bon tá sá nak és ke ze lé sé nek mód ját,

k) ha a zaj jal já ró te vé keny sé gek re irá nyuló ha tó sá gi
en ge dé lye zé si el já rá sok ban a kör nye zet vé del mi ha tó ság
szak ha tó ság ként jár el, ak kor az épí té sze ti-mû sza ki do ku -
men tá ci ó nak a zaj- és rez gés vé del mi sza bá lyo zás te kin te -
té ben a kör nye ze ti zaj és rez gés el le ni vé de lem egyes sza -
bá lya i ról  szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. ren de let 2. mel -
lék le té ben meg ha tá ro zott tar tal mú zaj el le ni vé de lem rõl
 szóló mun ka részt kell tar tal maz nia.”

(3) Az R. 5. mel lék let I. fe je zet 9. pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„9. Az egyes épít mé nyek, épí té si te vé keny sé gek en ge -
dé lye zé sé hez el já rá si faj tán ként szük sé ges épí té sze ti-mû -
sza ki terv do ku men tá ció meg ha tá ro zá sá nál

a) a 300 m2 összes szint te rü le tû,
b) há rom be épí tett épít mény szin tû (alá pin cé zett, föld -

szint és te tõ tér be épí té se)
c) 1000 m3 brut tó tér fo ga tú,
d) 7,5 m-es épít mény ma gas sá gú, és
e) 5,4 m-es szer ke ze ti nyí lás mé re tû (fal köz, osz lop köz,

elõ re gyár tott fö dém), elõ re gyár tott fö dém szer ke ze tû
épít ményt, épít mény részt alap eset nek te kint jük.”

(4) Az R. 5. mel lék let III. fe je zet 1. pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„1. Tar tó szer ke ze ti mû sza ki le írás új épít mény ese tén
az e mel lék let I. fe je zet 9. pont já ban meg ha tá ro zott alap -
esetet meg ha la dó épít mény épí té se kor szük sé ges. Meg lé -
võ épít ményt érin tõ épí té si te vé keny ség ese tén az építé -
szeti-mûszaki terv do ku men tá ció tar tal maz:

a) tar tó szer ke ze ti mû sza ki le írást, ha a meg lé võ épü let
és a bõ ví tett épü let rész összes sé gé ben meg ha lad ja az e
mel lék let I. fe je zet 9. pont já ban meg ha tá ro zott ala pes etet,

b) szak ér tõi vé le ményt min den mé re tû épít mény tí pus -
nál

ba) az idõ vel vál to zó (rom ló) jel lem zõ jû anyag ból ké -
szült, 80 év nél idõ sebb tar tó szer ke ze tek rõl (pl. fa, sa lak be -
ton, ba u xit be ton),

bb) az épü let összes épí té si te vé keny ség gel, illetve te -
her nö ve ke dés sel érin tett füg gõ le ges és víz szin tes te her -
hor dó szer ke ze té re, va la mint a meg lé võ te her hor dó szer -
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ke ze tek meg fe le lõ sé gé re, illetve meg erõ sí té sé re vo nat ko -
zó, az ele mek be azo no sí tá sát is biz to sí tó tar tó szer ke ze ti
meg ol dá sok ról.”

(5) Az R. 5. mel lék let III. fe je zet 13. pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„13. Be je len té si el já rás hoz szük sé ges épí té sze ti-mû -
sza ki do ku men tá ci ó nak az aláb bi a kat kell tar tal maz nia:

a) em ber i tar tóz ko dás ra szol gá ló he lyi sé get tar tal ma zó
új épít mény épí té se kor

aa) a 9. pont a)–c) és j) al pont já ban fog lal ta kat ér te lem -
sze rû en,

ab) egy jel lem zõ met sze tet,
ac) alap raj zot,
b) em ber i tar tóz ko dás ra szol gá ló he lyi sé get tar tal ma zó

meg lé võ épít mény át ala kí tá sa kor, bõ ví té se kor, fel újí tá sa -
kor, kor sze rû sí té se kor, hely re ál lí tá sa kor

ba) a 10. pont a) és k) al pont já ban fog lal ta kat ér te lem -
sze rû en,

bb) egy met szet raj zot az át ala kí tás sal, bõ ví tés sel érin -
tett épít mény rész rõl,

bc) alap raj zot,
bd) ter ve zõ ál tal ké szí tett hely szín raj zi el ren de zést a te -

lek be é pí tett sé gi mér té ké nek vál to zá sa ese tén,
c) em ber i tar tóz ko dás ra szol gá ló he lyi sé get nem tar tal -

ma zó mû tárgy épí té se kor, át ala kí tá sa kor, bõ ví té se kor, fel -
újí tá sa kor, kor sze rû sí té se kor, hely re ál lí tá sa kor

ca) a 12. pont a), d) és e) al pont já ban fog lal ta kat ér te -
lem sze rû en,

cb) ter ve zõ ál tal ké szí tett hely szín raj zi el ren de zést a te -
lek be é pí tett sé gi mér té ké nek vál to zá sa ese tén,

d) 4,0 m-e s épít mény ma gas sá gú vagy an nál ki sebb fó -
lia sá tor épí té se kor

da) a 12. pont a) és e) al pont já ban fog lal ta kat ér te lem -
sze rû en,

db) ter ve zõ ál tal ké szí tett hely szín raj zi el ren de zést a te -
lek be é pí tett sé gi mér té ké nek vál to zá sa ese tén,

e) 4,0 m-e s épít mény ma gas sá got meg ha la dó fó lia sá tor
épí té se kor

ea) a 12. pont a) és e) al pont já ban fog lal ta kat ér te lem -
sze rû en,

eb) ter ve zõ ál tal ké szí tett hely szín raj zi el ren de zést a te -
lek be é pí tett sé gi mér té ké nek vál to zá sa ese tén,

ec) egy met szet raj zot,
ed) alap raj zot,
f) az a)–b) pont ese té ben a 7. mel lék let sze rin ti ki töl tött

sta tisz ti kai adat la pot.”

(6) Az R. 5. mel lék let V. fe je ze te he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

,,V. Hasz ná lat ba vé te li en ge dé lye zé si és be je len té si do -
ku men tá ció

A hasz ná lat ba vé te li en ge dély irán ti ké re lem mel lék le te -
ként do ku men tá ci ót csak az e ren de let ben meg ha tá ro zott
eset ben kell be nyúj ta ni, és annak csak az el té rést áb rá zo ló
terv raj zo kat, va la mint az azt is mer te tõ mun ka ré sze ket (pl.
a mû sza ki le írást és a szá mí tá so kat) kell tar tal maz nia.

A terv raj zok mé ret ará nyá ra és tar tal má ra vo nat ko zó kö -
ve tel mé nyek azo no sak az épí té si en ge dé lye zé si do ku men -
tá ci ó nál meg ha tá ro zot tak kal.

Épü let ese té ben a 8. mel lék let ben sze rep lõ sta tisz ti kai
adat la pot ki kell töl te ni.

Új fel vo nó, moz gó lép csõ lé te sí té se vagy meg lé võ mû -
sza ki jel lem zõ i nek meg vál toz ta tá sa ese tén a kü lön jog sza -
bály ban meg ha tá ro zott ira to kat és ada to kat kell mellé -
kelni.

Mû em lé ki te rü le ten épült épít mény ese tén fo tó do ku -
men tá ció is szük sé ges.”

(7) Az R. 5. mel lék let VIII. fe je ze te he lyé be a kö vet ke zõ 
ren del ke zés lép:

,,VIII. A te lek ala kí tá si do ku men tá ció
a) A te lek ala kí tá si do ku men tá ció
aa) te lek cso port új ra osz tá sá val,
ab) te lek meg osz tás sal,
ac) te lek egye sí tés sel,
ad) te lek ha tár-ren de zés sel

össze füg gõ do ku men tá ció.
b) A te lek ala kí tá si do ku men tá ció
ba) az in gat lan ügyi-ha tó ság ál tal zá ra dé kolt ge o dé zi ai

do ku men tá ci ó ból (vál to zá si váz rajz ból), és
bb) ha a te lek ala kí tás so rán leg alább 8 új épí té si te lek

ke let ke zik, te lek ala kí tá si terv bõl
ál l.

c) A ge o dé zi ai do ku men tá ció (vál to zá si váz rajz) el ké -
szí té sé re az in gat lan-nyil ván tar tá si és a föld mé ré si, tér ké -
pé sze ti te vé keny ség rõl  szóló jog sza bá lyok, illetve a ki sa -
já tí tá si terv el ké szí té sé rõl, fe lül vizs gá la tá ról, zá ra dé ko lá -
sá ról, va la mint a ki sa já tí tás sal kap cso la tos ér ték kü lön bö -
zet meg fi ze té sé nek egyes kér dé se i rõl  szóló jog sza bály nak
a ki sa já tí tá si terv tar tal mi kö ve tel mé nye i re vo nat ko zó elõ -
írásai az irány adók.

d) A te lek ala kí tá si terv egy más sal össze vet he tõ raj zi
mun ka rész bõl és táb lá za tos jegy zék bõl ál ló do ku men tá -
ció, mely nek alap ja az in gat lan-nyil ván tar tá si tér kép hi te -
les má so la ta, fel tün tet ve raj ta a meg lé võ és – meg kü lön -
böz te tõ mó don – a vég re hajt ha tó épí té si en ge dély sze rin ti
épít mé nye ket is.”

27.  §

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

28.  §

(1) Ez a ren de let – 2008. szep tem ber 1-jén lép ha tály ba.
Ren del ke zé se it a ha tály ba lé pé sét köve tõen in dult el sõ fo -
kú, va la mint a meg is mé telt el já rá sok ban kell al kal maz ni.

(2) Az R. 5. mel lék let I. fe je zet 11. pont ja sze rin ti ka ma -
rai sza bály za tok ha tály ba lé pé sé ig az épí té sze ti-mû sza ki
do ku men tá ci ót az alap rajz, a met szet, a hom lok zat te kin te -
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té ben a meg ér té sé hez, az en ge dé lye zés hez és a ki vi te le zé si 
do ku men tá ció el ké szí té sé hez szük sé ges mér ték ben, de
leg alább M 1:100 lép ték ben, a hely szín rajz te kin te té ben
leg alább M 1:1000 lép ték ben kell el ké szí te ni.

(3) Ha tá lyát vesz ti a te lek ala kí tás ról  szóló 85/2000.
(XI. 8.) FVM ren de let 4.  § (7) be kez dé se.

(4) Ha tá lyát vesz ti az R.
a) 13.  § (2) be kez dé se,
b) 14.  § (1) be kez dés a) pont já ban a „ , ren del te -

tés-meg vál toz ta tá si” szö veg rész,
c) 19.  §  (1) be kez dés fel ve ze tõ szö ve gé ben az „és szük -

ség ese tén a ren del te tés-meg vál toz ta tá si és az elvi te lek -
ala kí tá si” szö veg rész, (6) be kez dé se,

d) 22.  § (2) be kez dés b) és d) pont ja,
e) 24.  §  (1) be kez dé sé ben az „(el vi te lek ala kí tá si, el vi

épí té si, el vi ren del te tés-meg vál toz ta tá si)” szö veg rész,
 (2) be kez dés a) pont ja és (5) be kez dé sé nek d) és e) pont ja,

f) 25.  § (4) be kez dé se, (5) be kez dés b) pont ja,
g) 26.  § (3) be kez dé se,
h) 27.  § (2) be kez dés b) pont ja, (2) be kez dés d) pont -

jában a „ha el vi te lek ala kí tá si en ge délyt nem kér tek,” szö -
veg rész, (3) be kez dés a)–b) pont ja,

i) 29.  § (2) be kez dés e) pont ja,
j) 31.  § (2) be kez dé se,
k) 33.  § (4) be kez dés c) pont já ban az „illetve az in gat -

lan ren del te té sé ben tör tént vál to zást be kell je len te nie,”
szö veg rész,

l) 34 –35.  §-a és a 34. §-t meg elõ zõ al cím,
m) 37.  § (1) be kez dés f) pont ja, (2) be kez dé se,
n) 38.  § (5) be kez dés a) pont já ban az „illetve az in gat -

lan ren del te té sé ben tör tént vál to zást be kell je len te nie,”
szö veg rész,

o) 41.  § (2) be kez dés f) pont já ban az „illetve az in gat lan 
ren del te té sé ben tör tént vál to zást be kell je len te nie,” szö -
veg rész,

p) 52.  §-a és az azt meg elõ zõ al cím,
q) 1. mel lék let I. fe je zet 3–4., 7., 9. pont ja, II. fe je zet

1. pont já ban az „ur na fül ke,” szö veg rész, II. fe je zet 12.,
16–18., 22–23. pont ja, III. fe je zet 6., 30. pont ja és VII. fe -
je ze te,

r) 2. mel lék let „Ké re lem” ré szé ben a „ren del te té sé nek
meg vál toz ta tá sá ra,” szö veg rész,

s) 2. mel lék let 4. pont já ban az „elvi te lek ala kí tá si en ge -
dély”, az „elvi ren del te tés mó do sí tá si en ge dély” és a „ren -
del te tés meg vál toz ta tá sá ra irá nyuló en ge dély” szö veg rész, 
7. pont já ban a „ter ve zõi jo go sult ság iga zo lá sa.....pld” szö -
veg rész,

t) 3. mel lék let „Ké re lem” ré szé ben a „ren del te té sé nek
meg vál toz ta tá sát,” szö veg rész,

u) 3. mel lék let 4. pont já ban a „ren del te tés meg vál toz ta -
tá sá ra irá nyuló be je len tés” szö veg rész, 7. pont já ban a „ter -
ve zõi jo go sult ság iga zo lá sa.....pld” szö veg rész,

v) 5. mel lék let VII. fe je ze te.

(5) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az R.
a) 1.  § (3) be kez dés  a) pont já ban a „moz gó jár dá val, va -

la mint” szö veg rész he lyé be a „moz gó jár dá val,” szö veg,

b) pont já ban a „mû em lé ki vé de lem alatt álló épít ménnyel”
szö veg rész he lyé be a „mû em lék kel, és” szö veg,

b) 5.  § (6) be kez dé sé ben a „do ku men tá ció egy pél dá -
nyát” szö veg rész he lyé be a „do ku men tá ció egy pél dá nyá -
nak va la mennyi terv lap ját” szö veg,

c) 10.  §  (2) be kez dés fel ve ze tõ szö ve gé ben a „Ket.
72.  § (1) be kez dés a), b) és d) pont já ban” szö veg rész he -
lyé be a „Ket. 72.  § (1) be kez dés b) és d) pont já ban” szö -
veg,  (3) be kez dé sé ben az „Étv. 53/C.  § (4) be kez dé sé ben,
illetve az 55.  §-ában” szö veg rész he lyé be az „Étv. 53/C.  §
(4) be kez dé sé ben” szö veg,  (7) be kez dé sé ben az „épí té sze -
ti, mû sza ki do ku men tá ció egy pél dá nyán” szö veg rész he -
lyé be az „épí té sze ti-mû sza ki do ku men tá ció egy pél dá nyá -
nak va la mennyi terv lap ján” szö veg,

d) 12.  §  (2) be kez dé sé ben az „– az (1) be kez dés ben fog -
lal tak sze rint –” szö veg rész he lyé be az „az (1) be kez dés -
ben fog lal tak sze rint” szö veg, és az „az elvi te lek ala kí tás -
sal, te lek ala kí tás sal” szö veg rész he lyé be az „a te lek ala kí -
tás sal” szö veg,  (3) be kez dés fel ve ze tõ szö ve gé ben a „dön -
tést” szö veg rész he lyé be a „dön tést – ha en nek in for má ció -
tech no ló gi ai fel té te lei fenn áll nak, elekt ro ni kus úton –”
szö veg,  (3) be kez dés c) pont já ban a „Hír köz lé si Te rü le ti
Hi va tal Bu da pes ti Iro dá já val” szö veg rész he lyé be a
„Nem ze ti Hír köz lé si Ha tó ság gal” szö veg,  (4) be kez dé sé -
ben a „dön tés köz lé sé nél a 3.  § (3) be kez dé sé ben” szö veg -
rész he lyé be a „dön tés köz lé sé nél a 3.  § (4) be kez dé sé ben”
szö veg,

e) 16.  § (4) be kez dé sé ben az „OTÉK 111.  § (3) és
(7) be kez dé sé ben” szö veg rész he lyé be az „OTÉK
111.  §-ában” szö veg,

f) 18.  § (2) be kez dés  felvezetõ szö ve gé ben a „bon tá si,
fenn ma ra dá si és a ren del te tés-meg vál toz ta tá si” szö veg -
rész he lyé be a „bon tá si és fenn ma ra dá si” szö veg,  (2) be -
kez dés b) pont já ban a „va la mennyi in gat lan nal ren del kez -
ni jo go sult” szö veg rész he lyé be a „va la mennyi, az in gat -
lan nal ren del kez ni jo go sult” szö veg,

g) 25. § (3) be kez dé sé ben az „elvi te lek ala kí tá si” szö -
veg rész he lyé be a „te lek ala kí tá si” szö veg, 

h) 28.  § (6) be kez dés a) pont já ban a „2 pél dány ban”
szö veg rész he lyé be a „3 pél dány ban” szö veg,

i) 29.  § (2) be kez dés a) pont já ban a „28.  § (2) és (3) be -
kez dé sé ben” szö veg rész he lyé be a „28.  § (5)–(6) be kez dé -
sé ben” szö veg,

j) 30.  § (3) be kez dés f) pont já ban a „hasz ná lat ba vé te li
en ge dély ké re lem be nyúj tá sá val egy idõ ben” szö veg rész
he lyé be a „hasz ná lat ba vé te li en ge dély kéz hez vé te lét kö -
ve tõ 30 na pon be lül (de leg ké sõbb a ki kö té sek tel je sí té se -
kor)” szö veg,

k) 32.  § (3) be kez dés a) pont já ban az „5. mel lék let
III. fe je zet 15. pont já ban” szö veg rész he lyé be az „5. mel -
lék let IV. fe je zet 3. pont já ban” szö veg,

l) 38. § (5) be kez dés e) pont já ban az „en ge dély ké re lem
be nyúj tá sá val egy idõ ben” szö veg rész he lyé be az „en ge -
dély kéz hez vé te lét kö ve tõ 30 na pon be lül” szö veg, (5) be -
kez dés f) pont já ban az „ener gia-ta nú sít ványt” szö veg rész
he lyé be az „ener ge ti kai ta nú sít ványt” szö veg,
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m) 40.  § (2) be kez dé sé ben az „ide ig le ne sen az épít -
mény hasz ná lat ba vé te lé re vo nat ko zó” szö veg rész he lyé be
az „ide ig le nes hasz ná lat ba vé te li” szö veg,

n) 41.  § (2) be kez dés j) pont já ban az „ener gia-ta nú sít -
ványt” szö veg rész he lyé be az „ener ge ti kai ta nú sít ványt”
szö veg,

o) 42.  §-t meg elõ zõ al cí mé ben a „kö te le zést” szö veg -
rész he lyé be a „kö te le zé si” szö veg,

p) 42.  § (4) be kez dés b) pont já ban az „elõ írások,” szö -
veg rész he lyé be az „elõ írások, ide ért ve a 16/A.  §
(1)–(2) be kez dé sé ben fog lal ta kat is,” szö veg,

q) 48.  § (1) be kez dé sé ben az „a 3. mel lék let ben” szö -
veg rész he lyé be az „az 5. mel lék let ben” szö veg,

r) 1. mel lék let I. fe je zet 8. pont d) al pont já ban a „mû em -
lé ki vé de lem alatt álló épít mé nyen vagy te rü le ten” szö veg -
rész he lyé be a „mû em lé ken vagy mû em lé ki te rü le ten” szö -
veg, I. fe je zet 11. pont a) al pont já ban a „jog sza bály ban
meg ha tá ro zott vé de lem mel érin tett mû em lé ki te rü le ten”
szö veg rész he lyé be a „mû em lé ki te rü le ten” szö veg, I. fe je -
zet 12. pont fel ve ze tõ szö ve gé ben a „mû em lé ki vé de lem
alatt álló épít mény vagy jog sza bály ban meg ha tá ro zott vé -
de lem mel érin tett mû em lé ki te rü le ten” szö veg rész he lyé be
a „mû em lé ken vagy mû em lé ki te rü le ten” szö veg, I. fe je zet
12. pont d) al pont já ban a „hu za mos tar tóz ko dás ra” szö veg -
rész he lyé be a „hu za mos em ber i tar tóz ko dás ra” szö veg,

s) 1. mel lék let II. fe je zet 7. pont já ban a „6,0 m vagy an -
nál ki sebb” szö veg rész he lyé be a „3,0 m-nél na gyobb”
szö veg, II. fe je zet 14. pont já ban a „6 hó nap ra” szö veg rész

he lyé be a „180 nap ra” szö veg, II. fe je zet 24. pont a) al -
pont já ban a „6 hó nap ra” szö veg rész he lyé be a „180 nap ra” 
szö veg, II. fe je zet 24. pont b) al pont já ban a „6 hó nap nál”
szö veg rész he lyé be a „180 nap nál” szö veg,

t) 1. mel lék let III. fe je zet 1. pont já ban a „sír jel épí té se”
szö veg rész he lyé be a „sír jel és ur na fül ke épí té se” szö veg,
III. fe je zet 15. pont já ban a „6 hó nap ra” szö veg rész he lyé be 
a „180 nap ra” szö veg,

u) 1. mel lék let IV. fe je zet 2. pont já ban a „mû em lé ki vé -
de lem alatt álló te rü le ten” szö veg rész he lyé be a „mû em lé -
ki te rü le ten” szö veg,

v) 2. és 3. mel lék let 7. pont já ban az „in gat lan ügyi ha tó -
ság en ge dé lye a ter mõ föld más célú hasz ná la tá ra” szö veg -
rész he lyé be az „in gat lan ügyi ha tó ság jog erõs en ge dé lye a
ter mõ föld más célú hasz no sí tá sá ra” szö veg,

w) 5. mel lék let III. fe je zet 9. pont l) al pont já ban,
10. pont m) al pont já ban a „4. mel lék let ben sze rep lõ” szö -
veg rész he lyé be a „7. mel lék let sze rin ti” szö veg, III. fe je -
zet 10. pont a) al pont já ban, 12. pont a) al pont já ban, IV. fe -
je zet 2. pont a) al pont já ban az „in gat lan-nyil ván tar tá si tér -
kép” szö veg rész he lyé be a „90 nap nál nem ré geb bi in gat -
lan-nyil ván tar tá si tér kép” szö veg, VI. fe je ze té ben a „Mû -
em lé ki leg vé dett te rü le ten” szö veg rész he lyé be a „Mû em -
lé ki te rü le ten” szö veg
lép.

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

9. szám KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ 1733

Melléklet a 17/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelethez

„11. melléklet a 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelethez

A lakás rendeltetése megváltoztatásáról  szóló statisztikai adatlap

Ik ta tó szám: .....................

Ada tok:

1. A la kás ren del te té se meg vál toz ta tá sá val érin tett in gat lan cí me, hely raj zi szá ma:
...........................................................................................................................................................................................

2. Az épít te tõ (tu laj do nos) csa lá di ne ve és utó ne ve, lak cí me:
 1. ....................................................................................................................................................................................
 2. ....................................................................................................................................................................................
 3. ....................................................................................................................................................................................
 4. ....................................................................................................................................................................................

3. A la kás ren del te té se meg vál toz ta tá sá nak tí pu sa (ke let ke zés vagy meg szû nés), annak rö vid le írá sa (oka):
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................



4. A la kás ren del te té se meg vál toz ta tá sá nak idõ pont ja (év, hó nap, nap):
...........................................................................................................................................................................................

5. Az épü let vagy he lyi sé gek ere de ti ren del te té se és azok te rü le tei:
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................

6. A ren del te tés meg vál toz ta tá sá val érin tett la ká sok szá ma, a la kás vál to zás elõt ti és utá ni hasz nos alap te rü le te:
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................

7. A ke let ke zõ vagy meg szû nõ la kás köz mû el lá tott sá ga:
(1) Ve ze té kes gáz, (2) Tar tá lyos gáz, (3) Köz üze mi víz el lá tás, (4) Há zi víz el lá tás, (5) Köz mû ves csa tor na, (6) Há zi csa -
tor na (de rí tõ)

8. A ke let ke zõ la ká sok te rü le te, he lyi sé gei:

1 szo bás 2 szo bás 3 szo bás 4 szo bás 5 szo bás
6 és több 

szo bás
Összes

la kás

1 La ká sok szá ma (db)

2 Eb bõl: dup la kom for tos (db)

3 La ká sok alap ter. össze sen (m2)

4 Eb bõl: a szo bák alap ter. (m2)

5 He lyi sé gek szá ma össze sen (db)

Eb bõl: szo bák szá ma

6  6,1–12,0 m2 alap ter. (db)

7  12,1–17,0 m2 alap ter. (db)

8  17,1–25,0 m2 alap ter. (db)

9  25,1–m2 alap ter. (db)

(5)-bõl: fõ zõ he lyi sé gek szá ma

10  –4,0 m2 alap ter. (db)

11  4,1–10,0 m2 alap ter. (db)

12  10,1–m2 alap ter. (db)

13 (5)-bõl: gard rób he lyi ség (db)

14  für dõ szo ba (db)
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1 szo bás 2 szo bás 3 szo bás 4 szo bás 5 szo bás
6 és több 

szo bás
Összes

la kás

15  mos dó, zu ha nyo zó (db)

16  kü lön WC-he lyi ség (db)

17  sza u na (db)

9. A ke let ke zõ la kás fû té si rend szer e (db):

1 Táv fû tés

2 Egye di köz pon ti fû tés

3 Etázs fû tés

4 He lyi ség fû tés

10. A ke let ke zõ la kás hõ le adá si mód ja (db):

1 Lég fû tés

2 Pad ló fû tés

3 Ra di á tor

4 Kon vek tor

5 Kály ha

11. A ke let ke zõ la kás fû té sé nek ener gi á ja (db):

1 Gáz

7 Vil lany

3 Olaj

4 Szi lárd

5 Egyéb

12. Tény köz lés:
Alul írott ................................................................................................................ (név, cím) köz löm, hogy az 1. pont -

ban meg je lölt in gat la non a la kás ren del te té sé nek mó do sí tá sát érin tõ, a 3. pont ban meg je lölt tí pu sú vál to zás tör tént
a 4. pont ban meg je lölt idõ ben.

Kelt ................................, ......... év .................... hó ..... nap

......................................................
alá írás (épít te tõ, tu laj do nos)”
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Mi nisz te ri uta sí tás

A föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
10/2008. (FVÉ 13.) FVM

uta sí tá sa
a Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal

Köz pont já nak el sõ fo kú dön té sei ellen be nyúj tott
fel leb be zé sek te kin te té ben a má sod fo kú dön té sek

ki a dmá nyo  zá sá nak rend jé rõl*

* A mi nisz te ri uta sí tás szö veg e a Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si
Ér te sí tõ 2008. évi 13. szá má ban je len t meg.

Köz le mé nyek

Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal Or szá gos
Gyógy he lyi és Gyógy für dõ ügyi Fõ igaz ga tó sá gá nak

75/2008. (EüK. 15.) Gyf.
köz le mé nye

Deb re cen K-2345 OKK szá mú kút vize szá má ra
ter mé sze tes ás vány víz meg ne ve zés hasz ná la tá nak

en ge dé lye zé sé rõl
 
Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal Or szá gos Gyógy -

helyi és Gyógy für dõ ügyi Fõ igaz ga tó sá ga a Rát ho nyi Kft.
(4030 Deb re cen, Alma u. 24.) tu laj do ná ban álló Deb re cen 
K-2345 OKK szá mú (Cso ko nai) kút vi zé nek bel sõ, ki zá -
ró lag pa lac ko zá si célú fel hasz ná lá sá ban – „Cso ko nai”
el ne ve zés sel – a ter mé sze tes ás vány víz meg ne ve zés hasz -
nálatát to vább ra is en ge dé lyez te (149/Gyf/2008.).

Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal Or szá gos
Gyógy he lyi és Gyógy für dõ ügyi Fõ igaz ga tó sá gá nak

76/2008. (EüK. 15.) Gyf.
köz le mé nye

Deb re cen K-2251 OKK szá mú kút vize szá má ra
ter mé sze tes ás vány víz meg ne ve zés hasz ná la tá nak

en ge dé lye zé sé rõl

Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal Or szá gos Gyógy -
helyi és Gyógy für dõ ügyi Fõ igaz ga tó sá ga a Rát ho nyi Kft.
(4030 Deb re cen, Alma u. 24.) tu laj do ná ban álló Deb re cen 
K-2251 OKK szá mú (Sil ver Aqua) kút vi zé nek bel sõ, ki -
zá ró lag pa lac ko zá si célú fel hasz ná lá sá ban – „Sil ver
Aqua” el ne ve zés sel – a ter mé sze tes ás vány víz meg ne ve zés
hasz ná la tát to vább ra is en ge dé lyez te (148/Gyf/2008.).

Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal Or szá gos
Gyógy he lyi és Gyógy für dõ ügyi Fõ igaz ga tó sá gá nak

77/2008. (EüK. 15.) Gyf.

köz le mé nye

Szent ki rály K-19 OKK szá mú kút vize szá má ra
ter mé sze tes ás vány víz meg ne ve zés hasz ná la tát

en ge dé lye zõ ha tá ro zat vissza vo ná sá ról

Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal Or szá gos Gyógy -
helyi és Gyógy für dõ ügyi Fõ igaz ga tó sá ga a Szent ki rá lyi
Ásvány víz Kft. (6031 Szent ki rály, La ki te lek út) tu laj do ná -
ban álló Szent ki rály K-19 OKK szá mú kút vize te kin te té -
ben a ter mé sze tes ás vány víz meg ne ve zés hasz ná la tát en -
ge dé lye zõ 103/Gyf/2000. szá mú ha tá ro za tát vissza von ja
(444/Gyf/2008.).

Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal Or szá gos
Gyógy he lyi és Gyógy für dõ ügyi Fõ igaz ga tó sá gá nak

78/2008. (EüK. 15.) Gyf.

köz le mé nye

Ba la ton feny ves B-18 OKK szá mú kút vize szá má ra
ter mé sze tes ás vány víz meg ne ve zés hasz ná la tát

en ge dé lye zõ ha tá ro zat vissza vo ná sá ról

Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal Or szá gos Gyógy -
helyi és Gyógy für dõ ügyi Fõ igaz ga tó sá ga Boza Mik lós né
(2500 Esz ter gom, Kis tói u. 2.) tu laj do ná ban álló Ba la ton -
fenyves B-18 OKK szá mú kút vize te kin te té ben a ter -
mé sze tes ás vány víz meg ne ve zés hasz ná la tát enge -
délyezõ 38/Gyf/1992. szá mú ha tá ro za tát vissza von ja
(50/Gyf/2008.).

Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal Or szá gos
Gyógy he lyi és Gyógy für dõ ügyi Fõ igaz ga tó sá gá nak

79/2008. (EüK. 15.) Gyf.

köz le mé nye

Sár bo gárd B-140 OKK szá mú kút vize szá má ra
ter mé sze tes ás vány víz meg ne ve zés hasz ná la tá nak

en ge dé lye zé sé rõl

Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal Or szá gos Gyógy -
helyi és Gyógy für dõ ügyi Fõ igaz ga tó sá ga a Wa ter de ep
Kft. (7400 Ka pos vár, Irá nyi Dá ni el u. 2.) üze mel te té sé ben
mû kö dõ Sár bo gárd B-140 OKK szá mú kút vi zé nek bel sõ
(ivá si cé lú) fel hasz ná lá sá ban – „Eve lin” el ne ve zés sel – a
ter mé sze tes ás vány víz meg ne ve zés hasz ná la tát en ge dé -
lyez te (763-11/Gyf/2007.).
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Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal Or szá gos
Gyógy he lyi és Gyógy für dõ ügyi Fõ igaz ga tó sá gá nak

80/2008. (EüK. 15.) Gyf.
köz le mé nye

Sár bo gárd B-140 OKK szá mú kút vize szá má ra
ter mé sze tes ás vány víz meg ne ve zés hasz ná la tát

en ge dé lye zõ ha tá ro zat mó do sí tá sá ról

Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal Or szá gos Gyógy -
helyi és Gyógy für dõ ügyi Fõ igaz ga tó sá ga a Wa ter de ep
Kft. (7400 Ka pos vár, Irá nyi Dá ni el u. 2.) üze mel te té sé ben
mû kö dõ Sár bo gárd B-140 OKK szá mú kút vi zé nek kút
vi zé nek bel sõ (ivá si célú) fel hasz ná lá sá ban „Eve lin” el ne -
ve zés he lyett az „IMOLA” meg ne ve zés hasz ná la tát en ge -
dé lyez te (233-5/Gyf/2008.).

Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal Or szá gos
Gyógy he lyi és Gyógy für dõ ügyi Fõ igaz ga tó sá gá nak

81/2008. (EüK. 15.) Gyf.
köz le mé nye

Rác ke ve B-59 OKK szá mú kút vize szá má ra gyógy víz
meg ne ve zés hasz ná la tá nak en ge dé lye zé sé rõl

Az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal Or szá gos Gyógy -
helyi és Gyógy für dõ ügyi Fõ igaz ga tó sá ga a Tó kert Pro jekt

Kft. (2310 Szi get szent mik lós, Tök öli u. 184.) tu laj do ná -
ban álló Rác ke ve B-59 OKK szá mú kút vi zé nek kül sõ
(für dé si célú) fel hasz ná lás ban a gyógy víz meg ne ve zés
hasz ná la tát – „Ke vei” el ne ve zés sel – en ge dé lyez te. Egy -
ide jû leg a ter mé sze tes ás vány víz meg ne ve zés hasz ná la tát
en ge dé lye zõ 595-2/Gyf/2007. szá mú ha tá ro za tát vissza -
von ta (283-4/Gyf/2008.).

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
Természet- és Környezetmegõrzési

Szakállamtitkárságának köz le mé nye
szol gá la ti jel vény ér vény te len sé gé rõl

Tá jé koz ta tá sul kö zöl jük, hogy a Kis kun sá gi Nem ze ti
Park Igaz ga tó ság Ter mé szet vé del mi Õr szol gá la ta tag já -
nak, Do bo si Ta más nak a ter mé szet vé del mi õri szol gá la ti
jel vé nye el ve szett, ezért a Do bo si Ta más név re ki ál lí tott
260. szá mú szol gá la ti iga zol vány és a hoz zá tar to zó, az zal
azo nos sor szá mú, TERMÉSZETVÉDELMI ÕRSZOL -
GÁLAT fel ira tú jel vény 2008. au gusz tus 22-tõl ér vény te -
len.
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TOVÁBBKÉPZÉS

A Bu da pes ti CORVINUS Egye tem
KÖZGAZDASÁGI TOVÁBBKÉPZÕ INTÉZET

(ISO 9001:2000 szab vány alap ján mi nõ sí tett in té zet)
tá jé koz ta tó ja

A BCE Köz gaz da sá gi To vább kép zõ In té zet fel vé telt hir det a 2009. 
feb ru ár ban in du ló, má sod dip lo mát adó köz gaz da sá gi szakirányú
to vább kép zé se i re és tanfolyami képzéseire.

Ál ta lá nos tud ni va lók:
Az in té zet köz gaz da sá gi szak irá nyú to vább kép zé se in sze rez -
he tõ ok le ve lek a fel sõ ok ta tá si tör vény ben rög zí tett fel sõ fo kú
szak irá nyú szakképesítést tanúsítják.
Je lent ke zé si ha tár idõ: 2008. ok tó ber 31.
Je lent ke zé si la pot, tá jé koz ta tó fü ze tet, mely a to vább kép zé si le -
he tõ sé gek ál ta lá nos tud ni va lói mel lett, sza kon ként rész le te sen
tar tal maz za a kép zés cél ját és tan ter vét, té rí tés men te sen a BCE
Köz gaz da sá gi To vább kép zõ In té zet nél (BCE KTI) le het be -
szerezni.

Cí münk: BCE Köz gaz da sá gi To vább kép zõ In té zet
     1085 Bu da pest VIII., Rigó u. 3.
Pos ta cí münk: 1444 Bu da pest, Pf. 275 KTI.

Hon la punk: http://kti.li nett.hu
       http://uni-corvinus.hu
Te le fon szá ma ink: 216-4441, 216-4442 vagy 216-4443.
E-ma il cí münk: kti@uni-cor vi nus.hu
Je lent ke zé si fel té te lek: Álla mi lag el is mert felsõ fokú (alap, mes ter, 
il let ve ko ráb ban egye tem, fõ is ko la) is ko lai vég zett ség és szak kép -
zett ség. Je lent kez ni a ki adott tá jé koz ta tó ban lévõ je lent ke zé si la -
pon vagy az in ter ne ten le töl tött je lent ke zé si lapon le het. A tan -
folyami kép zé sek re a Tá jé koz ta tó fü ze tünk ben kö zöl tek sze rint.
Kép zé si idõ: A szak irá nyú to vább kép zé sek 4 fél évig tar ta nak. Et tõl
va ló el té rést és a tan fo lya mok kép zé si ide jét a Tá jé koz ta tó fü ze tünk
tar tal maz za. A fog lal ko zá sok he ten ként ál ta lá ban egy na pot vesz nek 
igény be és 9.40–18.00 óra kö zött ke rül nek meg tar tás ra.
A fel sõ fo kú szak irá nyú szak kép zett sé get ta nú sí tó ok le vél meg -
szerzésének fel té te lei: Az elõ írt ké pe sí té si kö ve tel mé nyek (az elõ írt 
ta nul má nyi és vizs ga kö te le zett sé gek ered mé nyes tel je sí té se, szak -
dol go zat ké szí té se, zá ró vizs ga ered mé nyes le té te le) tel je sí té se.
A ki ad ha tó ok le vél tar tal ma az adott szak ké pe sí té si kö ve tel mé -
nye i ben elõ ír tak sze rint, az alap kép zett ség tõl és az elvégzett
szaktól függ.

2009-ben az aláb bi köz gaz da sá gi szak irá nyú to vább kép zé si sza kok ra hir de tünk fel vé telt:

 1. Elem zõ sta tisz ti kus szak
 2. Nem zet kö zi gaz da sá gi (és üz le ti)
    kap cso la tok szak
 3. Ve ze té si és szer ve zé si szak
 4. Mar ke ting szak
 5. Pénz ügy szak
 6. Ag rár-köz gaz da sá gi szak
 7. Vál lal ko zá si me nedzs ment szak
 8. Ér ték elem zõ szak
 9. Kör nye ze ti me nedzs ment szak
10. Biz to sí tási szak
11. Sze mély ügyi gaz dál ko dás az em ber i erõ for rá sok kal szak
12. Jö võ ku ta tás, elõ re jel zés (stra té gia for má lás) szak
13. Egész ség ügyi me nedzs ment szak

14. Bel ügyi gaz da sá gi szak
15. Gyógy szer ügyi me nedzs ment szak
16. In gat lan gaz dál ko dá si szak
17. Vé de lem gaz da sá gi szak
18. Pro jekt me nedzs ment (fõ vál lal ko zás) szak
19. Köz igaz ga tás gaz dál ko dá sa és el len õr zé se szak
20. Fel szá mo lá si és va gyon fel ügye le ti szak
21. Ér dek ér vé nye sí tõ (lob bi) szak
22. Kul tú ra-gaz da ság tan szak
23. Ve ze té si ta ná csadás szak
24. Esély egyen lõ ségi szak
25. Ver seny szak ér tõ (Piacsza bá lyo zási szak ér tõ)
26. Biz to sí tá si szak Egész ség ügyi biz to sí tás spe ci a li zá ció
27. Vál to zás- és vál ság me nedzs ment szak

Gaz da sá gi szak ké pe sí tést nyúj tó és cél tan fo lya mok
Gaz da sá gi tan fo lya ma ink el sõ sor ban az ak tu á lis gaz dál ko dá si, pénz ügyi, adó zá si és ve ze té si tud ni va ló kat tar tal maz zák.
Szak ké pe sí tést nyúj tó tan fo lya ma ink a ren de le ti leg elõ írt kö ve tel mény rend szer sze rint épül nek fel, s ered mé nyes szak vizs ga után
 képesítést tanúsító bi zo nyít ványt ad nak.
Kü lön meg bí zás alap ján in téz mé nyek nél, gaz da sá gi tár sa sá gok nál, vál lal ko zá sok nál új mun ka kö rök, fel ada tok szak sze rû el lá tá sát
 segítõ cél tan fo lya mo kat szer ve zünk.

2009-ben az aláb bi tan fo lya mok ra hir de tünk fel vé telt:

 1. Alap fo kú ér ték elem zõ tan fo lyam in téz mény nél,
    gaz da sá gi tár sa ság nál, vál lal ko zás nál
 2. Elekt ro ni kus ke res ke de lem, di gi tá lis gazdaság
 3. Kö zép fo kú in no vá ci ós szak asszisz tens szak tan fo lyam
 4. Esély egyen lõ sé gi szak tan fo lyam
 5. Di rekt mar ke ting tanfolyam
 6. Mun ka erõ-pi a ci po li ti kák, mun ka erõ-pi a ci elemzések

 7. Biz to sí tá si tanácsadó szak tan fo lyam
 8. Biz to sí tás köz ve tí tõ szak tan fo lyam
 9. Mar ke ting-, rek lám- és PR-me ne dzser szak tan fo lyam
10. Gyógy szer sa les rep re sen ta ti ve szak tan fo lyam
11. Pénz ügyi szám vi te li szak el len õri szak tan fo lyam
12. Ok le ve les pénz ügyi re vi zo ri szak tan fo lyam
13. Tár sa da lom biz to sí tá si szak mai klub
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A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó Köz löny Köny vek so ro za tá ban meg je lent

A BÜNTETÕELJÁRÁSRÓL SZÓLÓ 1998. ÉVI XIX. TÖRVÉNY MAGYARÁZATA

I–VII. KÖTET
cí mû ki ad vány.
A bün te tõ el já rás ról szóló 1998. évi XIX. tör vény sa já tos tör té ne te: a ki hir de té se és ha tály ba lé pé se kö zöt ti idõ szak ban
 történt nagy  terjedelmû mó do sí tá sai, va la mint a 2003. jú li us 1-jei ha tály ba lé pé se óta el fo ga dott több mint egy tu cat mó do -
sí tá sa je len tõ sen meg nehezíti a jo got al kal ma zók, a jo got ta nu lók vagy csak ép pen meg is mer ni aka rók szá má ra a bün te -
tõ el já rás sza bá lya i nak meg ér té sét. Ez a hek ti kus tör té net tet te in do kolt tá, hogy a ma gya rá zat szer zõi a kom men tá rok szo -
ká sos tar tal mán (jog ér tel me zés, jo gal kal ma zói gya kor lat, ala cso nyabb szin tû sza bá lyo zás be mu ta tá sa) túl ter jesz ked nek,
és az egyes jog in téz mé nyek cél ja i nak, fel ada ta i nak hang sú lyo zá sá val, mû kö dé sük több ol da lú, tör té ne ti és gya kor la ti
szem pon tú be mu ta tá sá val – a jog iro da lom meg je lö lé sé vel, a jog tör té net fel dol go zá sá val, va la mint in do kolt ese tek ben a
jog-össze ha son lí tás esz kö ze i vel – nyújt sa nak se gít sé get a jog al kal ma zók nak és a  jogot ta nul má nyo zók nak.

A bün te tõ el já rá si tör vény ma gya rá za ta hét kö tet ben je len t meg:

– az el sõ kötet
az alapvetõ rendelkezések és az eljárás alanyai,

ára: 2205 Ft,

– a má so dik kö tet
az eljárási cselekmények, a bizonyítás, 
a kényszerintézkedések,

ára: 3675 Ft,

– a har ma dik kö tet
a nyomozás és a vádemelés,

ára: 1596 Ft,

– a ne gye dik kö tet
a bírósági eljárás általános szabályai és az elsõfokú
bírósági eljárás,

ára: 3087 Ft,

– az ötö dik kö tet

a másodfokú bírósági eljárás, a harmadfokú bírósági
eljárás és a rendkívüli perorvoslatok,

ára: 2226 Ft,

– a ha to dik kö tet

a külön eljárások,

ára: 2289 Ft,

– a he te dik kö tet

a különleges eljárások és a határozatok végrehajtása
szabályozásának magyarázatát tartalmazza,

ára: 1722 Ft.

A ma gya rá zat a Ma gyar Hi va ta los Jog sza bály tár ban meg je lent Be. kom men tár szer kesz tett vál to za ta.
A hét kö tet ked vez mé nyes ár a egy szer re tör té nõ meg vá sár lás ese tén 16 800 Ft he lyett 13 440 Ft.
A köny vek meg vá sá rol ha tók a Köz löny  Centrumban [1072 Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. ( bejárat a  Dohány u. és Nyár u.
sar kán),  tel.: 321-5971, 267-2780, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu] és a Köz löny ki adó  Jogi Köny ves bolt -
já ban (1085 Bu da pest,  Somogyi B. u. 6.), va la mint meg ren del he tõk a ki adó ügy fél szol gá la tá nál (fax: 318-6668, 338-4746,
e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.
Vagy meg ren del he tõk az aláb bi meg ren de lõ szel vé nyen:

MEGRENDELÉS

Meg ren de lem A BÜNTETÕELJÁRÁSRÓL SZÓLÓ 1998. ÉVI XIX. TÖRVÉNY MAGYARÁZATA aláb bi kö te te it:

c I. kö tet (2205 Ft) ..... pél dány ban. c V. kö tet (2226 Ft) ..... pél dány ban.

c II. kö tet (3675 Ft) ..... pél dány ban. c VI. kö tet (2289 Ft) ..... pél dány ban.

c III. kö tet (1596 Ft) ..... pél dány ban. c VII. kö tet (1722 Ft) ..... pél dány ban.

c IV. kö tet (3087 Ft) ..... pél dány ban. c A hét kö tet együtt (13 440 Ft) ..... pél dány ban.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ......................................................................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ...................................................................................................................................................................

Ut ca, ház szám:  .......................................................................................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ..............................................................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ................................................................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele után, 8 na pon be lül a Ma gyar
 Közlöny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra át utal juk.

Kel te zés: ………………………………………
                         ………………………………………

                                  cég sze rû alá írás
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A Köz löny Köny vek cí mû kom men tár so ro zat alap já ul ere de ti leg a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó elekt ro ni kus jog szabály -
gyûjteményében, a Hi va ta los Jog sza bály tár CD-n meg je lent ak tu á lis tör vény ma gya rá za tok szol gál tak. Az új  sorozat kö te tei egy szer re 
el mé le ti és gya kor la ti ké zi köny vek, ame lyek kö zül nem egy ma már ön ál ló szak könyv ként, egye te mi tan könyv ként is el is mert. Cél juk,
hogy a jog al kal ma zást se gí tõ, kö zért he tõ in for má ci ó kat ked ve zõ áron, a  lehetõ leg szé le sebb kör szá má ra te gyék el ér he tõ vé.

A POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYV MAGYARÁZATA

a Köz löny Köny vek kom men tár so ro za tán be lül öt kü lön kö tet ben je le nik meg, kö vet ve a pol gá ri jog ha gyo má nyo san ki ala kult felosz -
tását, fi gye lem mel az ok ta tás ban meg szo kott rend sze re zés re, és a ke zel he tõ ség, hasz nál ha tó ság szem pont ja i ra is. Az öt kö tet egy -
ide jû meg ren de lé se vagy megvásárlása esetén jelentõs árkedvezmény kapható.

A kö te tek te ma ti ká ja:

I. A sze mé lyek jo ga

Szer zõk: dr. Nó tá ri Ta más, dr. Pé ter fal vy At ti la, 
dr. Sán dor Ist ván

Szer kesz tet te: dr. Tö rök Gá bor és dr. Bo óc Ádám

Ter je de lem: 344 ol dal

Ára: 2990 Ft

II. Do lo gi jog

Szer zõk: dr. Nó tá ri Ta más, dr. Pa p Ger gely, dr. Zsa don Pé ter

Szer kesz tet te: dr. Tö rök Gá bor és dr. Bo óc Ádám

Ter je de lem: 344 ol dal

Ára: 2990 Ft

III. Kö tel mi jog – Ál ta lá nos rész

Szer zõk: dr. Czu czai Je nõ, dr. Dó sa Ág nes, dr. Ka pa Má tyás,
dr. Mé hes Ta más, dr. Sár kö zy Sza bolcs, dr. Uj la ki Ta más

Szer kesz tet te: dr. Tö rök Gá bor és dr. Bo óc Ádám

Ter je de lem: 840 ol dal

Ára: 4536 Ft

IV. Kö tel mi jog – Kü lö nös rész
Szer zõk: dr. Ba sa Il di kó, dr. Bo óc Ádám, 
dr. Czu czai Je nõ,  dr. Dö mö tör Lász ló, 
dr. Fe ren czy End re, dr. Mé hes Ta más, 
dr. Nó tá ri Ta más, dr. Páz mán di Kin ga, dr. Te i ner Gá bor, 
prof. dr. Tö rök Gá bor, dr. Uj la ki Ta más

Szer kesz tet te: dr. Tö rök Gá bor és dr. Bo óc Ádám

Ter je de lem: 550 ol dal

Ára: 3150 Ft

V. Örök lé si jog
Szer zõk: dr. Bo óc Ádám, dr. Czu czai Je nõ, 
dr. Im re T. Mik lós, dr. Nó tá ri Ta más

Szer kesz tet te: dr. Tö rök Gá bor és dr. Bo óc Ádám

Ter je de lem: 320 ol dal

Ára: 2625 Ft

Az öt kö tet ked vez mé nyes ár a egy szer re tör té nõ meg vá sár lás ese tén 16 291 Ft he lyett 13 033 Ft.

A kö te tek meg vá sá rol ha tók a Köz lö nyki adó Jo gi Köny ves bolt já ban (1085 Bu da pest, So mo gyi B. u. 6.  Tel./fax: 318-8411),  valamint a
Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. ( bejárat a  Dohány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti Köz löny  Centrumban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275,
e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), illetve meg ren del he tõ a ki adó ügyfél szolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony -
bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.

Vagy meg ren del he tõk az aláb bi meg ren de lõ szel vé nyen:

MEGRENDELÉS

Meg ren de lem a Pol gá ri tör vény könyv ma gya rá za tának aláb bi kö te te it:

c I. A sze mé lyek jo ga (2990 Ft) ..... pél dány ban.

c II. Do lo gi jog (2990 Ft) ..... pél dány ban.

c III. Kö tel mi jog – Ál ta lá nos rész (4536 Ft) ..... pél dány ban.

c IV. Kö tel mi jog – Kü lö nös rész (3150 Ft) ..... pél dány ban.

c V. Örök lé si jog (2625 Ft) ..... pél dány ban.

c Az öt kö tet együtt (13 033 Ft) ..... pél dány ban.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ......................................................................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ...................................................................................................................................................................

Ut ca, ház szám:  .......................................................................................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ..............................................................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ................................................................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele után, 8 na pon be lül a Ma gyar
 Közlöny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra át utal juk.

Kel te zés: ………………………………………

                         ………………………………………

                                      cég sze rû alá írás
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A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyvki adó
ki adá sá ban meg je le nik a

MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD

Tar ta lom

On li ne adat bá zis és nap i adat fris sí té si szol gál ta tás

A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD ha vi fris sí té sû le me ze kö zel 150 000 jog sza bály szö ve get tar tal maz.
Az alap szövegek mel lett egy sé ges szer ke zet ben köz li azok min den ko ri ha tá lyos vál to za tát, ko ráb bi szö veg vál to za ta it, il let ve a
már ha tá lyon kí vül he lye zett jog sza bá lyo kat is, to váb bá az Or szág gyû lés, a köz tár sa sá gi el nök, a Kor mány, a mi nisz ter el nök,
a mi nisz te rek, az  Alkotmánybíróság, a Leg fel sõbb Bí ró ság, az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság stb. ha tá ro za ta it,  állásfoglalásait,
a kü lön bö zõ irány el ve ket és irány mu ta tá so kat, ne ves szer zõk ál tal ké szí tett kommen tárokat, nem zet kö zi szer zõ dé se ket,
 tájékoztatókat, hir det mé nye ket, pá lyá za ti fel hí vá so kat, tör vény ja vas la to kat és  törvényin do ko lá so kat. A szö ve gek és adat -
bázisok köz vet len for rá sai a hi va ta los la pok, így a Ma gyar Köz löny, az ága za ti köz lö nyök, az Al kot mány bí ró ság Határo zatai,
a Ha tá ro za tok Tá ra, to váb bá a Bí ró sá gi Ha tá ro za tok, a Ver seny fel ügye le ti Ér te sí tõ, az Adó és El len õr zé si Ér te sí tõ és a
Verseny bírósági Ha tá ro za tok.

A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR elõ fi ze tõi szá má ra a jog sza bá lyok na pon ta ak tu a li zált on li ne adat bá zi sa in gye ne sen ér he tõ
el, to váb bá le he tõ ség van a ha von ta meg kül dött DVD-adat bá zis nap i rend sze res sé gû ak tu a li zá lá sá ra, in ter net rõl le töl tött adat -
cso mag se gít sé gé vel. E két szol gál ta tás se gít sé gé vel a jogszabály- változások fo lya ma to san nyo mon kö vet he tõk.

Sok ol da lú ság

A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR jog sza bály-szol gál ta tá sát többféle  keresési le he tõ ség te szi tel jes sé. A ké nyel mes el iga zo -
dást tá mo gat ja a szö veg be épí tett hi vat ko zá sok rend szer e ( tartalmilag kap cso ló dó más jog sza bá lyok, jog egy sé gi ha tá ro za tok,
bí ró sá gi és ver seny ta ná csi ha tá ro za tok, APEH- irány mutatások) és a jog anya gok bel sõ fel épí té sé nek és kül sõ kap cso la ta i nak
in ter ak tív áb rá zo lá sa is.

A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR és az EU-Jog sza bály tár kö zött az át jár ha tó ság biz to sí tott, vagy is ha a ma gyar jog sza bály -
ban hi vat ko zás ta lál ha tó uni ós jog sza bály ra, ak kor azt köz vet le nül meg le het nyit ni a HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁRBÓL.

Az alap prog ra mot ki egé szí tõ DVD-JOGSZABÁLYTÁR Asszisz tens a kü lön bö zõ adat ál lo má nyok (Szol gál ta tá sok  Jegyzéke,
ma gyar és an gol nyel vû TEÁOR, Ke res ke del mi Vám tarifa Jegy zék stb.) adat bá zis sze rû ke ze lé sé nek se gí tõ je, új don ság- és
vál to zás fi gye lõ szol gál ta tá sa pe dig le he tõ vé te szi a jog sza bály vál to zá sok ha té kony kö ve té sét. Iratminta tárunkat fo lya ma to san
fris sít jük és bõ vít jük.

(A Jog sza bály tár bár mely szö veg rész le te ki nyom tat ha tó vagy szö veg szer kesz tõ be át emel he tõ.)

Éves elõ fi ze té si dí jak

Ön ál ló vál to zat 81 000 Ft + áfa ¨
5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 143 000 Ft + áfa ¨
10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 180 000 Ft + áfa ¨
25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 292 500 Ft + áfa ¨
50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 382 500 Ft + áfa ¨
100 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 650 000 Ft + áfa ¨

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük a MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD vál to za tát .................  példány ban, 2008. ............................... hó nap tól.

A meg ren de lõ ne ve: ....................................................................................................................................................................

A meg ren de lõ cí me: ....................................................................................................................................................................

Ügy in té zõ neve:  ..........................................................................................................................................................................

Telefonszá ma: .............................................................................................................................................................................

Kül dé si név, cím: .........................................................................................................................................................................

Kel te zés: ………………………………………

                         ………………………………………
                                        cég sze rû alá írás
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A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó
meg je len tet te 

Dr. Bócz End re

KRIMINALISZTIKA A TÁRGYALÓTEREMBEN

cí mû köny vét

A kri mi na lisz ti ka ma már az egye te mek jo gi ka ra in kö te le zõ tan tárgy, de a te ma ti ka, amely sze rint ta nít ják, egye te men -
ként vál to zó. Min de nütt kö zös jel lem zõ azon ban, hogy a tan anyag alap ve tõ en a bûn ügyi nyo mo zás kri mi na lisz ti ká já -
hoz iga zo dik, mond hat ni, a Rend õr tisz ti Fõ is ko la kri mi na lisz ti kai tan anya gá nak rövidített és egyszerûsített kivonata.
A ha gyo má nyos jo gi pá lyá kon – bí ró, ügyész, ügy véd – mû kö dõ jo gász szá má ra azon ban csak nem fe les le ges nek mond -
ha tó sok olyas mi, ami nek a kész ség sze rû is me re te egy nyo mo zó szá má ra szin te lét fon tos sá gú, ugyan ak kor lét fon tos sá -
gú sok olyan do log, amit hasz nos ugyan, de nem fel tét le nül szük sé ges egy nyo mo zó nak tud nia. Más ho vá es nek a hang -
sú lyok a nyo mo zás nál, és más ho vá a ha gyo má nyos jo gá szi pá lyák gya kor lá sá nak terepén, a bírósági eljárásban. Más
szempontok vezérlik a jog al kal ma zót annak függ vé nyé ben is, hogy mi lyen el já rá si funkciót lá t el.
   Ez a könyv több év ti ze des jo gal kal ma zói gya kor lat és a kri mi na lisz ti ka ok ta tá sá ban évek hosszú so rán ki fej tett te vé -
keny ség ta pasz ta la ta it összeg zi. Ha szon nal for gat hat ják ügy véd je löl tek, bí ró sá gi és ügyész sé gi fo gal ma zók, de bi zo -
nyá ra ta lál nak ben ne új sze rû is me re te ket már gya kor lot tabb jo gá szok is. A bi zo nyí tás kri mi na lisz ti kai in dít ta tá sú el mé -
le te, a bün te tõ el já rá si kény szer in téz ke dé sek fel té te le i nek kri mi na lisz ti kai szem lé le tû ér tel me zé se, a per be szé dek szer -
kesz té sé vel, ér ve lé si rend sze ré vel fog lal ko zó gyakorlatias fejtegetések még azok számára is adhatnak új ötleteket, akik
már rendelkeznek némi gyakorlattal.

A kö tet 164 ol dal ter je del mû, ár a 4305 fo rint áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Köz löny ki adó Jo gi Köny ves bolt já ban (1085 Bu da pest, So mo gyi B. u. 6. Te l./fax:
318-8411), va la mint a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. ( bejárat a  Dohány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti  Közlöny
 Centrumban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), illetve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél -
szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Meg ren de lem

Dr. Bócz End re

KRIMINALISZTIKA A TÁRGYALÓTEREMBEN

cí mû, 164 ol dal terjedelmû ki ad ványt  (ár a: 4305 Ft áfá val) ........... pél dány ban, és ké rem, jut tas sák el aláb bi cí mem re:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: .................................................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ..............................................................................................................................................

Utca, ház szám: ..................................................................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: .........................................................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez vé te le után, 8 na pon
 belül át utal juk a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra vagy pos tai 
úton a fen ti cím re.

Kel te zés: ........................................ ...............................................
 cég sze rû alá írás
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A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó
meg je len tet te 

dr. Kon do ro si Fe renc–dr. Li ge ti Ka ta lin
szer kesz té sé ben

Az eu ró pai bün te tõ jog ké zi köny ve

cí mû kö te tet

Az eu ró pai in teg rá ci ós fo lya mat nak a tag ál la mi bün te tõ jo gok ra gya ko rolt ha tá sa rég óta fog lal koz tat ja a bün te tõ jog
 tudományát. Az in teg rá ci ó nak az el múlt év ti zed ben a bün te tõ ügyek te rü le tén be kö vet ke zett fel gyor su lá sá val az eu ró pai
jog  és a bün te tõ jog össze füg gé sé nek tu do má nyos prob lé má ja át ala kult az eu ró pai bün te tõ jog al kal ma zá sá nak gyakor -
lati, jog al ko tá si és jog al kal ma zá si kér dé sé vé. Az eu ró pai bün te tõ jog je len leg is di na mi ku san fej lõ dõ jog te rü let, kon túr -
jai és a tar tal ma fo lya ma to san vál to zik. Ép pen ezért ma ga az eu ró pai bün te tõ jog fo gal ma is sok ré tû, ma gá ban fog lal ja a
tag ál la mok bün te tõ anya gi és el já rá si jo gá nak har mo ni zá ci ó ját, va la mint a tag ál la mok kö zöt ti bün te tõ ügyek ben foly ta -
tott nem zet kö zi együtt mû kö dés fej lesz té sét. Az eu ró pai bün te tõ jog ezért a ha gyo má nyos bün te tõ jo gi szem lé let tel és fo -
gal mak kal nem min dig ra gad ha tó meg, meg ér té se új szem lé le tet kí ván. A ké zi könyv cél ja, hogy se gít se en nek az új
szem lé let nek a ki ala ku lá sát és a ha zai szak mai kö zön ség tá jé ko zó dá sát az eu ró pai bün te tõ jog ban.
Az eu ró pai bün te tõ jog nak je len leg négy te rü le te van, ame lyet a könyv vo nat ko zó ré szei mu tat nak be: az uni ós tag ál la mok
kö zöt ti bûn ügyi együtt mû kö dés (1. rész), a szup ra na ci o ná lis pu ni tív szank ci ók (2. rész), a tag ál la mok bün te tõ anya gi és el -
já rás jo gi ren del ke zé se i nek har mo ni zá ci ó ja (3. rész), va la mint az eu ró pai alap jog vé de lem rend szer e (5. rész). 
A könyv tehát a ma gyar szak mai kö zön ség nek kí ván ja az eu ró pai bün te tõ jog fej lõ dé sét és cél ja it be mu tat ni, az eu ró pai
büntetõ jog sza bá lyo zá si te rü le te it és az uni ós nor má kat a ma gyar jog ba át ül te tõ ren del ke zé se ket fel vá zol ni. Olyan alap -
ve tõ is me re te ket tar tal maz, ame lyek min d a bün te tõ jog gal fog lal ko zó jog al kal ma zók, min d pe dig a jo gi ok ta tás szá má ra 
el en ged he tet le nek a 21. szá zad bün te tõ jog fej lõ dé sé nek kö ve té sé hez.

A kö tet 884 ol dal ter je del mû, ár a 8820 fo rint áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Köz löny ki adó Jo gi Köny ves bolt já ban (1085 Bu da pest, So mo gyi B. u. 6. Te l./fax:
318-8411), va la mint a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. ( bejárat a  Dohány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti  Közlöny
 Centrumban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), illetve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél -
szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Meg ren de lem

Az eu ró pai bün te tõ jog ké zi köny ve

cí mû, 884 ol dal ter je del mû ki ad ványt  (ára: 8820 fo rint áfá val) ........... pél dány ban, és ké rem, jut tas sák el aláb bi cí mem re:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: .................................................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ..............................................................................................................................................

Utca, ház szám: ..................................................................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: .........................................................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez vé te le után, 8 na pon
 belül át utal juk a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra vagy pos tai 
úton a fen ti cím re.

Kel te zés: ........................................ ...............................................
 cég sze rû alá írás
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KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ
A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium hivatalos lapja
Szerkeszti a szerkesztõbizottság.
A szerkesztésért felelõs: dr. Dombi Éva, 1011 Budapest, Fõ utca 44–50. Telefon: 457-3311.
Kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.), www.mhk.hu
Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó a Fáma ZRt. közremûködésével. Telefon: 235-4554,
266-9290/240, 241 mellék.
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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.

Ára: 8399 Ft áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Köz löny ki adó Jo gi Köny ves bolt já ban (1085 Bu da pest, So mo gyi B. u. 6.
Tel./fax: 318-8411), valamint a Bu dapest VII., Rá kóczi út 30. ( bejárat a Dohány u. és Nyár u. sar kán) szám
alatti Köz löny Cent rumban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lonycentrum@mhk.hu), illetve meg -
ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy
a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.

MEGRENDELÉS

Meg ren del jük a Jo gi fo ga lom tár cí mû ki ad ványt (ár a: 8399 Ft áfával) .................  példányban, és kérjük
juttassák el az aláb bi cím re:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ....................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): .................................................................................................................

Ut ca, ház szám: .....................................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, telefonszá ma: ............................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ..............................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele
után, 8 na pon be lül a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jelzõ-
számára át utal juk.

Kel te zés: ………………………………………

                         ………………………………………
                               cég szerû aláírás


