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 II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kor mány ren de le tei

A Kormány
88/2007. (IV. 26.) Korm.

rendelete

a doppingellenes tevékenység szabályairól  szóló
55/2004. (III. 31.) Korm. rendelet módosításáról

A sport ról  szóló 2004. évi I. tör vény 79.  §-a (1) be kez -
dé sé nek a) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján a Kor -
mány a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

A dop ping el le nes te vé keny ség sza bá lya i ról  szóló
55/2004. (III. 31.) Korm. ren de let (a továb biak ban: R.)
1.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„(1) A ren de let ha tá lya ki ter jed
a) az or szá gos sport ági szak szö vet sé gek re, az or szá gos

sport ági szö vet sé gek re és a fo gya té ko sok or szá gos szö vet -
sé ge i re (a továb biak ban együtt: szö vet ség), a Ma gyar
Olim pi ai Bi zott ság ra, a Ma gyar Pa ra lim pi ai Bi zott ság ra, a
Nem ze ti Sport szö vet ség re és a Fo gya té ko sok Nem ze ti
Sport szö vet sé gé re (a továb biak ban együtt: sport köz tes tü -
le tek), a ver seny- vagy rajt en ge déllyel ren del ke zõ spor to -
ló ra, az el til tás ha tá lya alatt álló ver seny zõ re, és az el til tás
le tel tét vagy vissza vo nu lá sát köve tõen a ver seny sze rû
sport te vé keny ség foly ta tá sát be je len tõ spor to ló ra (a továb -
biak ban együtt: ver seny zõ), a ver seny zõ fel ké szí té sé ben,
il let ve irá nyí tá sá ban köz re mû kö dõ sport szak em be rek re,
va la mint a ver seny sze rû sport ban részt ve võ sport szer ve -
ze tek re;

b) a szö vet sé gek ver seny rend sze ré ben szer ve zett ver -
se nyek re.”

2.  §

(1) Az R. 2.  §-ának d) és e) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zé sek lép nek:

[A ren de let al kal ma zá sá ban]
„d) dop ping el le nes te vé keny ség ben részt ve võ szer ve ze -

tek: a sport szer ve ze tek, a szö vet sé gek, a sport köz tes tü le -
tek, a nem ze ti dop ping el le nes szer ve zet (Na ti o nal
 Anti-doping Or ga ni za ti on, a továb biak ban: NADO), a
Nem ze ti Dop ping el le nes Ko or di ná ci ós Tes tü let, va la mint
a sport po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter (a továb biak ban: mi -
nisz ter) ál tal ve ze tett mi nisz té ri um;

e) nem zet kö zi dop ping el le nes szer ve zet: a Nem zet kö zi
Dop ping el le nes Ügy nök ség (a továb biak ban: WADA), az
Eu ró pa Ta nács Dop ping el le nes Meg fi gye lõ Cso port ja, a
Nem zet kö zi Olim pi ai Bi zott ság, a Nem zet kö zi Para -
limpiai Bi zott ság, a nem zet kö zi sport ági szak szö vet sé gek,
a nem ze ti dop ping el le nes szer ve ze tek nem zet kö zi szö vet -
sé gei és azon nem zet kö zi sport ren dez vé nyek szer ve zõi,
ame lyek dop ping el len õr zést vé gez nek a sportrendez -
vényen;”

(2) Az R. 2.  §-ának g) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

[A ren de let al kal ma zá sá ban]
„g) dop ping lis ta: az UNESCO ke re té ben Pá rizs ban,

2005. ok tó ber 19-én el fo ga dott nem zet kö zi dop ping el le -
nes Egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló kor mány ren de let ben
fog lalt, til tott sze re ket és mód sze re ket meg ha tá ro zó jegy -
zék;”

(3) Az R. 2.  §-ának m) és n) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zé sek lép nek:

[A ren de let al kal ma zá sá ban]
„m) nem zet kö zi kö ve tel mény: a WADA ál tal el fo ga -

dott, a dop ping el le nes te vé keny ség egyes ré sze i ért fe le lõs
dop ping el le nes szer ve ze tek egy sé ges sza bá lyok sze rin ti
el já rá sát és az el já rá sok har mo ni zá ci ó ját biz to sí tó nem zet -
kö zi elõ írások. Az egyes nem zet kö zi sport ági szö vet sé -
gek nek a WADA nem zet kö zi elõ írásait biz to sí tó sport ági
kü lö nös sza bá lyai az adott sport ág ban nem zet kö zi kö ve -
tel mény nek mi nõ sül nek;

n) nyil ván tar tott vizs gá la ti cso port: a fel nõtt és a fel -
nõtt alat ti elsõ után pót lás kor osz tály ban a nem ze ti vá lo ga -
tott ke ret ta gok, a nem zet kö zi sport ese mé nye ken in du ló
ver seny zõk, az or szá gos baj nok sá gon elsõ há rom he lye -
zést el érõ ver seny zõk, to váb bá az el til tás alatt álló ver -
seny zõk szö vet ség ál tal össze ál lí tott cso port ja;”

(4) Az R. 2.  §-ának q) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

[A ren de let al kal ma zá sá ban]
„q) vizs gá lat: a dop ping el len õr zé si fo lya mat ré sze, be -

le ért ve a ver seny zõ min ta vé tel re tör té nõ ki je lö lé sét és er -
rõl való ér te sí té sét, a min ta vé telt és -ke ze lést, a min ták la -
bo ra tó ri um ba tör té nõ szál lí tá sát és ana lí zi sét.”

3.  §

Az R.  3.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„3.  § (1) A Nem ze ti Dop ping el le nes Ko or di ná ci ós Tes -

tü let (a továb biak ban: Tes tü let) a dop ping el le nes te vé -
keny ség ben részt ve võ szer ve ze tek együtt mû kö dé sét, fo -
lya ma tos egyez te té sét, a dop ping el le nes te vé keny sé gük
szak mai össz hang ját és ko or di ná ci ó ját biz to sí tó szer ve zet.

(2) A Tes tü let tag jai:
a) a Ma gyar Olim pi ai Bi zott ság,
b) a Ma gyar Pa ra lim pi ai Bi zott ság,
c) a Nem ze ti Sport szö vet ség,
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d) a Fo gya té ko sok Nem ze ti Sport szö vet sé ge,
e) a Sport egye sü le tek Or szá gos Szö vet sé ge,
f) a Sport egész ség ügyi Szak mai Kol lé gi um,
g) a Sem mel we is Egye tem Test ne ve lé si és Sport tu do -

má nyi Kara,
h) a mi nisz ter,
i) az Or szá gos Sport egész ség ügyi In té zet

1-1 kép vi se lõ je, aki a sport köz tes tü le tek ese tén a fõ tit kár
vagy a vele azo nos fel ada to kat el lá tó sze mély.

(3) A Tes tü let mun ká já ban ta nács ko zá si jog gal részt
vesz a NADO kép vi se lõ je és a Te rá pi ás Al kal ma zá si Ki vé -
tel Bi zott ság (a továb biak ban: TUE Bi zott ság) el nö ke.

(4) A Tes tü let el nö ke a mi nisz ter ál tal ha tá ro zat lan idõ re 
fel kért, a dop ping el le nes te vé keny ség szak mai és nem zet -
kö zi kö ve tel mé nye i ben jár tas, fel sõ fo kú vég zett ség gel
ren del ke zõ sze mély.

(5) Az el nö ki tiszt ség meg szû nik:
a) le mon dás sal,
b) a Tes tü let több mint két har ma dos több ség gel meg -

ho zott dön té sé vel.
(6) Az (5) be kez dés b) pont já ban meg ha tá ro zot tak sze -

rint az el nö ki tiszt ség csak ab ban az eset ben szün tet he tõ
meg, ha a Tes tü let egy ide jû leg a (4) be kez dés ben fog lal -
tak nak meg fe le lõ új sze mélyt ja va sol a mi nisz ter ré szé re
az el nö ki fel ada tok to váb bi el lá tá sá ra.

(7) A Tes tü let mû kö dé sé vel kap cso la tos tit kár sá gi fel -
ada to kat a sport igaz ga tá si szerv lát ja el, a Tes tü let mû kö -
dé sé nek költ sé ge it a mi nisz ter ál tal ve ze tett mi nisz té ri um
éves költ ség ve té sé ben ter vez ni kell. A Tes tü let tag jai te vé -
keny sé gü kért dí ja zás ban nem ré sze sül nek.

(8) A Tes tü let szük ség sze rint, de leg alább két ha von ta
ülé se zik, szer ve ze té re és mû kö dé sé re vo nat ko zó rész le tes
sza bá lyo kat a Tes tü let maga ál la pít ja meg.

(9) A Tes tü let fel ada tai:
a) ki dol goz za a sport ágak ra egy sé ge sen elõ írt ál ta lá nos 

fel vi lá go sí tá si, nyil ván tar tá si, el len õr zé si és szank ci o ná lá -
si el ve ket;

b) aján lá so kat tesz a dop ping el le nes te vé keny ség re vo -
nat ko zó rész le tes szö vet sé gi sza bá lyok meg al ko tá sá ra,
mó do sí tá sá ra és azok nak az egy sé ges ha zai és nem zet kö zi
szak mai el vek kel, kö ve tel mé nyek kel való össze han go lá -
sá ra, va la mint alap el ve i re, és ezek meg va ló sí tá sá ról írás -
ban tá jé koz ta tást kér het az érin tett szö vet sé gek tõl, ame -
lyek kö te le sek a tá jé koz ta tás ra írás ban vá la szol ni;

c) jó vá hagy ja a dop ping el le nes te vé keny ség prog ram -
ját, amely so rán:

ca) el fo gad ja a vizs gá lat-el osz lá si ter vet, amely vég re -
haj tá sa so rán ja vas la tot tesz a NADO ré szé re a min ta vé tel -
re tör té nõ ki je lö lés szak mai szem pont ja i ra, il let ve in do kolt 
eset ben egyes ver seny zõk ki je lö lé sé re,

cb) fi gye lem mel kí sé ri és ér té ke li a dop ping el len õr zés
és szank ci o ná lás jog sza bá lyok kal és nem zet kö zi kö ve tel -
mé nyek kel való össz hang ját,

cc) ér té ke li a szö vet sé gek, sport köz tes tü le tek és a
NADO dop ping el le nes te vé keny sé gét és ja vas la to kat fo -
gal maz meg fej lesz té sük re, ki egé szí té sük re, mó do sí tá suk -

ra, kü lö nös fi gye lem mel a jog sza bá lyok kal és a nem zet kö -
zi kö ve tel mé nyek kel való össz hang biz to sí tá sa ér de ké ben,

cd) ja vas la tot tesz a dop ping el le nes ku ta tá sok fõbb irá -
nya i ra;

d) fi gye lem mel kí sé ri a nem zet kö zi dop ping el le nes
szer ve ze tek te vé keny sé gét;

e) együtt mû kö dik a dop ping el le nes te vé keny ség ben
részt ve võ egyéb szer ve ze tek kel;

f) ja vas la tot tesz a mi nisz ter nek a dop ping el le nes te vé -
keny ség re vo nat ko zó jog sza bá lyok meg al ko tá sá ra, mó do -
sí tá sá ra és azok nak az egy sé ges ha zai és nem zet kö zi szak -
mai el vek kel, kö ve tel mé nyek kel való össze han go lá sá ra;

g) el lát ja a dop ping el le nes te vé keny sé gé vel össze füg -
gõ és az alap sza bá lyá ban meg ha tá ro zott egyéb fel ada to -
kat.

(10) Amennyi ben a szö vet ség 30 na pon be lül nem tesz
ele get a Tes tü let (10) be kez dés sze rin ti aján lá sa i nak, ja -
vas la ta i nak, a Tes tü let az ál la mi sport cé lú tá mo ga tá sok
fel hasz ná lá sá ról és el osz tá sá ról  szóló kü lön jog sza bály
sze rint jár el.”

4.  §

Az R. a kö vet ke zõ 3/A.  §-sal egé szül ki:
„3/A.  § (1) A Tes tü let ré sze ként mû kö dõ, há rom tag ból

és el nök bõl álló TUE Bi zott ság dönt a gyó gyá sza ti célú
men tes ség irán ti ké rel mek rõl.

(2) A TUE Bi zott ság el nö ké nek sze mé lyé re és tag ja i ra a
Tes tü let el nö ke tesz ja vas la tot. A TUE Bi zott ság el nö két
és tag ja it – a Tes tü let több mint két har ma dos több sé gé nek
dön té sé vel – a Tes tü let el nö ke kéri fel a tiszt ség el lá tá sá ra.
A TUE Bi zott ság pul mo no ló gus, se bész és bel gyó gyász
szak or vo sok ból áll.

(3) A TUE Bi zott ság el nö ke és tag ja nem le het a Tes tü -
let tag ja.

(4) A TUE Bi zott ság el nö ke a TUE Bi zott ság te vé keny -
sé gé rõl a Tes tü le tet leg alább fél éven te tá jé koz tat ja.”

5.  §

Az R. 4.  §-a és az azt meg elõ zõ al cím he lyé be a kö vet -
ke zõ al cím és ren del ke zés lép:

„A miniszter feladatai

4.  § A mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré ben el lát ja a til tott
tel je sít mény fo ko zó sze rek és mód sze rek hasz ná la tá ra vo -
nat ko zó ha zai és nem zet kö zi ren del ke zé sek be tar tá sá hoz
szük sé ges aláb bi fel ada to kat:

a) elõ ké szí ti a dop ping el le nes te vé keny ség re vo nat ko -
zó jog sza bá lyo kat;

b) a Tes tü let elõ ze tes szak mai vé le mé nyét ki kér ve
szer zõ dés köt a NADO fel ada ta it el lá tó szer ve zet tel, és a
szer zõ dés ben fog lal tak sze rint fi gye lem mel kí sé ri és el len -
õr zi mû kö dé sét;

2007/53. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 3429



c) tá mo ga tást nyújt a nyil ván tar tott vizs gá la ti cso port
be je len tés nél kü li vizs gá la tá nak „A” min ta-ana lí zi sé hez,
va la mint a fel vi lá go sí tó és ne ve lõ te vé keny ség hez;

d) részt vesz a nem zet kö zi dop ping el le nes együtt mû -
kö dés ben;

e) együtt mû kö dik a dop ping el le nes te vé keny ség ben
részt ve võ egyéb szer ve ze tek kel.”

6.  §

Az R. 5.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép és a
kö vet ke zõ al cím mel egé szül ki:

„A sportszervezetek, a szövetségek 
és a sportköztestületek feladatai

5.  § (1) A sport szer ve ze tek, a szö vet sé gek, a sport köz -
tes tü le tek részt vesz nek a dop ping el le nes te vé keny ség ben, 
el lát ják a ré szük re jog sza bá lyok ban, alap sza bá lyuk ban, a
nem zet kö zi dop ping el le nes szer ve ze tek dop ping el le nes
sza bály za ta i ban és a nem zet kö zi kö ve tel mé nyek ben meg -
ha tá ro zott fel ada to kat, a fel vi lá go sí tás sal és ne ve lés sel
kap cso la tos fel ada to kat, ver seny zõ ik dop ping el len õr zé sét
kez de mé nye zik, va la mint együtt mû köd nek a dop ping el le -
nes te vé keny ség ben részt ve võ egyéb szer ve ze tek kel.

(2) A szö vet ség ér vé nye sí ti a dop ping ti lal mat, amely
so rán e ren de let tel, a nem zet kö zi dop ping el le nes szer ve ze -
tek dop ping el le nes sza bá lya i val, a nem zet kö zi kö ve tel mé -
nyek kel, va la mint a Tes tü let szak mai aján lá sa i val össz -
hang ban:

a) dop ping sza bály zat ban ren del ke zik

aa) a ver seny zõk, a sport szak em be rek, va la mint a tag -
sá gát ké pe zõ sport szer ve ze tek dop ping el le nes te vé keny -
ség gel össze füg gõ fel ada ta i ról, kö te le zett sé ge i rõl és a fel -
ada tok vég re haj tá sá hoz szük sé ges költ sé gek biz to sí tá sá -
ról,

ab) az al kal maz ha tó dop ping bün te té sek rõl, azok idõ -
tar ta má ról, mér té ké rõl, va la mint a bün te té sek ki sza bá sá -
nak rész le tes – sport ág-spe ci fi kus – el já rá si rend jé rõl;

b) össze ál lít ja sport ágá ban a nyil ván tar tott vizs gá la ti
cso port hoz tar to zó ver seny zõk kö rét, ame lyet meg küld a
NA DO-nak és tá jé koz ta tá sul a Tes tü let nek;

c) nyil ván tart ja és a NADO ren del ke zé sé re bo csát ja az
el len õr zés vég re haj tá sá hoz szük sé ges ada to kat (kü lö nös
fi gye lem mel a ver seny zõk tar tóz ko dá si he lyé re vo nat ko zó 
„whe re a bo uts” in for má ci ók ra), az ada tok ke ze lé sé hez, va -
la mint a 18 éven alu li ver seny zõk dop ping el len õr zé sé hez
szük sé ges tör vényes kép vi se lõi hoz zá já ru lá so kat;

d) a sport ági jel lem zõk re fi gye lem mel el ké szí ti dop -
ping el le nes te vé keny sé gé nek éves prog ram ját, amely ma -
gá ban fog lal ja a fel vi lá go sí tá si és ne ve lé si, va la mint dop -
ping el len õr zé si ter vét is;

e) dop ping el le nes fel ada tai el lá tá sá nak ko or di ná ci ó já -
ra, a dop ping el le nes te vé keny ség ben részt ve võ szer ve ze -
tek kel való együtt mû kö dés re a dop ping el le nes te vé keny -

ség re vo nat ko zó sza bá lyok ban jár tas kap cso lat tar tó sze -
mélyt je löl ki;

f) min den év ja nu ár 15-ig meg kül di a Tes tü let ré szé re
az elõ zõ évi dop ping el le nes te vé keny sé gé rõl ké szí tett be -
szá mo ló ját.

(3) A sport köz tes tü le tek rész vé te lük kel biz to sít ják a
Tes tü let ren del te tés sze rû mû kö dé sét, sa ját és tag sá guk
dop ping el le nes te vé keny sé gét e ren de let tel, a nem zet kö zi
kö ve tel mé nyek kel, va la mint a Tes tü let szak mai aján lá sa i -
val össz hang ban vég zik, il let ve szer ve zik, amely rõl tá jé -
koz tat ják a Tes tü le tet.”

7.  §

Az R. a kö vet ke zõ 5/A.  §-sal egé szül ki:

„A nemzeti doppingellenes szervezet

5/A.  § (1) A NADO a mi nisz ter rel kö tött szer zõ dés alap -
ján részt vesz a dop ping el le nes te vé keny ség ben. A
 NADO-nak a dop ping el le nes te vé keny sé gé vel össze füg -
gés ben, a min ta vé tel és -ke ze lés so rán be kö vet ke zõ ká rok
meg té rí té sé nek fe de zé sé re szol gá ló fe le lõs ség biz to sí tás -
sal, ISO nem zet kö zi szab vánnyal és WADA akk re di tá ci ó -
val kell ren del kez nie.

(2) A NADO dop ping el le nes te vé keny sé ge so rán a jog -
sza bá lyok nak, va la mint a nem zet kö zi kö ve tel mé nyek nek
meg fele lõen

a) elõ ké szí ti a nyil ván tar tott vizs gá la ti cso port 4.  §
c) pont sze rin ti el len õr zé sét tar tal ma zó vizs gá lat-el osz lá si
ter vet;

b) va la mennyi sport ág ra ki ter je dõ en össze ál lít ja a nyil -
ván tar tott vizs gá la ti cso port hoz tar to zó ver seny zõk kö rét;

c) gon dos ko dik a dop ping lis ta kar ban tar tá sá ról, és a
dop ping lis tá val össze füg gõ in for má ci ós-tá jé koz ta tó te vé -
keny sé get vé gez, a min den ko ri lis tát hon lap ján köz zé te szi;

d) el lát ja a min ta vé tel lel és -ke ze lés sel, va la mint az el -
len õr zé sek ered mé nyé nek köz lé sé vel össze füg gõ fel ada -
to kat;

e) fel adat kör ével össze füg gés ben fel vi lá go sí tó és ne ve -
lõ te vé keny sé get vé gez;

f) az „A” min ta ana lí zi sé nek po zi tív vizs gá la ti ered mé -
nye, va la mint a dop ping vét sé get meg ala po zó egyéb ma ga -
tar tás ese tén nyil vá nos ság ra hoz za a ver seny zõ ne vét és
sport ágát az zal a meg jegy zés sel, hogy az ön ma gá ban nem
je len ti a dop ping vét ség meg ál la pí tá sát, a ver seny zõ kér he -
ti a „B” min ta ana lí zi sét, és a dop ping vét ség meg ál la pí tá -
sá ra a szö vet ség az elõ ze tes fe lül vizs gá la ti el já rást kö ve tõ
dop ping el já rás ban jo go sult;

g) el lát ja az (1) be kez dés sze rin ti szer zõ dés ben meg ha -
tá ro zott egyéb fel ada to kat.

(3) A NA DO-val mun ka vi szony ban vagy mun ka vég -
zés re irá nyu ló egyéb jog vi szony ban lévõ sze mé lyek a dop -
ping el le nes te vé keny ség ben részt ve võ egyéb szer ve ze tek -
kel nem áll hat nak mun ka vi szony ban vagy mun ka vég zés re 
irá nyu ló egyéb jog vi szony ban, dop ping el le nes te vé keny -
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sé gük so rán pár tat la nul, a szak mai, eti kai és nem zet kö zi
kö ve tel mé nyek nek meg fele lõen kö te le sek el jár ni, és a tu -
do má suk ra ju tott ada to kat, in for má ci ó kat bi zal ma san ke -
zel ni.

(4) A NADO min ta vé tel és -ke ze lés so rán el já ró dop -
ping el len õré nek fel sõ fo kú egész ség ügyi szak ké pe sí tés sel
kell ren del kez nie, rend sze res szak mai to vább kép zé sük rõl
a NADO gon dos ko dik.

(5) A NADO együtt mû kö dik a dop ping el le nes te vé -
keny sé gé ben részt ve võ egyéb szer ve ze tek kel, te vé keny -
sé gé rõl be szá mol a Tes tü let nek és a mi nisz ter nek.”

8.  §

(1) Az R. 6.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ g) pont tal 
egé szül ki:

[Dop ping vét sé get kö vet el a ver seny zõ, ha]
„g) til tott szert jo go su lat la nul elõ ál lít, meg sze rez, átad

más ver seny zõ nek vagy sport szak em ber nek, til tott mód -
szert ki dol goz, más ver seny zõ vel vagy sport szak em ber rel
meg is mer tet.”

(2) Az R. 6.  §-a (2) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Dop ping vét sé get kö vet el a sport szak em ber, ha]
„b) a til tott szert a ver seny zõ nek be ad ja vagy a til tott

mód szert a ver seny zõ vel össze füg gés ben al kal maz za, a til -
tott szert a ver seny zõ vagy más sport szak em ber ré szé re ér -
té ke sí ti, át ad ja, til tott szer vagy mód szer al kal ma zá sát
egyéb mó don le he tõ vé te szi, il let ve eze ket meg kí sér li;”

9.  §

Az R. 7.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„7.  § (1) A dop ping el len õr zés (a továb biak ban: el len õr -

zés) le het elõ re be je len tett vagy be je len tés nél kü li, és ki -
ter jed min den ver seny zõ re. Be je len tés nél kü li az az el len -
õr zés, ame lyet elõ ze tes ér te sí tés nél kül vé gez nek a ver -
seny zõn, és õt az ér te sí tés idõ pont já tól a min ta vé tel fo lya -
mán vé gig fi gye lem mel kí sé rik.

(2) El len õr zés tart ha tó a ver seny rend szer ben szer ve zett
ver se nyen és ver se nyen kí vü li idõ szak ban.

(3) Bár mely, vizs gá la tot vég zõ szer ve zet e ren de let ben
elõ ír tak sze rint kö te les el jár ni a vizs gá lat, va la mint az
ered mény köz lé se so rán.”

10.  §

Az R. 9.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„9.  § (1) Az el len õr zés hez és a min ta vé tel hez szük sé ges

el kü lö ní tett he lyi sé get, va la mint a 2. szá mú mel lék let ben
meg ha tá ro zott sze mé lyi és tár gyi fel té te le ket – be je len tés
nél kü li el len õr zés ese tén is – a szö vet ség, il let ve a sport -

ese mény szer ve zõ je kö te les biz to sí ta ni, amit a ver seny
elõtt a ver seny bí ró ság el len õriz.

(2) A ver se nyen kí vü li, va la mint a 4.  § c) pont sze rin ti
el len õr zé sek ese tén az el kü lö ní tett he lyi sé get a szö vet ség,
a 2. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott sze mé lyi és tár gyi
fel té te le ket a NADO biz to sít ja.

(3) Az el len õr zés költ sé ge it az el len õr zést kez de mé nye -
zõ szer ve zet vi se li.”

11.  §

Az R. 10.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„10.  § (1) A szö vet ség össze ál lít ja az ál ta la kez de mé -

nye zett dop ping el len õr zé sek éves ter vét, ame lyet a tárgy -
évi ver se nye ket ma gá ban fog la ló ver seny nap tá rá val
együtt a tárgy évet meg elõ zõ év de cem ber 15-ig tá jé koz ta -
tá sul meg küld a NADO ré szé re.

(2) A szö vet sé gek (1) be kez dés sze rin ti tá jé koz ta tá sát
köve tõen a NADO elõ ké szí ti és a Tes tü let ré szé re min den
év ja nu ár 15-ig meg kül di a nyil ván tar tott vizs gá la ti cso -
port 4.  § c) pont sze rin ti el len õr zé se i nek vizs gá lat-el osz lá -
si ter vét, amely tar tal maz za a dop ping el len õr zé sek sport -
ágak kö zöt ti meg osz lá sát és azon be lül a ver se nyen és ver -
se nyen kí vül el vég zen dõ el len õr zé sek ará nyát.

(3) A vizs gá lat-el osz lá si ter vet a Tes tü let fo gad ja el leg -
ké sõbb min den év ja nu ár 31-ig.”

12.  §

Az R. 11.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép és a kö vet ke zõ (6) be kez dés sel egé szül ki:

„(5) A min ta vé tel és -ke ze lés rész le tes sza bá lya it a
2. szá mú mel lék let, va la mint nem zet kö zi kö ve tel mé nyek
tar tal maz zák. A min ta vé tel és -ke ze lés le foly ta tá sát dop -
ping vét sé get meg ala po zó ma ga tar tá sok ese tén a NADO
el len õr zõ nyom tat vány ki töl té sé vel iga zol ja.

(6) A nyil ván tar tott vizs gá la ti cso port ba tar to zó ver -
seny zõk min tá já nak 4.  § c) pont já ban meg ha tá ro zott ana lí -
zi sét WADA ál tal akk re di tált la bo ra tó ri um vég zi.”

13.  §

Az R. 12–14.  §-ai he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek
lép nek:

„12.  § (1) Az „A” min ta po zi tív vizs gá la ti ered mé nyé -
rõl, va la mint a dop ping vét sé get meg ala po zó egyéb ma ga -
tar tás ról a NADO ha la dék ta la nul tá jé koz tat ja a ver seny -
zõt, a szö vet sé get és a Tes tü le tet a la bo ra tó ri u mi je len tés,
va la mint az el len õr zõ nyom tat vány meg kül dé sé vel.

(2) A NADO (1) be kez dés sze rin ti tá jé koz ta tá sát köve -
tõen a szö vet ség kö te les fel füg gesz te ni a ver seny zõ ver -
seny en ge dé lyét és 8 na pon be lül le foly tat ni az elõ ze tes fe -
lül vizs gá la ti el já rást, amit jegy zõ köny vez. Az elõ ze tes fe -
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lül vizs gá la ti el já rás ra vo nat ko zó el já rá si ren det a szö vet -
ség – e ren de let és a sport ág nem zet kö zi szö vet sé gé nek vo -
nat ko zó sza bály za tá ra fi gye lem mel – dop ping el le nes sza -
bály za tá ban ha tá roz za meg.

(3) Az elõ ze tes fe lül vizs gá la ti el já rás ke re té ben a szö -
vet ség meg vizs gál ja, hogy a ver seny zõ ren del ke zik-e gyó -
gyá sza ti célú men tes ség gel, il let ve a vizs gá lat so rán tör -
tént-e nyil ván va ló el té rés a nem zet kö zi kö ve tel mé nyek tõl.

(4) Ha az elõ ze tes fe lül vizs gá la ti el já rás ered mé nye ként
meg ál la pí tás ra ke rül, hogy a ver seny zõ gyó gyá sza ti célú
men tes ség gel ren del ke zik, vagy nyil ván va ló an el tér tek a
nem zet kö zi kö ve tel mé nyek tõl, a po zi tív vizs gá la ti ered -
ménnyel, va la mint a dop ping vét sé get meg ala po zó egyéb
ma ga tar tás sal járó hát rá nyos kö vet kez mé nyek nem al kal -
maz ha tók és a ver seny en ge dély fel füg gesz té sét a szö vet -
ség kö te les 24 órán be lül meg szün tet ni. Az elõ ze tes fe lül -
vizs gá la ti el já rás ered mé nyé rõl a jegy zõ könyv meg kül dé -
sé vel a szö vet ség ha la dék ta la nul tá jé koz tat ja a Tes tü le tet
és a NA DO-t.

13.  § (1) Az a nyil ván tar tott vizs gá la ti cso port ba tar to zó
ver seny zõ, aki or vo si lag do ku men tál ha tó mó don olyan be -
teg ség ben szen ved, amely in do kol ja a dop ping lis tán sze -
rep lõ va la mely til tott szer vagy til tott mód szer hasz ná la tát, 
gyó gyá sza ti célú men tes ség irán ti ké rel met nyújt hat be a
Tes tü let TUE Bi zott sá gá hoz.

(2) A ver seny zõ és a Tes tü let – an nak TUE Bi zott sá gán
ke resz tül – a gyó gyá sza ti célú men tes ség ké rel me zé se, il -
le tõ leg el bí rá lá sa so rán a vo nat ko zó nem zet kö zi kö ve tel -
mény, va la mint az az zal össz hang ban álló szak mai sza bá -
lyok sze rint kö te les el jár ni.

(3) A gyó gyá sza ti célú men tes ség re vo nat ko zó ké rel -
met – a (4) be kez dés ben fog lalt ki vé tel lel – a TUE Bi zott -
ság an nak kéz hez vé te lé tõl szá mí tott 30 na pon be lül meg -
vizs gál ja és ha tá ro zat tal dönt a men tes ség meg adá sá ról
vagy a ké re lem el uta sí tá sá ról, amely rõl a WA DA-t tá jé -
koz tat ni kell.

(4) Gyó gyá sza ti célú men tes ség irán ti egy sze rû sí tett el -
já rás ra ak kor van le he tõ ség, ha azt a ver seny zõ egész sé gi
ál la po ta vagy be teg sé ge in do kol ja, és ki zá ró lag a nem zet -
kö zi kö ve tel mé nyek ben meg ha tá ro zott sze rek, mód sze rek
hasz ná la tá ra vo nat koz hat. A gyó gyá sza ti célú men tes ség
eb ben az eset ben a ké re lem nek a Tes tü let hez való meg ér -
ke zé sé tõl ér vé nyes, a men tes sé get a Tes tü let azon ban bár -
mi kor vissza von hat ja.

(5) A gyó gyá sza ti célú men tes ség meg adá sá ról, va la -
mint az egy sze rû sí tett el já rás ban a ké re lem TUE Bi zott -
ság hoz való meg ér ke zé sé rõl a TUE Bi zott ság ha la dék ta la -
nul tá jé koz tat ja a ver seny zõt és szö vet sé gét.

(6) A nem a nyil ván tar tott vizs gá la ti cso port ba tar to zó
ver seny zõ a gyó gyá sza ti célú men tes ség irán ti ké rel mét a
be teg sé gét iga zo ló há zi or vo si vagy szak or vo si do ku men -
tá ci ó val kez de mé nyez he ti.

(7) A gyó gyá sza ti célú men tes ség irán ti ké re lem el bí rá -
lá sá hoz szük sé ges, és nem az Egész ség biz to sí tá si Alap ter -

hé re igény be ve he tõ egész ség ügyi szol gál ta tá sok dí ját a
ké rel me zõ té rí ti meg.

14.  § (1) Ha az elõ ze tes fe lül vizs gá la ti el já rás nem tár fel 
gyó gyá sza ti célú men tes sé get, vagy olyan nyil ván va ló el -
té rést a nem zet kö zi kö ve tel mé nyek tõl, ame lyek az „A”
jelû min ta po zi tív vizs gá la ti ered mé nyét, vagy a dop ping -
vét sé get meg ala po zó egyéb ma ga tar tást ér vény te len né
ten nék, a szö vet ség nek ha la dék ta la nul tá jé koz tat nia kell a
ver seny zõt ar ról, hogy

a) az „A” min tá ja po zi tív vizs gá la ti ered mé nyû;
b) me lyik dop ping el le nes sza bályt sér tet te meg;
c) a ver seny zõ a NA DO-tól írás ban a szö vet ség dop -

ping el le nes sza bály za tá ban meg ha tá ro zott ha tár idõ ig sa ját 
költ sé gé re kér he ti a „B” jelû min tá ja ana lí zi sét;

d) a c) pont sze rin ti ké re lem hi á nyát úgy kell te kin te ni,
hogy a ver seny zõ le mon dott a „B” jelû min ta vizs gá la tá -
nak jo gá ról;

e) a ver seny zõ nek, il let ve az ál ta la vá lasz tott kül sõ
szak ér tõ nek joga van je len len ni a „B” jelû min ta ki nyi tá -
sá nál és vizs gá la tá nál;

f) a ver seny zõ a NA DO-tól írás ban sa ját költ sé gé re kér -
he ti az „A” és „B” jelû min tá ja rész le tes la bo ra tó ri u mi
vizs gá la ti do ku men tá ci ó ját.

(2) Ha a ver seny zõ „B” jelû min tá já nak ana lí zi se ne ga -
tív vizs gá la ti ered mé nyû, a „B” min ta ana lí zi sé nek költ sé -
gét a NADO vissza té rí ti a ver seny zõ ré szé re.”

14.  §

(1) Az R. 15.  §-ának (1) és (2) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(1) Po zi tív vizs gá la ti ered mé nyû min ta ese tén, vagy ha
a ver seny zõ a 6.  § (1) be kez dés b)–f) pont ja i ban meg ha tá -
ro zott ma ga tar tást ta nú sít, il let ve a dop pin go lás té nyét el -
is mer te, a ver seny zõ vel szem ben, ha a sport szak em ber a
6.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ma ga tar tást ta nú sít, a
sport szak em ber rel szem ben a szö vet ség dop ping el já rást
foly tat le. A ver seny zõ ver seny en ge dé lyé nek fel füg gesz té -
se a dop ping el já rás jog erõs be fe je zé sé ig tart.

(2) A szö vet ség a dop ping el já rás alap já ul szol gá ló kö -
rül mény rõl való tu do más szer zé sét köve tõen ha la dék ta la -
nul kö te les meg kez de ni és le foly tat ni a dop ping el já rást.”

(2) Az R. 15.  §-ának (5) be kez dé se a kö vet ke zõ szö veg -
résszel egé szül ki:

„A dop ping el já rás ban a mi nisz ter ta nács ko zá si jog gal
részt vesz. A dop ping el já rást le zá ró jog erõs ha tá ro za tot a
szö vet ség 5 na pon be lül meg kül di a mi nisz ter és a Tes tü let
ré szé re.”

15.  §

(1) Ez a ren de let 2007. jú li us 1-jén lép ha tály ba, ren del -
ke zé se it a ha tály ba lé pé sét köve tõen vég zett dop ping el len -
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õr zé sek és be nyúj tott gyó gyá sza ti célú men tes ség irán ti
ké rel mek te kin te té ben kell al kal maz ni.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a ha tá lyát
vesz ti

a) az R. 2.  § b) pont já ban az „az 1. szá mú mel lék let sze -
rin ti” szö veg rész,

b) az R. 6.  § (1) be kez dés f) pont já ban a „ver se nyen kí -
vü li dop ping el len õr zés ese tén” és az „a 13.  § (2)–(4) be -
kez dé sei sze rin ti” szö veg rész,

c) az R. 1. szá mú mel lék le te, va la mint
d) a Nem ze ti Sport hi va tal fel ügye le té nek vál to zá sá val

össze füg gés ben szük sé ges, va la mint egyes sport tár gyú
kor mány ren de le tek mó do sí tá sá ról  szóló 171/2005. (IX. 1.) 
Korm. ren de let 8.  §-ának f) pont ja.

(3) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
a) az R. a 6.  §-át meg elõ zõ en a „Dop ping vét sé gek” al -

cím mel egé szül ki,
b) az R. 6.  § (1) be kez dé sé nek d) pont já ban a „dop ping -

el le nes szer ve zet sza bály za tá ban” szö veg rész he lyé be a
„szö vet ség dop ping sza bály za tá ban” szö veg rész lép,

c) az R. 6.  § (2) be kez dés e) pont já ban a „dop ping el le -
nes szer ve zet nek” szö veg rész he lyé be a „szö vet ség nek”
szö veg rész lép,

d) az R. 16.  § (1) és (4) be kez dé sé ben a „dop ping el le -
nes szer ve zet” szö veg rész he lyé be a „szö vet ség” szö veg -
rész lép,

e) az R. 16.  § (3) be kez dé sé ben a „dop ping el le nes szer -
ve zet” szö veg rész he lyé be a „NADO” szö veg rész lép,

f) az R. 16.  § (6) be kez dé sé ben az „ille té kes dop ping el -
le nes szer ve zet” szö veg rész he lyé be az „ille té kes nem zet -
kö zi dop ping el le nes szer ve zet” szö veg rész, a „po zi tív
ered mé nyû” szö veg rész he lyé be a „po zi tív vizs gá la ti ered -
mé nyû” szö veg rész lép,

g) az R. 17.  § (1) be kez dé sé ben az „az 1. szá mú mel lék -
let sze rin ti dop ping lis ta” szö veg rész he lyé be a „a dop ping -
lis ta” szö veg rész lép,

h) az R. 17.  § (2) be kez dé sé ben az „Az 1. szá mú mel -
lék let” szö veg rész he lyé be a „A dop ping lis ta” szö veg rész
lép,

i) az R. 20.  § (1) be kez dé sé ben a „dop ping el le nes szer -
ve zet” szö veg rész he lyé be a „dop ping el le nes te vé keny -
ség ben részt ve võ szer ve zet” szö veg rész lép,

j) az R. 20.  § (4) be kez dé sé ben a „dop ping el le nes szer -
ve ze tet” szö veg rész he lyé be a „szö vet sé get” szö veg rész
lép,

k) az R. 2. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let mel lék -
le te lép.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kiss Pé ter s. k.,
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter

Melléklet
a 88/2007. (IV. 26.) Korm. rendelethez

„2. számú melléklet
 az 55/2004. (III. 31.) Korm. rendelethez

A dopping-mintavételi és -kezelési eljárási rend
részletes szabályai

Az el já rá si rend cél ja, hogy
1. ope ra tív egy sé ge sí tett el já rás ke re té ben min den ér -

de kelt szá má ra biz to sít sa az egy sé ges és kor rekt min ta vé -
telt és -ke ze lést;

2. elõ se gít se a dop ping el len õr zés fo lya ma tos vég re haj -
tá sát és egy egy sé ges, min den sport ág ra ki ter je dõ min ta vé -
te li és -ke ze lé si mo dell ki ala kí tá sát.

Fõbb tartalmi elemek

1. Min ta vé te li és -ke ze lé si cso por tok

1.1. Az el len õr zés nél a NADO két tag já nak (a továb -
biak ban: dop ping el len õr) je len lé te szük sé ges, figye lembe
véve az el le nõ ri zen dõk ne mét. Je len le het to váb bá a ver -
seny zõ ál tal meg je lölt sze mély is (or vos, gyú ró).

1.2. A dop ping el len õrök nek meg bí zó le vél lel kell ren -
del kez ni ük, ame lyet a NADO ál lít ki.

2. Az el len õr zés re tör té nõ ki je lö lés

2.1. Az el len õr zé se ket a ver se nye ken és a ver se nye ken
kí vül is el le het ren del ni a nem ze ti dop ping el le nes ren del -
ke zé sek nek, il let ve szö vet sé gek alap sza bá lya i nak meg -
fele lõen, össz hang ban a nem zet kö zi dop ping el le nes szer -
ve ze tek sza bály za ta i ban fog lal tak kal.

2.2. A ver seny zõ el len õr zés re tör té nõ ki je lö lé sé nek kü -
lö nö sen az aláb bi szem pon tok ra fi gye lem mel kell meg tör -
tén nie:

– sé rü lés;
– hir te len nagy mér té kû ered mény ja vu lás;
– vissza lé pés vagy tá vol ma ra dás olyan ver seny tõl,

ame lyen a rész vé tel vár ha tó volt;
– fel ké szü lés sel kap cso la tos in for má ci ók;
– dop ping hasz ná la tá ra uta ló vi sel ke dés, erre vo nat ko -

zó in for má ci ók;
– vá rat lan vissza vo nu lás vagy vissza té rés on nan;
– ko ráb bi el len õr zé se ken ta pasz talt ma ga tar tás be li

vagy ana li ti kai rend el le nes sé gek;
– a ver seny zõ el til tás utá ni vissza té ré se.

2.3. Az iga zolt, il let ve ver se nye ken rend sze re sen részt
vevõ ver seny zõ ket bár mi kor, elõ ze tes fi gyel mez te tés nél -
kül is mé tel ten is teszt vizs gá lat nak le het alá vet ni.

2.4. Be je len tés nél kü li el len õr zés ese tén ti los a ver -
seny zõ elõ ze tes tá jé koz ta tá sa a vár ha tó el len õr zés rõl.
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3. A dop ping min tát kí sé rõ nyom tat vá nyok

3.1. A ver seny zõt szó ban és írás ban is fel kell szó lí ta ni
a dop ping vizs gá lat ra. A szó be li fel szó lí tást utó lag do ku -
men tál ni kell a ver seny zõ min ta vé tel re való ki je lö lé sét
iga zo ló nyom tat vá nyon.

3.2. A fel szó lí tás sal egy ide jû leg a ver seny zõt az aláb -
bi ak ról kell tá jé koz tat ni:

– dop ping el len õr zé sen kell meg je len nie min ta szol gál -
ta tás cél já ból;

– a dop ping el len õr zés pon tos he lyé rõl és ide jé rõl;
– a dop ping el len õr zést kez de mé nye zõ dop ping el le nes

szer ve zet rõl;
– a ver seny zõ jo ga i ról, kü lö nös te kin tet tel az ál ta la

meg je lölt sze mély, il let ve tol mács je len lé té nek, a min ta vé -
tel lel és -ke ze lés sel kap cso la tos tá jé koz ta tás ké ré sé nek,
va la mint a min ta vé tel in do kolt eset ben való el ha lasz tá sá -
nak le he tõ sé gé rõl;

– a ver seny zõ kö te le zett sé ge i rõl, kü lö nös te kin tet tel
együtt mû kö dé si kö te le zett sé gé rõl, a dop ping el len õr zés
meg ta ga dá sá nak, meg hi ú sí tá sá nak, il let ve ma gá nak az el -
len õr zés alól tör té nõ ki vo ná sá nak kö vet kez mé nye i rõl;

– a dop ping el len õr zés sel kap cso la tos egyéb fon tos tud -
ni va ló ról.

3.3. A ki je lö lést iga zo ló nyom tat vá nyon rög zí te ni kell
az aláb bi a kat:

– a ver seny zõ ada ta it;
– a min ta vé tel ide jét, he lyét és mód ját;
– a dop ping vizs gá lat ra való szó be li fel szó lí tás meg tör -

tén tét;
– a ver seny zõ 3.2. pont ban fog lal tak ról való tá jé koz ta -

tá sá nak meg tör tén tét;
– a ver seny zõ ál tal ki vá lasz tott kí sé rõ sze mély ne vét;
– dop ping el len õr zés meg ta ga dá sát, meg hi ú sí tá sát, il -

let ve azt, ha a ver seny zõ az el len õr zés alól ki von ja ma -
gát – amely a po zi tív vizs gá la ti ered ménnyel egyen lõ el bí -
rá lás alá esik –;

– a ver seny zõ (kép vi se lõ je, il let ve kí sé rõ je) alá írá sát,
amellyel el is me ri, hogy a fel szó lí tás sza bály sze rû en meg -
tör tént;

– an nak té nyét, ha a ver seny zõ dop ping vizs gá lat ra tör -
té nõ fel szó lí tá sa a ver seny zõ ön hi bá já ból meg hi ú sult.

3.4. A ver se nyen tör té nõ el len õr zés re vo nat ko zó sza bá -
lyok:

3.4.1. A dop ping el len õr zés re tör té nõ ki je lö lést köz vet -
le nül a ver seny be fe je zé se után kell meg ten ni.

3.4.2. A ki je lö lés, il let ve a min ta vé tel egyes sport ágak -
nál más idõ pont ban is meg tör tén het (pl. súly cso port hoz
kö tött sport ágak nál mér le ge lés kor is).

3.4.3. Az el len õr zés re tör té nõ ki je lö lés után a ver seny -
zõ mel lé ki kell ren del ni egy kí sé rõt, aki a min ta vé tel re tör -
té nõ meg je le né sig a ver seny zõ mel lett tar tóz ko dik.

3.4.4. Amennyi ben vi ze let-min ta vé tel tör té nik, úgy azt
a dop ping vizs gá lat ra tör té nõ fel szó lí tás utá ni elsõ vi ze let -
min tá ból kell el vé gez ni. Ver se nyen való el len õr zés ese tén

a min ta vé tel re tör té nõ ki je lö lés után 1 órán be lül, ver se -
nyen kí vü li el len õr zés ese tén le he tõ ség sze rint azon nal
meg kell je len ni a min ta vé te li ál lo má son.

3.5. A ver se nyen kí vül tör té nõ min ta vé tel:
3.5.1. A ver seny zõ elõ ze tes ér te sí tés nél kül bár mi kor

ki je löl he tõ dop ping el len õr zés re.
3.5.2. Egye bek ben a 3.4.2–3.4.4. pon tok ban fog lal ta -

kat kell meg fele lõen al kal maz ni.

4. Meg je le nés min ta vé tel re

4.1. A ver seny be fe je zé se kor a ki je lö lést iga zo ló
nyom tat vá nyon jel zett idõ pont ban a ver seny zõ nek a
mel lé ren delt kí sé rõ vel együtt meg kell je len nie a dop -
ping el len õr zõ ál lo má son rend sze rint azon nal, de leg fel -
jebb 1 órán be lül.

4.2. A dop ping el len õr in do kolt eset ben en ge dé lyez he -
ti, hogy a ver seny zõ a dop ping el len õr zõ ál lo má son a ki je -
lö lést kö ve tõ 1 óra el tel tét köve tõen je len jen meg. A ver -
seny zõ tá vol lé te kü lö nö sen az aláb bi ese tek ben mi nõ sül -
het in do kolt nak:

– ered mény hir de té sen való rész vé tel;
– to váb bi ver se nyen való rész vé tel;
– le ve ze tõ edzés el vég zé se;
– szük sé ges or vo si ke ze lé sen való meg je le nés;
– saj tó tá jé koz ta tón, in ter jún való rész vé tel.

4.3. A dop ping el len õr zé si ûr la pon fel kell tün tet ni
– a ver seny zõ ada ta it,
– a min ta vé tel ada ta it (ver se nyen vagy ver se nyen kí -

vül, be je len tett vagy be je len tés nél kü li, vér vagy vi ze let),
– a min ta vé tel dá tu mát és idõ tar ta mát, a min ta vé te li

üveg szá mát, a rész min ta ada ta it,
– a min ta faj sú lyát, pH-ját,
– a ver seny zõ ál tal a min ta vé telt meg elõ zõ 10 na pon

be lül sze dett gyógy sze re ket, táp lá lék ki e gé szí tõ ket, gyó -
gyá sza ti célú men tes ség meg lé tét,

– az el len õr zés sel kap cso la tos eset le ges meg jegy zé se -
ket, ki fo gá so kat.

5. Min ta vé te li he lyi ség

5.1. A ver se nyen, il let ve a ver se nyen kí vü li el len õr -
zés so rán a min ta vé te li he lyi ség nek a sport ren dez vény
he lyé hez olyan kö zel kell len nie, amennyi re az le het sé -
ges. Er rõl a szer ve zõ nek, il let ve a sport szer ve zet nek
kell gon dos kod nia.

5.2. A min ta vé tel he lyé nek el szi ge te lé sé rõl és biz ton -
sá gá ról gon dos kod ni kell.

5.3. Cél sze rû biz to sí ta ni egy el kü lö ní tett vá ró- és ad mi -
niszt ra tív he lyi sé get, va la mint kü lön mos dót a min ta vé tel
cél já ra.

5.4. A szer ve zõ nek, il let ve a sport szer ve zet nek gon -
dos kod nia kell róla, hogy a min ta vé tel ered mé nyes le bo -
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nyo lí tá sa és min ták biz ton sá gos tá ro lá sa ér de ké ben a min -
ta vé te li he lyi ség ben ren del ke zés re áll jon:

– a NADO ál tal jel zett és a szer ve zõ vel elõ ze tesen
egyez te tett ese tek ben zár ha tó hû tõ szek rény;

– leg fel jebb 0,5 li te res ki sze re lé sû, bon tat lan pa lac ko -
zott ás vány víz, il let ve üdí tõ ital, spor tol ón ként leg alább
1,5 li ter mennyi ség ben;

– meg fe le lõ hi gi é nés kö rül mé nyek.

5.5. A min ta vé te li he lyi ség ben csak arra fel ha tal ma zott 
sze mé lyek tar tóz kod hat nak, a vi ze let min ta szol gál ta tá sá -
nál csak azo nos nemû dop ping el len õr le het je len. Szük ség
ese tén tol mács se gít sé ge igény be ve he tõ.

5.6. A vizs gá ló he lyi ség ben egy idõ ben csak egy ver -
seny zõ vizs gá la ta tör tén het.

6. A min ta vé te li el já rás

6.1. A min ta vé te li fel sze re lés nek ele get kell ten nie az
egye di azo no sí tás, a biz ton sá gos tá ro lás és a sért he tet len ség
kö ve tel mé nye i nek, va la mint a WADA elõ írásainak. A mé -
rés re szol gá ló esz kö zö ket rend sze re sen hi te le sí te ni kell.

6.2. Az el já rás lé nye gét és fo lya ma tát a min ta vé tel elõtt a
ver seny zõ vel is mer tet ni kell. Kü lö nö sen in do kolt eset ben, a
dop ping el len õr en ge dé lyé vel, az ál ta la meg je lölt idõ pon tig a
ver seny zõ kí sé rõ jé vel el hagy hat ja a min ta vé te li he lyi sé get.

6.3. A vi ze let-min ta vé tel le zárt, el len õr zött min ta vé te li 
edény be tör té nik, az ad mi niszt ra tív he lyi ség ben tar tóz ko -
dó el len õr és tanú je len lé té ben. A dop ping el len õr nek biz -
to sí ta nia kell, hogy a ver seny zõ meg fe le lõ szá mú min ta vé -
te li edény bõl vá laszt has son. A kor rekt vizs gá lat vég zé sé -
hez leg alább 75 ml vi ze let re van szük ség, amely bõl
50 ml-t az „A” fel ira tú, 25 ml-t pe dig a „B” fel ira tú min ta -
vé te li edény be kell töl te ni. A test egyéb szö ve te i bõl tör té -
nõ min ta vé tel le he tõ sé gét az érin tett szö vet ség nek – a
nem zet kö zi szö vet sé ge sza bály za tá val össz hang -
ban – dop ping sza bály za tá ban kell ren dez nie.

6.4. Az el len õr zés ered mé nyé nek be fo lyá so lá sa, il let ve 
a csa lás el ke rü lé se ér de ké ben a fe les le ges ru ha da ra bo kat a
ver seny zõ nek le kell ven nie. Min dig egy azo nos nemû
dop ping el len õr, és to váb bá egy tanú je len lé tét kell biz to sí -
ta ni a vizs gá lat so rán.

6.5. A ver seny zõ az ál ta la ki vá lasz tott, elõ re meg szá -
mo zott min ta szál lí tó edény pár ba töl ti ki a vi ze let min tát,
majd le zár ja azo kat. Az egye di kó dot a dop ping el len õr zé si 
ûr la pon fel kell tün tet ni, amit a ver seny zõ, kí sé rõ je és a
dop ping el len õr el len õriz.

6.6. Ha va la me lyik nem ze ti, il let ve nem zet kö zi szö vet -
ség elõ ír ja, ak kor a gyûj tõ edény ben lévõ ma ra dék vi ze let
pH-ját és faj sú lyát meg kell mér ni. En nek ered mé nyét a
dop ping el len õr zé si ûr la pon fel kell tün tet ni (a pH 3,5–12,
a faj súly 1005–1040 kö zött el fo gad ha tó). Ezek nek az ér té -
kek nek nem meg fe le lõ ér té kek ese tén új vi ze let min tát kell
le ven ni.

6.7. A dop ping el len õr új min ta szol gál ta tá sát ír hat ja
elõ, amennyi ben a min ta nem fe lel meg az elõ írásoknak, il -
let ve a min ta ere de ti sé gé vel kap cso lat ban két sé gek me rül -
nek fel. Az is mé telt min ta szol gál ta tás meg ta ga dá sa az elsõ
min ta szol gál ta tás meg ta ga dá sá nak kö vet kez mé nye i vel
jár. Is mé telt min ta szol gál ta tás ese tén mind két min tát a la -
bo ra tó ri um ba kell szál lít tat ni. Amennyi ben a má so dik vi -
ze let min ta pH-ja és faj sú lya sem meg fe le lõ, a to váb bi min -
ta vé tel tõl el le het te kin te ni.

6.8. A ver seny zõ nek nyi lat koz nia kell azok ról a gyógy -
sze rek rõl vagy egyéb ké szít mé nyek rõl, ame lye ket a vizs -
gá la tot meg elõ zõ 10 na pon be lül sze dett. Az ada to kat bi -
zal ma san kell ke zel ni, de azo kat fel kell tün tet ni a dop -
ping el len õr zõ ûr la pon.

6.9. A dop ping el len õr ál tal ki töl tött dop ping el len õr zé si 
ûr la pon sze rep lõ ada tok he lyes sé gét, va la mint a min ta vé -
tel be fe je zé sét a min ta vé tel kor a min ta vé te li he lyi ség ben
tar tóz ko dó va la mennyi sze mély alá írá sá val iga zol ja az ûr -
la pon, ame lyen az el len õr zés sel kap cso la tos bár mi lyen to -
váb bi ész re vé telt do ku men tál ni kell.

6.10. A dop ping el len õr zé si ûr lap 1-1 pél dá nyát meg kap ja
– a ver seny zõ,
– a NADO,
– a szö vet ség, és
– a la bo ra tó ri um (ezen a pél dá nyon név nem sze re pel -

het, csak kód szám).

7. Az el len õr zés meg ta ga dá sa vagy el mu lasz tá sa

Az el len õr zés meg ta ga dá sá nak vagy el mu lasz tá sá nak
té nyét az el len õr zõ nyom tat vá nyon és a dop ping el len õr zé -
si ûr la pon do ku men tál ni kell, amennyi ben le het sé ges a
ver seny zõ és a kí sé rõ alá írá sá val együtt. Vissza uta sí tás, az
el len õr zés el mu lasz tá sa vagy té ves, il let ve meg ké sett meg -
je le nés az el len õr zés szín he lyén a po zi tív vizs gá la ti ered -
ménnyel azo nos el bí rá lás alá esik.

8. A min ta ke ze lé si el já rás

8.1. A la bo ra tó ri um ba tör té nõ min ta szál lí tás
A min tá kat a nem zet kö zi kö ve tel mé nyek nek, va la mint a 

nem zet kö zi dop ping el le nes szer ve ze tek ál tal el fo ga dott
mó don, a biz ton ság sza bá lya i nak meg fele lõen kell a la bo -
ra tó ri um ba kül de ni az erre a cél ra rend sze re sí tett for ma -
nyom tat vány kí sé re té ben, a min ta vé tel után a le he tõ leg rö -
vi debb idõn be lül, hû tött és biz ton sá go san be cso ma golt ál -
la pot ban. A min ták át vé te lét azok meg ér ke zé sét köve tõen
a la bo ra tó ri um ban do ku men tál ni kell.

8.2. A min ta tá ro lá sa
8.2.1. Amennyi ben a min ta la bo ra tó ri um ba tör té nõ

azon na li szál lí tá sa nem le het sé ges, an nak meg fe le lõ tá ro -
lá sá ról a dop ping el len õr nek vagy a min ta szál lí tá sá val
meg bí zott sze mély nek kell gon dos kod nia.

8.2.2. A min ta tá ro lá sa so rán biz to sí ta ni kell, hogy a
min ta a tá ro lást köve tõen is al kal mas le gyen a la bo ra tó ri u -
mi vizs gá la tok el vég zé sé re, és ki zá ró lag a szál lí tá sá ra és
tá ro lá sá ra fel ha tal ma zott sze mé lyek fér hes se nek hoz zá.
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8.3. A la bo ra tó ri u mi el já rás
8.3.1. Az ana lí zist vég zõ la bo ra tó ri um mal kö tött szer -

zõ dé se alap ján a NADO gon dos ko dik a min ta ana lí zi sé nek 
el vég zé sé rõl, amely so rán a nem zet kö zi kö ve tel mé nyek -
nek meg fele lõen biz to sí ta ni kell:

– a la bo ra tó ri u mon be lü li meg fe le lõ min ta ke ze lést;
– az ana lí zis re vo nat ko zó spe ci á lis elõ írások megtar -

tását;
– az ered mé nyek bi zal mas ke ze lé sét.
8.3.2. A la bo ra tó ri um ér te sí ti a NA DO-t az „A” min ta

po zi tív vizs gá la ti ered mé nyé rõl, va la mint ha az ana lí zis a
min ta mennyi sé ge, mi nõ sé ge vagy más kö rül mény  miatt
nem vé gez he tõ el. A la bo ra tó ri um a „B” min ta vizs gá la tát
a NADO ke re sé sé re vég zi el, ame lyen a ver seny zõ vagy az
ál ta la meg ha tal ma zott sze mély je len le het, egyéb eset ben a 
„B” min tát a la bo ra tó ri um a nem zet kö zi kö ve tel mé nyek -
ben meg ha tá ro zott idõ pon tig kö te les meg õriz ni.

8.3.3. A vizs gá lat ered mé nyét bi zal ma san, az érin tet tek 
sze mé lyi sé gi jo ga i nak vé del mé re te kin tet tel kell ke zel ni.”

A Kormány
89/2007. (IV. 26.) Korm.

rendelete

a budapesti 4-es metróvonal
Kelenföldi pályaudvar–Bosnyák tér közötti szakasza
megvalósításával összefüggõ közigazgatási hatósági

ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról

A Kor mány a nem zet gaz da sá gi szem pont ból ki emelt je -
len tõ sé gû be ru há zá sok meg va ló sí tá sá nak gyor sí tá sá ról és
egy sze rû sí té sé rõl  szóló 2006. évi LIII. tör vény 12.  §-ának

(5) be kez dé sé ben, va la mint a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já -
rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 2004. évi
CXL. tör vény 174/A.  §-ának a) pont já ban ka pott fel ha tal -
ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

(1) A Kor mány ki emelt je len tõ sé gû üggyé nyil vá nít ja az 
1. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott, a bu da pes ti 4-es
met ró vo nal Ke len föl di pá lya ud var–Bos nyák tér kö zöt ti
sza ka sza lé te sí té sé vel össze füg gõ egyes köz igaz ga tá si ha -
tó sá gi ügye ket.

(2) E ren de let 1. szá mú mel lék le te ál la pít ja meg az
(1) be kez dés sze rin ti köz igaz ga tá si ha tó sá gi ügyek ben el -
já ró ha tó sá go kat.

(3) Azok ban az ese tek ben, ami kor az 1. szá mú mel lék -
let ben meg ha tá ro zott ügy faj tá ra vo nat ko zó jog sza bály az
adott ügy ben szak ha tó ság köz re mû kö dé sét ren de li el, a
szak ha tó ság ként köz re mû kö dõ szer vet a 2. szá mú mel lék -
let ha tá roz za meg.

2.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 15. na pon lép ha -
tály ba.

(2) Az e ren de let ha tály ba lé pé sét meg elõ zõ en in dult
köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rá so kat e ren de let ha tály ba lé pé -
se nem érin ti.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kiss Pé ter s. k.,
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
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1. számú melléklet a 89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelethez

A kiemelt jelentõségû ügyekhez tartozó létesítmények, a megvalósításukhoz szükséges
hatósági engedélyek és eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkezõ közigazgatási szervek

Lé te sít mény Lé te sít mény azo no sí tó ada tai
A be ru há zás meg va ló -

sí tá sá hoz szük sé ges
en ge dé lyek

El sõ fo kú
en ge dé lye zõ ha tó ság

Má sod fo kú
en ge dé lye zõ ha tó ság

1. A bu da pes ti 4-es 
szá mú
met ró vo nal
Bu da pest
Ke len föl di
pá lya ud var–
Bos nyák tér
kö zöt ti sza ka sza

10,5 km hosszú, 14 ál lo má sos
met ró sza kasz

Vas út ha tó sá gi
en ge dé lyek

Nem ze ti
Köz le ke dé si
Ha tó ság
Kö zép-ma gyar -
or szá gi
Re gi o ná lis
Igaz ga tó sá ga

Nem ze ti
Köz le ke dé si
Ha tó ság
Köz pon ti Hi va tal
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Lé te sít mény Lé te sít mény azo no sí tó ada tai
A be ru há zás meg va ló -

sí tá sá hoz szük sé ges
en ge dé lyek

El sõ fo kú
en ge dé lye zõ ha tó ság

Má sod fo kú
en ge dé lye zõ ha tó ság

2. Met ró ál lo má sok, 
üze mi
lé te sít mé nyek

Ke len föl di pá lya ud var, Té té nyi út,
Bocs kai út, Mó ricz Zsig mond
kör tér, Szent Gel lért tér, Fõ vám tér, 
Kál vin tér, Rá kó czi tér, Nép szín ház 
utca, Ke le ti pá lya ud var, Dó zsa
György út, Hun gá ria kör út, Róna
utca, Bos nyák tér met ró ál lo má sok
és min den üze mi lé te sít mény

Épí tés ügyi
ha tó sá gi
en ge dé lyek

Nem ze ti
Köz le ke dé si
Ha tó ság
Kö zép-ma gyar -
or szá gi
Re gi o ná lis
Igaz ga tó sá ga

Nem ze ti
Köz le ke dé si
Ha tó ság
Köz pon ti Hi va tal

3. Fel szín fe let ti
épít mé nyek

Ál lo má sok és vo na li mû tár gyak
fel szí nen meg je le nõ épít mé nyei
(kü lö nö sen: szel lõ zõ fe jek, lép csõ
le fe dé sek, lift épü le tek)

Épí tés ügyi
ha tó sá gi
en ge dé lyek

Kö zép-ma gyar -
or szá gi
Re gi o ná lis
Köz igaz ga tá si
Hi va tal

az épí tés ügyért
fe le lõs mi nisz ter

4. Fel szí ni
ren de zé si
mun kák

A Fõ vá ro si Ön kor mány zat
tu laj do ná ban lévõ fel szí ni
lé te sít mé nyek, így kü lö nö sen utak,
jár dák, for ga lom tech ni ka,
zöld te rü le tek, vil la mos vá gá nyok,
alul já rók épí té si mun kái

Köz út ha tó sá gi
en ge dé lyek

Nem ze ti
Köz le ke dé si
Ha tó ság
Kö zép-ma gyar -
or szá gi
Re gi o ná lis
Igaz ga tó sá ga

Nem ze ti
Köz le ke dé si
Ha tó ság
Köz pon ti Hi va tal

A fõ vá ros ke rü le ti ön kor mány za tai
tu laj do ná ban lévõ utak, jár dák

Köz út ha tó sá gi
en ge dé lyek

Bu da pest
Fõ vá ros
Ön kor mány za tá -
nak fõ jegy zõ je

Kö zép-ma gyar -
or szá gi
Re gi o ná lis
Köz igaz ga tá si
Hi va tal

2. számú melléklet a 89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelethez

Az 1.  § (3) bekezdésében hivatkozott szakhatóságok

1. Vas út ha tó sá gi en ge dé lyek

El sõ fo kú szak ha tó ság Má sod fo kú szak ha tó ság

Rend õr ség Bu da pes ti Rend õr-fõ ka pi tány ság Or szá gos Rend õr-fõ ka pi tány ság

Tûz vé de lem Fõ vá ro si Tûz ol tó Pa rancs nok ság Or szá gos Ka taszt ró fa vé del mi
Fõ igaz ga tó ság

Hon vé de lem Hon vé del mi Mi nisz té ri um Hon véd
Ve zér kar

a hon vé del emért fe le lõs mi nisz ter

Egész ség ügy Ál la mi Nép egész ség ügyi és
Tisz ti or vo si Szol gá lat
Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis
Intézete

Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal

Kul tu rá lis örök ség vé de lem Kul tu rá lis Örök ség vé del mi Hi va tal
elnöke

a kul tu rá lis örök ség vé de le mért fe le lõs 
mi nisz ter
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El sõ fo kú szak ha tó ság Má sod fo kú szak ha tó ság

Pol gá ri vé de lem Fõ vá ro si Pol gá ri Vé del mi
Igaz ga tó ság

Or szá gos Ka taszt ró fa vé del mi
Fõ igaz ga tó ság

Út ügy Bu da pest Fõ vá ros Ön kor mány za tá nak 
fõ jegy zõ je

Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság
Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis
Igazgatósága

Föld tan Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság
Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis
Igazgatósága

Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság
Köz pon ti Hivatal

Bu da pes ti Bá nya ka pi tány ság Ma gyar Bá nyá sza ti és Föld ta ni
Hi va tal

Bá nyá szat Bu da pes ti Bá nya ka pi tány ság Ma gyar Bá nyá sza ti és Föld ta ni
Hi va tal

In gat lan-nyil ván tar tás Fõ vá ro si Föld hi va tal az in gat lan-nyil ván tar tá sért fe le lõs
mi nisz ter

Hír köz lés Nem ze ti Hír köz lé si Ha tó ság Hi va ta la Nem ze ti Hír köz lé si Ha tó ság
Ta ná csá nak elnöke

Mû sza ki biz ton ság Ma gyar Ke res ke del mi En ge dé lye zé si
Hi va tal köz pon ti szerve

a ke res ke de le mért fe le lõs mi nisz ter

Épí tés ügy Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis
Köz igaz ga tá si Hivatal

az épí tés ügyért fe le lõs mi nisz ter

Kör nye zet vé de lem,
ter mé szet vé de lem, vízügy

Kö zép-Du na-völ gyi
Kör nye zet vé del mi, Ter mé szet vé del mi 
és Víz ügyi Felügyelõség

Or szá gos Kör nye zet vé del mi,
Ter mé szet vé del mi és Víz ügyi
Fõ fel ügye lõ ség

2. Met ró ál lo má sok épí tés ha tó sá gi en ge dé lyei

El sõ fo kú szak ha tó ság Má sod fo kú szak ha tó ság

Rend õr ség Bu da pes ti Rend õr-fõ ka pi tány ság Or szá gos Rend õr-fõ ka pi tány ság

Tûz vé de lem Fõ vá ro si Tûz ol tó Pa rancs nok ság Or szá gos Ka taszt ró fa vé del mi
Fõ igaz ga tó ság

Hon vé de lem Hon vé del mi Mi nisz té ri um Hon véd
Ve zér kar

a hon véd ele mért fe le lõs mi nisz ter

Egész ség ügy Ál la mi Nép egész ség ügyi és
Tisz ti or vo si Szol gá lat
Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis
Intézete

Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal

Épí tés ügy Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis
Köz igaz ga tá si Hivatal

az épí tés ügyért fe le lõs mi nisz ter

Kul tu rá lis örök ség vé de lem Kul tu rá lis Örök ség vé del mi Hi va tal
elnöke

a kul tu rá lis örök ség vé de le mért fe le lõs 
mi nisz ter

Pol gá ri vé de lem Fõ vá ro si Pol gá ri Vé del mi
Igaz ga tó ság

Or szá gos Ka taszt ró fa vé del mi
Fõ igaz ga tó ság
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El sõ fo kú szak ha tó ság Má sod fo kú szak ha tó ság

Út ügy Bu da pest Fõ vá ros Ön kor mány za tá nak 
fõ jegy zõ je

Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság
Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis
Igazgatósága

Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság
Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis
Igazgatósága

Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság
Köz pon ti Hivatal

Föld tan Bu da pes ti Bá nya ka pi tány ság Ma gyar Bá nyá sza ti és Föld ta ni
Hi va tal

Bá nyá szat Bu da pes ti Bá nya ka pi tány ság Ma gyar Bá nyá sza ti és Föld ta ni
Hi va tal

In gat lan-nyil ván tar tás Fõ vá ro si Föld hi va tal az in gat lan-nyil ván tar tá sért fe le lõs
mi nisz ter

Hír köz lés Nem ze ti Hír köz lé si Ha tó ság Hi va ta la Nem ze ti Hír köz lé si Ha tó ság
Ta ná csá nak elnöke

Mû sza ki biz ton ság Ma gyar Ke res ke del mi En ge dé lye zé si
Hi va tal köz pon ti szerve

a ke res ke de le mért fe le lõs mi nisz ter

Kör nye zet vé de lem, ter mé szet vé de lem 
és vízügy

Kö zép-Du na-völ gyi
Kör nye zet vé del mi, Ter mé szet vé del mi 
és Víz ügyi Felügyelõség

Or szá gos Kör nye zet vé del mi,
Ter mé szet vé del mi és Víz ügyi
Fõ fel ügye lõ ség

3. Fel szín fe let ti épít mé nyek épí tés ha tó sá gi en ge dé lyei

El sõ fo kú szak ha tó ság Má sod fo kú szak ha tó ság

Rend õr ség Bu da pes ti Rend õr-fõ ka pi tány ság Or szá gos Rend õr-fõ ka pi tány ság

Tûz vé de lem Fõ vá ro si Tûz ol tó Pa rancs nok ság Or szá gos Ka taszt ró fa vé del mi
Fõ igaz ga tó ság

Ka taszt ró fa- és pol gá ri vé de lem Fõ vá ro si Pol gá ri Vé del mi
Igaz ga tó ság

Or szá gos Ka taszt ró fa vé del mi
Fõ igaz ga tó ság

Egész ség ügy Ál la mi Nép egész ség ügyi és
Tisz ti or vo si Szol gá lat
Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis
Intézete

Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal

Kör nye zet vé de lem,
ter mé szet vé de lem, vízügy

Kö zép-Du na-völ gyi
Kör nye zet vé del mi, Ter mé szet vé del mi 
és Víz ügyi Felügyelõség

Or szá gos Kör nye zet vé del mi,
Ter mé szet vé del mi és Víz ügyi
Fõ fel ügye lõ ség

Víz gaz dál ko dás Kö zép-Du na-völ gyi
Kör nye zet vé del mi, Ter mé szet vé del mi 
és Víz ügyi Felügyelõség

Or szá gos Kör nye zet vé del mi,
Ter mé szet vé del mi és Víz ügyi
Fõ fel ügye lõ ség

Föld vé de lem, in gat lan-nyil ván tar tás Fõ vá ro si Föld hi va tal az in gat lan-nyil ván tar tá sért fe le lõs
mi nisz ter

Kul tu rá lis örök ség vé de lem Kul tu rá lis Örök ség vé del mi Hi va tal
elnöke

a kul tu rá lis örök ség vé de le mért fe le lõs 
mi nisz ter

Hon vé de lem Hon vé del mi Mi nisz té ri um Hon véd
Ve zér kar

a hon véd ele mért fe le lõs mi nisz ter

Út ügy Bu da pest Fõ vá ros Ön kor mány za tá nak 
fõ jegy zõ je

Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság
Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis
Igazgatósága
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El sõ fo kú szak ha tó ság Má sod fo kú szak ha tó ság

Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság
Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis
Igazgatósága

Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság
Köz pon ti Hivatal

Vas út ha tó sá gi ügyek Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság
Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis
Igazgatósága

Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság
Köz pon ti Hivatal

Hír köz lés Nem ze ti Hír köz lé si Ha tó ság Hi va ta la Nem ze ti Hír köz lé si Ha tó ság
Ta ná csá nak elnöke

Mû sza ki biz ton ság Ma gyar Ke res ke del mi En ge dé lye zé si
Hi va tal köz pon ti szerve

a ke res ke de le mért fe le lõs mi nisz ter

4. Fel szí ni ren de zé si mun kák út ügyi épí té si en ge dé lyei

El sõ fo kú szak ha tó ság Má sod fo kú szak ha tó ság

Hír köz lés Nem ze ti Hír köz lé si Ha tó ság Hi va ta la Nem ze ti Hír köz lé si Ha tó ság
Ta ná csá nak elnöke

Tûz vé de lem Fõ vá ro si Tûz ol tó Pa rancs nok ság Or szá gos Ka taszt ró fa vé del mi
Fõ igaz ga tó ság

Ka taszt ró fa- és pol gá ri vé de lem Fõ vá ro si Pol gá ri Vé del mi
Igaz ga tó ság

Or szá gos Ka taszt ró fa vé del mi
Fõ igaz ga tó ság

Rend õr ség Bu da pes ti Rend õr-fõ ka pi tány ság Or szá gos Rend õr-fõ ka pi tány ság

Egész ség ügy Ál la mi Nép egész ség ügyi 
és Tisz ti or vo si Szol gá lat
Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis
Intézete

Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal

Föld vé de lem Fõ vá ro si Föld hi va tal az in gat lan-nyil ván tar tá sért fe le lõs
mi nisz ter

Ta laj vé de lem Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si
Hi va tal Központja

az ag rár po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter

In gat lan-nyil ván tar tás Fõ vá ro si Föld hi va tal az in gat lan-nyil ván tar tá sért fe le lõs
mi nisz ter

Mû sza ki biz ton ság Ma gyar Ke res ke del mi En ge dé lye zé si
Hi va tal köz pon ti szerve

a ke res ke de le mért fe le lõs mi nisz ter

Bá nyá szat Bu da pes ti Bá nya ka pi tány ság Ma gyar Bá nyá sza ti és Föld ta ni
Hi va tal

Vas úti ügyek Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság
Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis
Igazgatósága

Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság
Köz pon ti Hivatal

Hon vé de lem Hon vé del mi Mi nisz té ri um Hon véd
Ve zér kar

a hon véd ele mért fe le lõs mi nisz ter

Kör nye zet vé de lem,
ter mé szet vé de lem, vízügy

Kö zép-Du na-völ gyi
Kör nye zet vé del mi, Ter mé szet vé del mi 
és Víz ügyi Felügyelõség

Or szá gos Kör nye zet vé del mi,
Ter mé szet vé del mi és Víz ügyi
Fõ fel ügye lõ ség

Kul tu rá lis örök ség vé de lem Kul tu rá lis Örök ség vé del mi Hi va tal
elnöke

a kul tu rá lis örök ség vé de le mért fe le lõs 
mi nisz ter



A Kormány
90/2007. (IV. 26.) Korm.

rendelete

a környezetkárosodás megelõzésének
és elhárításának rendjérõl

A Kor mány a kör nye zet vé del mé nek ál ta lá nos sza bá -
lya i ról  szóló 1995. évi LIII. tör vény 110.  §-ának (a továb -
biak ban: Kvt.) v) pont já ban, a ter mé szet vé del mé rõl  szóló
1996. évi LIII. tör vény 85.  §-ának a) pont já ban, a víz gaz -
dál ko dás ról  szóló 1995. évi LVII. tör vény (a továb biak -
ban: Vgtv.) 18.  §-ának (2) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal -
ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de li el:

A rendelet hatálya

1.  §

E ren de let ha tá lya ki ter jed:
a) a fel szí ni vi zek re;
b) a fel szín alat ti vi zek re és föld ta ni kö zeg re;
c) a va don élõ ma da rak vé del mé rõl  szóló a Ta nács

79/409/EGK irány el vé nek (a továb biak ban: madárvé -
delmi irány elv) 4. cik ke (2) be kez dé sé ben, va la mint I. mel -
lék le té ben meg ha tá ro zott fa jok ra, élõ he lye ik re, köl tõ és
pi he nõ he lye ik re;

d) a ter mé sze tes élõ he lyek, va la mint a va don élõ ál la -
tok és nö vé nyek vé del mé rõl  szóló a Ta nács 92/43/EGK
irány el vé nek (a továb biak ban: élõ hely vé del mi irány elv)
II. és IV. mel lék le té ben meg ha tá ro zott fa jok ra és élõhe -
lyeikre, köl tõ és pi he nõ he lye ik re, va la mint az I. mel lék le -
té ben meg ha tá ro zott ter mé sze tes élõ he lyek re;

e) a vé dett és fo ko zot tan vé dett fa jok ra;
f) a Na tu ra 2000 te rü le tek re;
g) az or szá gos je len tõ sé gû vé dett ter mé sze ti te rü le tek re.

Általános rendelkezések

2.  §

(1) A kör nye zet ve szé lyez te tés meg szün te té se ér de ké -
ben kör nye zet ká ro so dást meg elõ zõ in téz ke dé se ket, a kör -
nye zet ká ro so dás meg szün te té se ér de ké ben hely re ál lí tá si
in téz ke dé se ket kell ten ni. A hely re ál lí tá si in téz ke dés ke re -
té ben kár el há rí tást, il let ve kár men te sí tést kell vé gez ni.

(2) A kör nye zet hasz ná ló kör nye zet ve szé lyez te tés ese -
tén kö te les min den kör nye zet ká ro so dást meg elõ zõ in téz -
ke dést meg ten ni a kör nye zet ká ro so dás eny hí té se, il let ve
a to váb bi kör nye zet ká ro so dás meg aka dá lyo zá sa ér de ké -
ben, így kü lö nö sen ha la dék ta la nul el len õr zé se alá von ni,
fel tar tóz tat ni, el tá vo lí ta ni vagy más meg fe le lõ mó don

 kezelni a kör nye zet ká ro so dást oko zó anya go kat, il let ve
más ká ro sí tó té nye zõ ket.

(3) A kör nye zet hasz ná ló azon na li be avat ko zást igény lõ
kör nye zet ká ro so dás be kö vet ke zé se ese tén kár el há rí tást
(a továb biak ban: kár el há rí tás), min den más eset ben kár -
men te sí tést kö te les vé gez ni. A kár men te sí tés sza bá lya it
kü lön jog sza bály tar tal maz za.1

(4) Azon na li be avat ko zás szük sé ges, amennyi ben a kör -
nye zet ká ro so dás a köz egész ség ügyet, a köz biz ton sá got
ve szé lyez te ti, il let ve amennyi ben a kör nye zet ká ro so dás
fel szá mo lá sa azon na li be avat ko zás sal ered mé nye seb ben,
ha té ko nyab ban, gaz da sá go sab ban vég re hajt ha tó, il let ve
a jö võ be ni kör nye zet ká ro so dás meg elõz he tõ.

(5) A kár el há rí tás so rán biz to sí ta ni kell, hogy
a) a kör nye zet ká ro so dás ne te võd jön át más kör nye ze ti

elem re,
b) a le he tõ leg ki sebb kör nye ze ti ter he lés sel jár jon,
c) ne okoz zon kör nye zet ve szé lyez te tést, il let ve kör -

nye zet ká ro so dást.

(6) A kör nye zet hasz ná ló a kör nye zet ve szé lyez te tés,
 illetve kör nye zet ká ro so dás he lyé rõl, jel le gé rõl és mér -
tékérõl ha la dék ta la nul kö te les tá jé koz tat ni a környezet -
védelmi és víz ügyi igaz ga tó sá got (a továb biak ban:
KÖVIZIG).

3.  §

(1) Az e ren de let sze rin ti kör nye zet ká ro so dást meg -
elõzõ in téz ke dé sek meg té te le és a kár el há rí tás el vég zé se
– fi gye lem mel a 17.  § (1) be kez dés re – a kör nye zet vé del -
mi, ter mé szet vé del mi és víz ügyi fel ügye lõ ség (a továb -
biak ban: fel ügye lõ ség) meg bí zá sa alap ján a KÖVIZIG
vég zi, amennyi ben:

a) a kör nye zet ká ro so dás ha tá ron túl ról ter jed át, il let ve
a kör nye zet hasz ná ló sze mé lye is me ret len,

b) a kör nye zet hasz ná ló kör nye zet ká ro so dást meg elõ zõ
in téz ke dést nem tesz, kár el há rí tást nem vé gez, il let ve azo -
kat nem vagy nem meg fele lõen vég zi.

(2) Az (1) be kez dés b) pont ja ese té ben a kör nye zet hasz -
ná lót ér te sí te ni kell.

(3) Amennyi ben a kör nye zet hasz ná ló sze mé lye is mert,
azon ban ön ma ga nem ké pes a kör nye zet ká ro so dást meg -
elõ zõ in téz ke dé sek meg té te lé re, a kár el há rí tás elvégzé -
sére, a KÖVIZIG szak mai irá nyí tá sa mel lett kö te les részt
ven ni a kár el há rí tás ban.

1 A fel szín alat ti vi zek vé del mé rõl  szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. ren -
de let.

A fel szí ni vi zek vé del mé nek sza bá lya i ról  szóló 220/2004. (VII. 21.)
Korm. ren de let.

A ter mé szet ben oko zott ká ro so dás mér té ké nek meg ál la pí tá sá ról,
valamint a kár men te sí tés sza bá lya i ról  szóló 91/2007. (IV. 26.) Korm. ren -
delet.
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(4) Amennyi ben a kár el há rí tást tûz- és rob ba nás ve szé -
lyes vagy ve szé lyes ve gyi, bi o ló gi ai, il le tõ leg ra di o ló gi ai
kö rül mé nyek kö zött kell foly tat ni, azt – rész ben, il let ve
egész ben – az erre ha tás kör rel ren del ke zõ szer ve ze tek
hajt ják vég re.

4.  §

(1) A kör nye zet hasz ná ló, il let ve a kör nye zet vé del mi, ter -
mé szet vé del mi és víz ügyi szer vek a kár el há rí tás fel ada ta i nak
vég re haj tá sát el sõ sor ban sa ját erõ for rá sa ik kal lát ják el.

(2) Ha a kár el há rí tás el lá tá sá hoz a sa ját erõ for rás
nem ele gen dõ, a kör nye zet hasz ná ló a KÖ VI ZIG-nél, a
KÖVIZIG és fel ügye lõ ség ve ze tõ je a fõ igaz ga tó nál kez de -
mé nye zi más víz ügyi, il le tõ leg kör nye zet vé del mi szer vek
erõ for rá sa i nak (így pél dá ul anya ga i nak és esz kö ze i nek)
igény be vé te lét.

(3) Amennyi ben a kár el há rí tás több kör nye ze ti ele met
érint, a kár el há rí tást az érin tett kör nye ze ti ele mek re néz ve
csak együt te sen, egy más ra te kin tet tel le het el vé gez ni.

(4) A kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter (a továb -
biak ban: mi nisz ter) a kár el há rí tás or szá gos irá nyí tá sát a
 területi szer vek [fel ügye lõ ség, KÖVIZIG, NPI] te kin te té -
ben a Víz ügyi és Kör nye zet vé del mi Köz pon ti Igaz ga tó ság
(a továb biak ban: VKKI) fõ igaz ga tó ja út ján lát ja el.

A feladatok megoszlása

5.  §

A kár el há rí tás ra való fel ké szü lés ben a kör nye zet hasz -
ná ló, valamint a kör nye zet vé del mi, ter mé szet vé del mi és
víz ügyi szer vek fel ada ta i kat ön ál ló an és e ren de let ben
meg ha tá ro zott együtt mû kö dés sel hajt ják vég re.

Kárelhárítási tervek

6.  §

(1) A kár el há rí tást – amennyi ben ren del ke zés re áll –
üze mi és te rü le ti ter vek alap ján kell vég re haj ta ni.

(2) Kár el há rí tá si te rü le ti ter vek ké szí té sé re a KÖVIZIG
kö te les.

(3) Üze mi terv ké szí té sé re e ren de let 2. szá mú mellék -
lete sze rin ti te vé keny ség vég zõ je kö te les.

(4) A fel ügye lõ ség ha tá ro za ta alap ján a 2. szá mú mel -
lék let sze rin ti te vé keny ség vég zõ jén kí vül üze mi ter vet az
a gaz dál ko dó szer ve zet is kö te les ké szí te ni, amely ál tal
 alkalmazott, a kör nye ze tet ve szé lyez te tõ tech no ló gia ezt
in do kol ja.

(5) Az üze mi és te rü le ti ter ve ket a fel ügye lõ ség hagy ja
jóvá.

Az üzemi tervek tartalma, elkészítése
és elhelyezése

7.  §

(1) Az üze mi ter vek nek e ren de let 1. szá mú mel lék le te
sze rin ti ada to kat, do ku men tu mo kat és nyil ván tar tá so kat
kell tar tal maz ni uk.

(2) Az üze mi ter ve ket 5 pél dány ban kell el ké szí te ni,
amely bõl

a) egy pél dányt a gaz dál ko dó szer ve zet szék he lyén,
egy pél dányt a terv ál tal érin tett üzem egy ség nél, te lep he -
lyen kell tar ta ni, to váb bá

b) egy-egy pél dá nyát a fel ügye lõ ség nek és a mû kö dé si
te rü le te sze rin ti érin tett KÖ VI ZIG-nek és NPI-nek meg
kell kül de ni.

(3) Az e ren de let sze rin ti üze mi ter vet csak a te le pü lés -
ter ve zé si és az épí té sze ti-mû sza ki ter ve zé si, va la mint az
épí tés ügyi mû sza ki szak ér tõi jo go sult ság sza bá lya i ról
 szóló kü lön jog sza bály sze rin ti szak ér tõi jo go sult ság gal
ren del ke zõk vé gez het nek. A jo go sult sá got iga zol ni kell.

Az üzemi tervek karbantartása,
felülvizsgálata és módosítása

8.  §

(1) Az üze mi kár el há rí tá si ter vek ada ta i nak fo lya ma tos
ve ze té sé rõl, az ada tok ban be kö vet ke zett vál to zás rög zí té -
sé rõl, át ve ze té sé rõl, il let ve a terv ez zel össze füg gõ fe lül -
vizs gá la tá ról – ide ért ve az üzem mun ka rend jé ben be kö -
vet ke zett vál to zá so kat – a terv ké szí té sé re kö te le zett nek
kell gon dos kod nia.

(2) A vál to zá sok ról a fel ügye lõ sé get 30 na pon be lül
 értesíteni kell. A fel ügye lõ ség a vál to zás ról ha la dék ta la nul 
ér te sí ti a KÖ VI ZIG-et és NPI-t.

9.  §

(1) A ter ve ket a terv ké szí té sé re kö te le zett nek – a vál to -
zá sok át ve ze té sé tõl füg get le nül – öt éven ként, to váb bá az
üzem tech no ló gi á já ban, a gaz dál ko dó szer ve zet ez zel
össze füg gõ te vé keny sé gi kö ré ben be kö vet ke zett vál to zást
kö ve tõ 60 na pon be lül fe lül kell vizs gál nia.

(2) Amennyi ben a ren de let ha tá lya alá tar to zó gazdál -
kodó szer ve ze tek nél az al kal ma zott tech no ló gia, il let ve
 tevékenység mó do su lá sa  miatt a gaz dál ko dó szer ve zet nek
nem kell ter vet ké szí te ni, úgy ezt a vál to zás be kö vet ke zé -
sé tõl szá mí tott 30 na pon be lül a gaz dál ko dó szer ve zet
szék he lye, érin tett te lep he lye sze rint ille té kes fel ügye lõ -
ség nek be kell je len te ni.
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10.  §

(1) Amennyi ben e ren de let ha tá lya alá tar to zó, terv -
készítésre kö te le zett gaz dál ko dó szer ve zet víz hasz ná lat
gya kor lá sá val vagy ví zi lé te sít mény üze mel te té sé vel egy -
ben víz jo gi en ge dé lye zé si kö te le zett ség alá tar to zó te vé -
keny sé get is vé gez, a ter vek kel kap cso la tos kötelezett -
ségek tel je sí té sét a Vgtv.-ben meg ha tá ro zott víz ügyi fel -
ügye le ti el len õr zés so rán is vizs gál ni kell.

(2) Ha az el len õr zés ered mé nye alap ján az ál la pít ha tó meg, 
hogy a gaz dál ko dó szer ve zet a ter vek el ké szí té sé vel, rend -
sze res kar ban tar tá sá val vagy mó do sí tá sá val kap cso la tos fel -
ada ta it (ide ért ve a terv tar tal mi tel jes sé gét is) nem tel je sí tet te,
a fel ügye lõ ség a gaz dál ko dó szer ve ze tet e  rendelet sze rin ti
terv be nyúj tá sá ra vagy ki egé szí té sé re kö te le zi.

A kárelhárítási anyagok és eszközök készenlétben tartása

11.  §

(1) A kár el há rí tás hoz szük sé ges anya go kat és esz kö zö -
ket a kár el há rí tá si ter vek alap ján kell meg ha tá roz ni.

(2) A te rü le ti kár el há rí tá si ter vek ben rög zí tett kárelhá -
rítási anya gok és esz kö zök ké szen lét ben tar tá sá ról a
KÖVIZIG gon dos ko dik.

A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI SZERVEKRE
VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES RENDELKEZÉSEK

Az adatok nyilvántartása

12.  §

(1) A fel ügye lõ ség kö te les az ille té kességi te rü le tén az
1. szá mú mel lék let ben fog lalt üze mi ter vek bõl szár ma zó
ada to kat nyil ván tar ta ni, to váb bá azo kat a le het sé ges
szennye zõ for rá so kat fel mér ni és nyil ván tar ta ni, ame lyek
rend kí vü li mér ték ben ve szé lyez tet he tik a tér ség ben a kör -
nye ze ti ele mek ere de ti ál la po tát.

(2) A kár el há rí tás egy sé ges adat nyil ván tart ását a fel -
ügye lõ ség ke ze li, és az ada tok hoz zá fér he tõ sé gét a
KÖVIZIG és NPI, va la mint a hi va ta los sta tisz ti kai szol gá -
lat hoz tar to zó szer vek szá má ra biz to sít ja.

(3) Az Or szá gos Kör nye zet vé del mi, Ter mé szet vé del mi
és Víz ügyi Fõ fel ügye lõ ség (a továb biak ban: Fõ fel ügye lõ -
ség) a fel ügye lõ sé gek ál tal szol gál ta tott ada tok alap ján
 országos nyil ván tar tást ve zet.

Kárelhárítási gyakorlatok

13.  §

(1) A KÖVIZIG – a (2) be kez dés sze rin ti ki vé tel lel –
éven te kö te les meg szer vez ni és le bo nyo lí ta ni a kár el há rí -

tá si gya kor la to kat a be osz tott mun ka tár sak ré szé re fel ké -
szí tés és to vább kép zés cél já ból, mely be az együtt mû kö dõ
szer ve ze te ket is be von ja.

(2) A gya kor lat meg tar tá sa – a VKKI fõ igaz ga tó ja jó vá -
ha gyá sá val – mel lõz he tõ, ha az év ben a KÖVIZIG
III. fokú kár el há rí tá si ké szült ség ben volt.

A környezetkárosodás észlelése

14.  §

A kör nye zet ká ro so dás ész le lé se cél já ból
a) a vi ze ket és a föld ta ni kö ze get érin tõ rend kí vü li

szennye zé sek fel de rí té se ér de ké ben a KÖVIZIG fi gye lõ -
há ló za tot, és mé rõ-meg fi gye lõ rend szert mû köd tet;

b) kü lön jog sza bály alap ján a NPI a ter mé szet vé del mi
õr szol gá lat ban meg fi gye lést vé gez;

c) a kü lön jog sza bály alap ján mû kö dõ er dõ vé del mi
 mérõ- és meg fi gye lõ rend szer alap ján az er dé sze ti ha tó ság
meg fi gye lést vé gez.

A környezetkárosodás felderítése

15.  §

(1) A kör nye zet ká ro so dás fel de rí té sé re be je len tés re
vagy hi va tal ból ke rül het sor.

(2) A kör nye zet ká ro so dás fel de rí té se a KÖVIZIG és
NPI fel ada ta.

(3) A VKKI fõ igaz ga tó ja, a KÖVIZIG, a NPI és a fel -
ügye lõ ség a kör nye zet ká ro so dás sal kap cso la tos be je len -
tés rõl kö te le sek egy mást azon nal tá jé koz tat ni. A
 KÖVIZIG-eknél és a fel ügye lõ sé gek nél ál lan dó ügye le tet
kell tar ta ni.

(4) A mi nisz ter a VKKI-nál fo lya ma to san mû kö dõ Köz -
pon ti Kör nye zet biz ton sá gi Ügye le tet (KBÜ) tart fenn,
mely fo gad ja a kör nye ze ti kár ese mény be je len té sét, és
 továbbítja

a) víz és föld ta ni kö zeg érin tett sé ge ese tén a
 KÖVIZIG-hez;

b) az 1.  § c)–h) pont ja sze rin ti faj, élõ hely, te rü let érin -
tett sé ge ese tén a NPI-hez;

c) lég szennye zés ese tén a ka taszt ró fa vé de lem hez;
d) la kos ság egész sé gi koc ká za ta ese tén az Ál la mi Nép -

egész ség ügyi és Tisz ti or vo si Szol gá lat re gi o ná lis in té ze té -
hez (a továb biak ban: ÁNTSZ); to váb bá

e) a)–d) pon tok ese té ben a fel ügye lõ ség hez is.

(5) A be je len tés alap ján a KÖVIZIG ha la dék ta la nul
 köteles a NPI, az ÁNTSZ és a fel ügye lõ ség be vo ná sá val az 
ese tet a hely szí nen ki vizs gál ni.

(6) A ki vizs gá lás ba a ha lá szat ról és hor gá szat ról  szóló
kü lön jog sza bály sze rin ti til tott hal fo gá si mód következ -
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tében fel lé põ hal pusz tu lás ese tén a ha lá sza ti, va la mint az
er dõ ket érin tõ kör nye zet ve szé lyez te tés és kör nye zet ká ro -
so dás ese tén er dé sze ti ha tó ság ként a Me zõ gaz da sá gi Szak -
igaz ga tá si Hi va talt is be kell von ni.

A környezetkárosodás minõsítése

16.  §

(1) A kör nye zet ká ro so dás mi nõ sí té se a fel ügye lõ ség
fel ada ta a KÖVIZIG, a NPI, az ÁNTSZ és er dé sze ti ha tó -
ság ként a Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal be vo ná -
sá val.

(2) A kör nye zet ká ro so dás mi nõ sí té sé hez
a) a KÖVIZIG a vi zek,
b) a NPI az 1.  § c)–h) pont ja sze rin ti faj, élõ hely, te rü let,
c) az ÁNTSZ a kör nye zet-egész ség ügy,
d) az er dé sze ti ha tó ság az er dõk

érin tett sé ge sze rint szol gál tat in for má ci ót.

(3) A mi nõ sí tés so rán meg kell ál la pí ta ni, hogy a kör -
nye zet ve szé lyez te tés mi lyen mér ték ben ve szé lyez te ti a
 vizeket és a föl ta ni kö ze get, a vízi kör nye ze tet, a víz hasz -
ná la to kat és a ví zi-lé te sít mé nye ket, az élõ vi lá got és élõ he -
lye ket. A kör nye zet ká ro so dás ál ta lá nos mi nõ sí té sé rõl és
a be avat ko zás szük sé ges sé gé rõl a KÖVIZIG, a NPI, az
 erdészeti ha tó ság és az ÁNTSZ ja vas la ta alap ján, va la mint 
ezek hi á nyá ban a fel ügye lõ ség dönt.

(4) A mi nõ sí tés alap ján a KÖVIZIG és NPI együtt mû -
köd ve ki ala kít ja a vé de ke zés le het sé ges mó do za ta it, a fel -
ügye lõ ség egy ide jû tá jé koz ta tá sá val.

A kárelhárítás végrehajtásának mûveleti irányítása

17.  §

(1) A kör nye zet ká ro so dás el há rí tá sá nak mû ve le ti irá -
nyí tá sa az ille té kes NPI be vo ná sá val a KÖVIZIG fel ada ta.

(2) A min ta vé te le ket és mé ré se ket akk re di tált labora -
tórium ál tal kell biz to sí ta ni.

(3) Az el tá vo lí tott hul la dék biz ton sá gos el he lye zé se
a mû ve le ti kár el há rí tást vég zõ szerv fel ada ta.

A kárelhárítás készültségi fokozatai

18.  §

(1) A kár el há rí tás fel ada ta it ké szült sé gi fo ko za tok ban
kell el lát ni.

(2) A kár el há rí tás ké szült sé gi fo ko za tai:
a) I. fokú ké szült ség: a kör nye zet ká ro so dás fel de rí té se;

b) II. fokú ké szült ség: a mû ve le ti vég re haj tást meg -
elõzõ in téz ke dé sek meg té te le;

c) III. fokú ké szült ség: a kár el há rí tás mû ve le ti vég re -
haj tá sa.

A készültségi fokozatok elrendelése és megszüntetése

19.  §

(1) A kár el há rí tás ér de ké ben a fel ügye lõ ség ren de li el
a KÖVIZIG és NPI be vo ná sá val

a) az I. fokú ké szült sé get, ha a KÖVIZIG, NPI és a fel -
ügye lõ ség rend kí vü li kör nye zet ká ro so dás ról szer zett
 tudomást, és hely szí ni mû sza ki szem lét kell tar ta ni;

b) a II. fokú ké szült sé get, ha a hely szí ni mû sza ki szem -
le alap ján a mû ve le ti irá nyí tást köz vet le nül meg elõ zõ
 intézkedések (így kü lö nö sen min ta vé tel, elem zés, ér té ke -
lés) vál hat nak szük sé ges sé.

(2) A III. fokú ké szült sé get a KÖVIZIG ren de li el a fel -
ügye lõ ség és NPI be vo ná sá val, ha a hely szí ni mû sza ki
szem le vagy a min ták elem zé sé nek ered mé nye alap ján
azon na li be avat ko zás ra (így kü lö nö sen a szennye zés lo ka -
li zá lá sá ra, kö zöm bö sí té sé re, el tá vo lí tá sá ra, a par tok, víz -
kivételek meg vé dé sé re) van szük ség.

(3) A ké szült ség fo ko za ta it a fel ügye lõ ség nek, il let ve
KÖ VI ZIG-nek meg kell szün tet ni, ha az azt ki vál tó ok
meg szûnt, és an nak köz vet len is mét lõ dé sé tõl nem kell tar -
ta ni.

A környezetkárosodást megelõzõ intézkedés
és a kárelhárítás kiadásainak viselése

20.  §

Az e ren de let sze rin ti fel ada tok el lá tá sát vég zõ költ ség -
ve té si szer vek fel me rü lõ ki adá sa i kat ma guk fe de zik, de
a kör nye zet ká ro so dást meg elõ zõ in téz ke dés, il let ve a kár -
el há rí tás be fe je zé se után a költ sé gek nek a kör nye zet hasz -
ná ló ra való át há rí tá sá ról a fel ügye lõ ség in téz ke dik.

Záró és átmeneti rendelkezések

21.  §

(1) Ez a ren de let 2007. áp ri lis 30-án lép ha tály ba, ez zel
egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti a víz mi nõ sé gi kár el há rí tás sal
össze füg gõ fel ada tok ról  szóló 132/1997. (VII. 24.) Korm.
ren de let, va la mint víz mi nõ sé gi kár el há rí tás sal össze füg gõ
üze mi ter vek ké szí té sé nek, kar ban tar tá sá nak és kor sze rû -
sí té sé nek sza bá lya i ról  szóló 21/1999. (VII. 22.) KHVM–
KöM együt tes ren de let.
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(2) E ren de let a kör nye ze ti ká rok meg elõ zé se és fel szá -
mo lá sa te kin te té ben a kör nye ze ti fe le lõs ség rõl  szóló az
Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2004/35/EK irány el vé nek
(2004. áp ri lis 21.) való meg fe le lést szol gál ja.

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

1. számú melléklet
a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelethez

Üzemi kárelhárítási tervek tartalma

1. Ál ta lá nos tar ta lom:
– az üzem szék he lyé nek, tu laj do no sá nak és üze mel te -

tõ jé nek meg ne ve zé se, címe, te le fon- és te le fax szá ma,
– az üzem, te lep hely neve, címe, te le fon- és te le fax szá ma,
– mû kö dé si, üze mel te té si en ge dé lyé nek hi va ta los má -

so la ta,
– az in téz ke dés re jo go sult ve ze tõk neve, be osz tá sa,

címe, te le fon- és te le fax szá ma,
– a kör nye zet vé del mi meg bí zott neve, be osz tá sa, címe, 

te le fon- és te le fax szá ma,
– a fe le lõs ve ze tõk el ér he tõ sé ge,
– az üzem te vé keny sé gé nek is mer te té se, az al kal ma zott 

tech no ló gia be mu ta tá sa,
– az üzem kör nye ze té nek hid ro ge o ló gi ai jel lem zõi,

 helyi és kö ze li kút ada tok, kü lö nös te kin tet tel a po ten ci á lis
szennye zõ for rá sok ra,

– a ve szé lyez te tett fel szí ni és fel szín alat ti vi zek meg -
ha tá ro zá sa,

– a be fo ga dók hid ra u li kai ada tai (víz ho zam- és víz se -
bes ség-ada tok, szel vény pa ra mé te rek) a be fo lyás szel vé -
nyé ben,

– köz mû vek (víz, gáz, te le fon, táv hõ, elekt ro mos el lá tás),
– meg kö ze lí té si út vo na lak,
– a szenny víz gyûj tõ, -ke ze lõ, -el ve ze tõ lé te sít mé nyek,

a ki bo csá tott szenny víz jel lem zõ mennyi sé gi és mi nõ sé gi
pa ra mé te rei,

– csa pa dék víz-el ve ze tõ há ló zat,
– a rak tá ro zott tü ze lõ- és fû tõ anya gok üze men be lü li

tá ro lá sa, szál lí tá si mód ja,
– a ve gyi, bi o ló gi ai anya gok (nyers anya gok, fél kész és

kész ter mé kek) mennyi sé ge, üze men be lü li tá ro lá sa, szál lí -
tá si mód ja,

– a ke let ke zõ ve szé lyes hul la dé kok üze mi gyûj té sé nek
mód ja, mennyi sé ge,

– az üze mi kár el há rí tá si anya gok rak tá ro zá sa.

2. A kár el há rí tá si ter vek szer ke ze te
a) Mû sza ki le írás
Az 1. pont sze rin ti szö ve ges, táb lá za tos és áb rás irat -

anyag.

b) Do ku men tá ci ók:
– kár el há rí tá si nap ló (kár ese mé nyek és kár el há rí tá si

be avat ko zá sok, in téz ke dé sek idõ be li do ku men tá lá sa),
– ve szé lyes hul la dé kok mennyi sé gé nek és össze té te lé -

nek meg ha tá ro zá sa anyag mér leg alap ján,
– ha tó sá gi el len õr zé sek jegy zõ köny ve, in téz ke dé si ter -

vek,
– át né ze tes hely szín rajz az üzem te le pü lés-föld raj zi

 elhelyezkedésérõl, meg kö ze lí té si utak ról, be fo ga dók ról,
– rész le tes hely szín rajz az üzem te rü le té rõl, üze mi lé te -

sít mé nyek, út há ló zat, köz mû vek, tech no ló gi ai csõveze -
tékek, tar tá lyok fel tün te té sé vel,

– az üzem víz el lá tá si rend sze re,
– te le pen be lü li szenny víz- és csa pa dék víz-ke ze lõ és

 -elvezetõ lé te sít mé nyek hely szín raj za, hossz-szel vé nye,
a mû tár gyak ál ta lá nos ter ve, mû kö dé si váz la tok,

– a tu laj don jog iga zo lá sa (tu laj do ni lap-má so lat, in gat -
lan-nyil ván tar tá si tér kép má so lat).

3. A kár el há rí tá si ter vek tar tal ma
a) Együtt mû kö dé si terv:
– az üze men be lü li fi gye lõ há ló zat fel épí té se,
– a ri asz tás és tá jé koz ta tás mód ja,
– a kár el há rí tás irá nyí tá sá ért fe le lõs ve ze tõk neve,

 beosztása, címe, te le fon szá ma, az üze mi kár el há rí tá si szer -
ve zet be be osz tott sze mé lyek neve, be osz tá sa, címe, te le -
fon szá ma,

– a te rü le ti leg ille té kes KTVF, ÁNTSZ, Mezõgazda -
sági Szak igaz ga tá si Hi va tal, ön kor mány zat, tûz ol tó ság,
pol gá ri vé de lem, to váb bá a te rü le ten mû kö dõ KÖVIZIG
címe, te le fon- és te le fax szá ma,

– az üzem te rü le té re tör té nõ be lé pés rend je,
– a kár el há rí tás ba be von ha tó szer ve ze tek, vál lal ko zá -

sok címe, együtt mû kö dé si meg ál la po dá sok.
b) Lo ka li zá ci ós terv:
– a lo ka li zá ció sze mé lyi és tár gyi erõ for rás szük ség le te,
– az üze men be lü li, va la mint az üzem és a be fo ga dó

 közötti be avat ko zá si pon tok, az ál lan dó és ide ig le nes el zá -
ró szer ke ze tek he lye, a fel vo nu lá si és te re lõ út vo na lak,
a lo ka li zá ci ós mun kák tech no ló gi ai uta sí tá sa,

– a lo ka li zá ci ós anya gok tá ro lá si he lye és hozzáfér -
hetõsége,

– il le ték te le nek tá vol tar tá sá nak mód ja, a szennye zett
te rü let kö rül ha tá ro lá sa, fi gyel mez te tõ táb lák, jel zé sek
 kihelyezése.

c) Kár el há rí tá si mû ve le ti terv:
– a rend kí vü li szennye zés meg elõ zé sé nek mû sza ki fel -

té te lei (kár men tõk, fi gye lõ- és jel zõ rend sze rek), a kár el há -
rí tás erõ for rás-szük ség le te,

– a kár el há rí tá si mû ve le tek tech no ló gi ai uta sí tá sai,
– a kár el há rí tás so rán ke let ke zõ ve szé lyes hul la dék össze -

gyûj té sé nek, el szál lí tá sá nak, ár tal mat la ní tá sá nak mód ja,
– a mun ka vé del mi és tûz vé del mi sza bá lyok.
d) Kár el há rí tá si anya gok és esz kö zök meg ha tá ro zá sa:
– a hely szí nen kész let ben tar tan dó kár el há rí tá si anya -

gok, esz kö zök mennyi sé gét – az üzem ben tá rolt, fel dol go -
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zott ve szé lyes anya gok vo lu me né hez iga zod va – úgy kell
meg ha tá roz ni, hogy rend kí vü li szennye zés ese tén biz to sít -
ha tó le gyen a szennye zõ dés te le pen be lü li lo ka li zá lá sa,

– az el hasz nált kár el há rí tá si anya go kat és esz kö zö ket
a kár el há rí tást köve tõen azon nal pó tol ni kell.

2. számú melléklet
a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelethez

Üzemi terv készítésére kötelezettek

Ipar ág, il let ve te vé keny ség

1. Ener gia ipar

1.1. Tü ze lõ be ren de zé sek 50 MWth-ot meg ha la dó be -
me nõ hõ tel je sít ménnyel.

1.2. Ás vány olaj- és gáz fel dol go zók (gáz tisz tí tók).

1.3. Kok szo ló ke men cék.

1.4. Szén el gá zo sí tó és -csepp fo lyó sí tó üze mek.

2. Fé mek ter me lé se és fel dol go zá sa

2.1. Fém érc (be le ért ve a szul fid ér cet) pör kö lõ és szin -
te re lõ lé te sít mé nyek.

2.2. Vas vagy acél ter me lé sé re szol gá ló lé te sít mé nyek
(el sõd le ges vagy má sod la gos ol vasz tás), be le ért ve a fo lya -
ma tos ön tést is, 2,5 ton na/óra ka pa ci tás fe lett.

2.3. Vas fé mek fel dol go zá sá ra szol gá ló lé te sít mé nyek:
a) me leg hen ger so rok 20 ton na nyers acél/óra ka pa ci tá -

son fe lül,
b) ka la pá csos ko vács mû he lyek 50 kJ/ka la pács fe let ti

ener gia fo gyasz tás sal, ahol a fel hasz nált hõ ener gia meg -
haladja a 20 MW-ot,

c) védõ ol va dék fém-be vo na tok fel vi te le 2 ton na nyers -
acél/óra ka pa ci tás fe lett.

2.4. Vas ön tö dék 20 ton na/nap fe let ti ter me lé si ka pa ci -
tás sal.

2.5. Lé te sít mé nyek:
a) nem vas fé mek nek ér cek bõl, kon cent rá tu mok ból

vagy má sod la gos nyers anya gok ból való gyár tá sa kohá -
szati, ké mi ai vagy elekt ro li ti kus el já rás sal,

b) nem vas fé mek ol vasz tá sá ra (be le ért ve az öt vö zést),
vissza nyert (re cik lált) ter mé kek ol vasz tá sá ra (fi no mí tás,
ön tés stb.), ólom és kad mi um ese té ben 4 ton na/nap, egyéb
nem vas fé mek ese té ben 20 ton na/nap ol vasz tá si ka pa ci tás
fe lett.

2.6. Fé mek és mû anya gok fe lü le ti ke ze lé sé re szol gá ló
lé te sít mé nyek elekt ro li ti kus vagy ké mi ai fo lya ma tok kal,
ahol az összes ke ze lõ kád tér fo ga ta meg ha lad ja a 30 m3-t.

3. Épí tõ anyag-ipar

3.1. Ce ment-klin ker nek for gó ke men cé ben tör té nõ
gyár tá sá ra szol gá ló lé te sít mé nyek 500 ton na/nap ter me lé si 
ka pa ci tá son fe lül vagy mész nek for gó ke men cé ben tör té nõ
gyár tá sá ra 50 ton na/nap ka pa ci tá son fe lül vagy egyéb ége -
tõ ke men cék 50 ton na/nap ka pa ci tá son fe lül.

3.2. Az beszt gyár tá sá ra és az beszt ala pú ter mé kek
gyár tá sá ra szol gá ló lé te sít mé nyek.

3.3. Üveg gyár tá sá ra szol gá ló lé te sít mé nyek, be le ért ve
az üveg szá lat is, 20 ton na/nap ol vasz tó ka pa ci tá son fe lül.

3.4. Ás vá nyi anya gok ol vasz tá sá ra szol gá ló lé te sít mé -
nyek, be le ért ve az ás vá nyi szá lak gyár tá sát is, 20 ton -
na/nap ol vasz tó ka pa ci tá son fe lül.

3.5. Ke rá mia ter mé kek ége tés sel tör té nõ gyár tá sá ra
szol gá ló lé te sít mé nyek, kü lö nö sen csem pék, tég lák, tûz -
álló tég lák, kõ áruk vagy por ce lá nok gyár tá sa 75 ton na/nap
ter me lé si ka pa ci tá son fe lül, és/vagy ahol a ke men ce tér -
fogata 4 m3 és ab ban az áru sû rû ség a 300 kg/m3-t meg -
haladja.

4. Vegy ipar

Csak az ipa ri mé re tû elõ ál lí tás ra vo nat ko zó an:

4.1. Vegy ipa ri lé te sít mé nyek, alap ve tõ szer ves anya -
gok, ne ve ze te sen

a) szén hid ro gé nek (li ne á ris vagy cik li kus, te lí tett vagy
te lí tet len, ali fás vagy aro más),

b) oxi gén tar tal mú szén hid ro gé nek, ne ve ze te sen al ko -
ho lok, al de hi dek, ke to nok, szer ves sa vak, ész te rek, ace tá -
tok, éte rek, per oxi dok, epo xi-ve gyü le tek,

c) kén tar tal mú szén hid ro gé nek,
d) nit ro gén tar tal mú szén hid ro gé nek, ne ve ze te sen ami -

nok, ami dok, nit ro ve gyü le tek vagy nit rát ve gyü le tek, nit ri -
lek, ci a ná tok, izo ci a ná tok,

e) fosz for tar tal mú szén hid ro gé nek,
f) ha lo gé ne zett szén hid ro gé nek,
g) szer ves fém ve gyü le tek,
h) mû anya gok (po li me rek, szin te ti kus szá lak és cel lu -

lóz ala pú szá lak),
i) szin te ti kus gu mik,
j) szí ne zé kek és pig men tek,
k) ak tív fe lü le tû anya gok és fe lü let ak tív anya gok,
l) egyéb vegy ipa ri lé te sít mé nyek, alap ve tõ szer ves

anya gok ipa ri mé re tû gyár tá sá ra.

4.2. Vegy ipa ri lé te sít mé nyek, alap ve tõ szer vet len
anya gok, ne ve ze te sen

a) gá zok, ne ve ze te sen am mó nia, klór, hid ro gén-klo rid,
flu or vagy hid ro gén-flu o rid, szén-oxi dok, kén ve gyü le tek,
nit ro gén-oxi dok, hid ro gén, kén-di oxid, kar bo nil-klo rid
(fosz gén),

b) sa vak, ne ve ze te sen króm sav, flu or sav, fosz for sav,
sa lét rom sav, só sav, kén sav, óle um, ké nes sav,

3446 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/53. szám



c) lú gok, ne ve ze te sen am mó ni um-hid ro xid, ká li um-hid -
ro xid, nát ri um-hid ro xid,

d) sók, ne ve ze te sen am mó ni um-klo rid, ká li um-klo rát,
ká li um-kar bo nát, nát ri um-kar bo nát, per bo rát, ezüst nit rát,

e) nem fé mek, fém oxi dok vagy egyéb szer vet len
 vegyületek, ne ve ze te sen kal ci um-kar bid, szi lí ci um, szilí -
ciumkarbid,

f) egyéb vegy ipa ri lé te sít mé nyek, alap ve tõ szer vet len
anya gok ipa ri mé re tû
gyár tá sá ra.

4.3. Vegy ipa ri lé te sít mé nyek fosz for, nit ro gén vagy
 kálium ala pú mû trá gyák (egy sze rû vagy össze tett mû trá -
gyák) gyár tá sá hoz.

4.4. Vegy ipa ri lé te sít mé nyek nö vény vé dõ szer ha tó -
anya gok és bi o ci dek gyár tá sá hoz.

4.5. Gyógy szer alap anya gok gyár tá sá ra ké mi ai vagy
 biológiai fo lya ma to kat fel hasz ná ló lé te sít mé nyek.

4.6. Vegy ipa ri lé te sít mé nyek rob ba nó anya gok gyár -
tására.

5. Hul la dék ke ze lés (ra dio ak tív hul la dé kok és te le pü lé si 
fo lyé kony hul la dé kok szenny víz tisz tí tá si el já rás sal tör té nõ
ke ze lé se ki vé te lé vel)

5.1. Ve szé lyes hul la dé kok ár tal mat la ní tá sát (be le ért ve
az ége tést) vég zõ te lep he lyek 10 ton na/nap ka pa ci tá son
 felül.

5.2. Kom mu ná lis hul la dék ége tõ be ren de zé sek 3 ton -
na/óra ka pa ci tá son fe lül.

5.3. Nem ve szé lyes hul la dé kok ár tal mat la ní tá sát vég zõ 
te lep he lyek 50 ton na/nap ka pa ci tá son fe lül.

5.4. Hul la dék le ra kók 10 ton na/nap fel töl té si kapaci -
táson fe lül vagy 25 000 ton na tel jes be fo ga dó ka pa ci tá son
fe lül, az inert hul la dé kok le ra kó i nak ki vé te lé vel.

6. Pa pír ipar

Ipa ri üze mek a kö vet ke zõ ter mé kek gyár tá sá ra:
a) fa anyag ból szár ma zó pép (cel lu lóz) vagy egyéb szá -

las anya gok,
b) pa pír és kar ton 20 ton na/nap ter me lé si ka pa ci tá son

fe lül.

7. Tex til ipar

Üze mek tex til anya gok elõ ké szí té sé re (olyan mû ve le tek
mint mo sás, fe hé rí tés, mer ce re zés) vagy szá las anya gok,
fo na lak és kel mék szí ne zé se, nyo má sa, ki ké szí té se, ahol
a ke ze lés ka pa ci tá sa meg ha lad ja a 10 ton na/nap ér té ket.

8. Bõr ipar

Üze mek ál la ti bõ rök és nyers bõ rök ki ké szí té sé re, ahol
a ke ze lé si ka pa ci tás meg ha lad ja a 12 ton na ki ké szí tett ter -
mék/nap ér té ket.

9. Élel mi szer ipar

9.1. Vá gó hi dak 50 ton na vá gott súly/nap nál na gyobb
ter me lé si ka pa ci tás sal.

9.2. Élel mi szer-ter mé kek ter me lé sé hez ke ze lõ és fel -
dol go zó üze mek

a) ál la ti nyers anya gok ból ki in dul va (te jen kí vül) 75 ton -
na/nap nál na gyobb kész ter mék ter me lõ ka pa ci tás sal,

b) nö vé nyi nyers anya gok ból ki in dul va 300 ton na/nap -
nál na gyobb kész ter mék ter me lõ ka pa ci tás sal (ne gyed évi
át lag ban).

9.3. Tej ke ze lé se és fel dol go zá sa, ahol a be ér ke zett tej
mennyi sé ge na gyobb mint 200 ton na/nap (évi át lag ban).

10. Ál la ti anya gok fel dol go zá sa

Lé te sít mé nyek ál la ti te te mek és ál la ti hul la dé kok ár tal -
mat la ní tá sá ra vagy új ra fel dol go zá sá ra 10 ton na/nap nál
 nagyobb ke ze lé si ka pa ci tás sal.

11. Nagy lét szá mú ál lat tar tás

Lé te sít mé nyek in ten zív ba rom fi- vagy sertéstenyész -
tésre, több mint

a) 40 000 fé rõ hely ba rom fi szá má ra,

b) 2000 fé rõ hely (30 kg-on fe lü li) ser té sek szá má ra,

c) 750 fé rõ hely ko cák szá má ra.

12. Gép ipar, fém fel dol go zás

Anya gok, tár gyak vagy ter mé kek fe lü le ti ke ze lé sé re szer -
ves ol dó sze re ket hasz ná ló lé te sít mé nyek, kü lö nö sen fe lü let -
meg mun ká lás ra, nyom dai min tá zás ra, bevonato lásra, zsír ta -
la ní tás ra, víz ál ló vá té tel re, fé nye sí tés re, fes tés re, tisz tí tás ra
vagy imp reg ná lás ra, 150 kg/óra vagy 200 ton na/év ol dó -
szer-fo gyasz tá si ka pa ci tás fe lett.

13. Bá nyá szat

13.1. Szén bá nyá szat 100 ezer t/év szén bá nyá sza tá tól,
kül szí ni bá nyá szat ese tén 25 ha te rü let tõl is.

13.2. Kõ olaj-ki ter me lés éves át lag ban 500 t/nap tól,
föld gáz ki ter me lés éves át lag ban 500 ezer m3/nap tól.

13.3. Urán érc bá nyá szat 100 ezer t/év urán érc bá nyá -
sza tá tól.

13.4. Fém tar tal mú ér cek bá nyá sza ta: vas érc ese tén 1 mil -
lió t/év, nem vas fé mek ese tén 100 ezer t/év bá nyá sza tá tól.

14. Egyéb lé te sít mé nyek

Lé te sít mé nyek szén (jól ki ége tett szén) ter me lé sé re
vagy elekt ro gra fit ter me lé sé re ége tés sel vagy gra fi ti zá ci ó -
val.
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A Kormány
91/2007. (IV. 26.) Korm.

rendelete

a természetben okozott károsodás mértékének
megállapításáról, valamint a kármentesítés

szabályairól

A Kor mány a ter mé szet vé del mé rõl  szóló 1996. évi
LIII. tör vény (a továb biak ban: Tvt.) 85.  §-ának a) pont já -
ban, va la mint a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta -
tás ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 2004. évi CXL. tör vény
174/A.  §-ában ka pott fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ -
ket ren de li el:

A rendelet hatálya

1.  §

E ren de let ha tá lya ki ter jed:
a) a va don élõ ma da rak vé del mé rõl  szóló, a Ta nács

79/409/EGK irány el vé nek (a továb biak ban: ma dár vé del -
mi irány elv) 4. cik ke (2) be kez dé sé ben, va la mint I. mel lék -
le té ben meg ha tá ro zott fa jok ra, élõ he lye ik re, köl tõ- és
 pihenõhelyeikre;

b) a ter mé sze tes élõ he lyek, va la mint a va don élõ ál la -
tok és nö vé nyek vé del mé rõl  szóló, a Ta nács 92/43/EGK
irány el vé nek (a továb biak ban: élõ hely vé del mi irány elv)
II. és IV. mel lék le té ben meg ha tá ro zott fa jok ra és élõhe -
lyeikre, köl tõ- és pi he nõ he lye ik re, va la mint az I. mel lék le -
té ben meg ha tá ro zott ter mé sze tes élõ he lyek re;

c) a vé dett és fo ko zot tan vé dett fa jok ra;
d) a Na tu ra 2000 te rü le tek re;
e) az or szá gos je len tõ sé gû vé dett ter mé sze ti te rü le tek re.

Értelmezõ rendelkezések

2.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban:
a) ter mé szet vé del mi hely zet: élõ he lyet, te rü le tet érin tõ

ha tá sok összes sé ge, ame lyek hosszú tá von be fo lyá sol hat -
ják ter mé sze tes ki ter je dé sét, szer ke ze tét és funk ci ó it, jel -
leg ze tes fa ja i nak hosszú távú fenn ma ra dá sát, to váb bá
a  fajokat érin tõ ha tá sok összes sé ge, ame lyek hosszú tá von
be fo lyá sol hat ják a faj po pu lá ci ó i nak el osz lá sát és sûrû -
ségét;

b) re ge ne rá ló dás: a kár men te sí tés so rán a ter mé sze ti
erõ for rá sok és/vagy az azok ál tal nyúj tott szol gál ta tá sok
ere de ti ál la pot ba tör té nõ vissza ál lá sa, hely re ál lá sa, be le -
ért ve a ter mé sze tes re ge ne rá ló dást is;

c) ter mé szet ben oko zott ká ro so dás: olyan környezet -
károsodás, amely a faj ban, élõ hely ben, te rü let ben az ere -
de ti ál la pot hoz ké pest je len tõs mér té kû ked ve zõt len vál to -
zást ered mé nyez;

d) kár men te sí tés: olyan hely re ál lí tá si te vé keny ség,
 intézkedés, amely a ter mé szet ben oko zott kár eny hí té sé re,
az ere de ti ál la pot vagy ah hoz kö ze li ál la pot hely re ál lí tá sá -
ra, va la mint a faj, élõ hely, te rü let ál tal nyúj tott szol gál ta tás 
hely re ál lí tá sá ra vagy az zal egyen ér té kû szol gál ta tás biz to -
sí tá sá ra irá nyul.

3.  §

(1) A faj ter mé szet vé del mi hely ze te ked ve zõ nek mi nõ -
sül, ha:

a) po pu lá ció di na mi kai ada ta i nak figye lembe véte lével
a faj ké pes ön ma gát élõ he lyé nek élet ké pes ré sze ként
hosszú tá von fenn tar ta ni;

b) a faj ter mé sze tes el ter je dé si te rü le te nem csök ken,
va la mint va ló szí nû leg a be lát ha tó jö võ ben nem is fog
csök ken ni; to váb bá

c) je len leg és va ló szí nû leg a jö võ ben is meg fe le lõ ki -
ter je dé sû élõ hely áll ren del ke zés re ah hoz, hogy a faj ál lo -
má nyá nak hosszú távú fenn ma ra dá sa biz to sí tott le gyen.

(2) Az élõ hely ter mé szet vé del mi hely ze te ked ve zõ nek
mi nõ sül, ha:

a) az élõ hely ter mé sze tes el ter je dé se, il let ve el ter je dé -
sén be lü li le fe dett sé gé nek ará nya ál lan dó vagy nö vek szik;

b) hosszú távú fenn ma ra dá sá hoz szük sé ges sa já tos fel -
épí té se és kap cso lat rend sze rei je len leg és a be lát ha tó jö võ -
ben is va ló szí nû leg fenn áll nak; to váb bá

c) jel leg ze tes fa ja i nak ter mé szet vé del mi hely ze te az
(1) be kez dés ér tel mé ben ked ve zõ nek mi nõ sül.

(3) A te rü let ter mé szet vé del mi hely ze te ked ve zõ nek
 minõsül, ha:

a) a vé det té nyil vá ní tó jog sza bály ban, il let ve a ke ze lé si 
terv ben meg fo gal ma zott, ter mé szet vé del mi elõ írások biz -
to sít ha tók, és azok a be lát ha tó jö võ ben is biz to sít ha tó ak
lesz nek;

b) a jel leg ze tes és a Na tu ra 2000 te rü let je lö lé se alap -
jául szol gá ló fa ja i nak, élõ he lye i nek ter mé szet vé del mi
hely ze te az (1)–(2) be kez dés ér tel mé ben ked ve zõ nek
 minõsül;

c) a Na tu ra 2000 te rü let fenn tar tá sá nak cél ja, egy sé ges -
sé ge nem ve szé lyez te tett, és a be lát ha tó jö võ ben is biz to -
sít ha tó lesz;

d) a te rü le ten ta lál ha tó (1)–(2) be kez dés sze rin ti fa jok,
élõ he lyek ked ve zõ ter mé szet vé del mi hely ze te nem ve szé -
lyez te tett, és a be lát ha tó jö võ ben is biz to sít ha tó lesz.

Általános rendelkezések

4.  §

(1) A kör nye zet vé del mi, ter mé szet vé del mi és víz ügyi
fel ügye lõ ség (a továb biak ban: fel ügye lõ ség) az 5.  § (1) be -
kez dés sze rin ti ki vizs gá lás so rán, va la mint a kár men te sí tés 
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min den sza ka szá ban a ter mé szet ben oko zott ká ro so dás
 helye sze rin ti nem ze ti park igaz ga tó ság, il let ve kör nye zet -
vé del mi és víz ügyi igaz ga tó ság és er dé sze ti ha tó ság ként
a Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal szak vé le mé nyét
be szer zi.

(2) A fel ügye lõ ség a ki vizs gá lás so rán, va la mint a kár -
men te sí tés bár mely sza ka szá ban azon na li be avat ko zást
igény lõ ter mé szet ben oko zott ká ro so dás ese tén a szük sé -
ges kör nye zet vé del mi meg elõ zõ és kár el há rí tás sal össze -
füg gõ, kü lön jog sza bály1 sze rin ti in téz ke dés rõl rendel -
kezik.

(3) A Kvt. 56.  §-a (1) be kez dé sé nek c) pont ja sze rin ti
ese tek ben a kár men te sí tés el vég zé se a nem ze ti park igaz -
ga tó ság, va la mint érin tett ség ese tén a kör nye zet vé del mi és 
víz ügyi igaz ga tó ság fel ada ta.

(4) Az ere de ti ál la pot ban be kö vet ke zett je len tõs mér -
tékû ked ve zõt len vál to zá so kat az 1. szá mú mel lék let ben
fog lal tak alap ján kell meg ál la pí ta ni.

(5) Amennyi ben a ter mé szet ben oko zott ká ro so dás több
kör nye ze ti ele met érint, a kár men te sí té si in téz ke dé si terv
össze ál lí tá sát a kör nye zet vé del mi és víz ügyi szer vek
együtt mû kö dé sé ben kell ki ala kí ta ni.

(6) A kár men te sí tés so rán szük sé ges ter ve zé si fel ada to -
kat – a hely re ál lí tás tí pu sá tól füg gõ en – a kör nye zet- és ter -
mé szet vé de lem egyes szak te rü le te in szak ér tõi mû kö dés
en ge dé lye zé sé rõl  szóló kü lön jog sza bály sze rin ti szak ér tõi 
jo go sult ság gal ren del ke zõk vé gez het nek.

(7) Amennyi ben a kár men te sí tés több kör nye ze ti ele met 
érint és a kár men te sí tést az érin tett kör nye ze ti ele mek re
néz ve csak együt te sen, egy más ra te kin tet tel le het el vé gez -
ni a tény fel tá rás nak, (en nek ke re té ben a tény fel tá rá si terv -
nek és a tény fel tá rá si zá ró do ku men tá ci ó nak) a beavat -
kozásnak (en nek ke re té ben a be avat ko zá si terv nek és a
 beavatkozási zá ró do ku men tá ci ó nak) va la mennyi érin tett
kör nye ze ti elem re ki kell ter jed nie, il let ve az összes érin -
tett kör nye ze ti elem re ki ter je dõ egy sé ges ha tá ro za tot kell
hoz ni.

Kivizsgálás

5.  §

(1) A fel ügye lõ ség a ter mé szet ben oko zott ká ro so dás
va ló szí nû sé gé rõl való tu do más szer zést köve tõen vizs gá la -
tot foly tat le (ki vizs gá lás).

(2) A fel ügye lõ ség a ki vizs gá lás so rán meg ál la pít ja a
ter mé szet ben oko zott ká ro so dás be kö vet kez té nek va ló szí -
nû sé gét.

1 A kör nye zet ká ro so dás meg elõ zé sé nek és el há rí tá sá nak rend jé rõl  szóló
90/2007. (IV. 26.) Korm. r.

(3) A ki vizs gá lás alap ján a fel ügye lõ ség dönt:
a) a kár men te sí tés bár mely sza ka szá nak, vagy a sza ka -

szok 6.  § (3) be kez dés sze rin ti együt tes el ren de lé sé rõl;
b) a Kvt. 73.  § alap ján a kör nye zet vé del mi fe lül vizs gá -

lat ról;
c) a ter mé szet ben oko zott ká ro so dás be kö vet ke zé se

 valószínûségének hi á nyá ban az el já rás meg szün te té sé rõl.

A kármentesítés alapjai

6.  §

(1) A kár men te sí tés sza ka szai:
a) tény fel tá rás;
b) be avat ko zás;
c) az a) és b) pon tok ban meg ha tá ro zott sza ka szok ban,

il let ve azo kat köve tõen foly ta tott mo ni tor ing.

(2) A kár men te sí tés bár mely sza ka sza a kár men te sí tés
le zá rá sá ig szük ség sze rint el ren del he tõ, il let ve meg is mé -
tel he tõ.

(3) Az e ren de let 7–12.  §-ai ban sza bá lyo zott kár men te -
sí tés sza ka sza i ról (tény fel tá rás, be avat ko zás, mo ni tor ing)
vagy azok egy ré szé rõl a kör nye ze ti koc ká za tot mér le gel -
ve, az ügy egy sze rû meg íté lé sé re te kin tet tel, in do kolt eset -
ben össze vont ha tá ro za tot kell hoz ni.

(4) A kár men te sí tés so rán biz to sí ta ni kell, hogy
a) a ter mé szet ben oko zott ká ro so dás ne te võd jön át más 

kör nye ze ti elem re, il let ve a fel szín alat ti víz, a föld ta ni
 közeg nem szennye zett ré sze i re;

b) a le he tõ leg ki sebb kör nye ze ti ter he lés sel jár jon;
c) ne okoz zon kör nye zet ve szé lyez te tést, il let ve ter mé -

szet ben oko zott ká ro so dást.

(5) A Kvt. 56.  §-ának (1) be kez dé se sze rin ti ese tek ben
a kár men te sí tést az Or szá gos Kör nye ze ti Kár men te sí té si
Prog ram ke re té ben kell el vé gez ni.

(6) A kár men te sí tés bár mely sza ka szá nak vég re haj tá sá -
ra vo nat ko zó ha tá ro zat ban meg ál la pí tott ha tár idõ csak
 kivételes, az ügy egy sze rû meg íté lé sé re való te kin tet tel
mó do sít ha tó.

(7) A tény fel tá rá si, be avat ko zá si és mo ni tor ing fel ada tok
el lá tá sá ra – ha jog sza bály más képp nem ren del ke zik – a Kvt.
101–102/A. §-a sze rin ti kör nye zet hasz ná ló (a továb biak ban:
kö te le zett) kö te les. A 4.  § (3) be kez dé se sze rin ti ese tek ben
ezek el vég zé se a nem ze ti park igaz ga tó ság fel ada ta.

Tényfeltárás

7.  §

(1) A tény fel tá rás
a) a ká ro so dás mér té ké nek fel mé ré sé bõl,
b) tény fel tá rá si zá ró do ku men tá ció ké szí té sé bõl, to váb bá
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c) ha a ter mé szet ben oko zott ká ro so dás meg ál la pí tá sá -
nak bo nyo lult sá ga azt szük sé ges sé te szi, tény fel tá rá si terv
ké szí té sé bõl
áll.

(2) A tény fel tá rás ra kö te le zõ ha tá ro zat tar tal maz za:
a) a va ló szí nû sít he tõ en ká ro so dott faj, élõ hely, te rü let

meg je lö lé sét;
b) a ter mé szet ben oko zott ká ro so dás va ló szí nû sé gé nek

meg ál la pí tá sa kor figye lembe vett té nye zõ ket, jel lem zõ ket, 
az ezek kel kap cso la tos el já rá sok, vizs gá la tok megjelö -
lését;

c) a tény fel tá rá si terv ké szí té sé nek elõ írását, be nyúj tá si 
ha tár ide jét;

d) a tény fel tá rá si zá ró do ku men tá ció be nyúj tá si ha tár -
ide jét.

(3) A tény fel tá rá si terv nek tar tal maz nia kell a tény fel tá -
rás sal kap cso la tos mind azon mun kát, amely a tény fel tá rá si 
zá ró do ku men tá ció meg ala po zott össze ál lí tá sá hoz szük -
séges, be le ért ve a tény fel tá rás hoz szük ség sze rint kap cso -
ló dó mo ni tor ing ter vét.

(4) A tény fel tá rá si ter vet a (2) be kez dés sze rin ti ha tá ro -
zat ban meg je lölt ha tár idõ re en ge dé lye zés re be kell nyúj -
tani a fel ügye lõ ség hez. Ha a kár men te sí tés sür gõs sé ge,
a vár ha tó költ ség ala csony szint je va ló szí nû sít he tõ, a ha tó -
ság a kö te le zet tet tény fel tá rá si terv ké szí té sé re nem köte -
lezi.

(5) A (3) be kez dés sze rin ti tény fel tá rá si terv el fo ga dá sá -
ról a fel ügye lõ ség a ha tás kö ré ben érin tett, 8.  § (6) be kez -
dé se sze rin ti szak ha tó ság be vo ná sá val dönt.

8.  §

(1) A tény fel tá rá si mun kák meg kez dé sét 8 na pon be -
lül, a tény fel tá rás so rán ész lelt bár mi lyen rend kí vü li kö -
rül ményt ha la dék ta la nul be kell je len te ni a fel ügye lõ -
ség nek.

(2) A fel tá rás so rán ész lel tek alap ján, a tény fel tá rás ra
kö te le zett kez de mé nye zé sé re, in do kolt eset ben, a fel ügye -
lõ ség, a (6) be kez dés sze rin ti szak ha tó ság utó la gos ér te sí -
té sé vel, 8 na pon be lül dönt a tény fel tá rá si terv mó do sí tá sá -
nak el fo ga dá sá ról vagy el uta sí tá sá ról.

(3) A tény fel tá rást és an nak ered mé nye it do ku men tál -
ni kell. A tény fel tá rá si zá ró do ku men tá ci ót a (4) be kez -
dés sze rint kell össze ál lí ta ni és be nyúj ta ni a fel ügye lõ -
ség hez.

(4) A tény fel tá ró zá ró do ku men tá ció kü lö nö sen az aláb -
bi a kat tar tal maz za:

a) a faj, élõ hely, te rü let ere de ti ál la po tá ra vo nat ko zó
ada to kat;

b) a ter mé szet ben oko zott ká ro so dás sal érin tett fajt,
élõ he lyet, te rü le tet, va la mint azok nak az 1. szá mú mel lék -
let kri té ri um rend sze re sze rin ti je len tõ sé gét;

c) a faj, élõ hely, te rü let ká ro so dá sa utá ni ál la po tá ra
 vonatkozó ada to kat;

d) a ter mé sze tes re ge ne rá ló dás esé lyét, mér té két, vár -
ha tó idõ tar ta mát.

(5) A fel ügye lõ ség a tény fel tá rá si zá ró do ku men tá ció,
va la mint a (6) be kez dés sze rin ti szak ha tó sá gok állásfog -
lalása alap ján dönt a tény fel tá rá si zá ró do ku men tá ció el fo -
ga dá sá ról, va la mint a ter mé szet ben oko zott ká ro so dás sal
kap cso la tos to váb bi fel ada tok ról, így:

a) a tény fel tá rás foly ta tá sá ról;
b) a (6) be kez dés sze rin ti, ha tás kö ré ben érin tett szak -

hatóság be vo ná sá val a be avat ko zás el vég zé sé nek szük sé -
ges sé gé rõl, il let ve a be avat ko zás meg va ló sí tá si ter vé nek
el ké szí té sé rõl és be nyúj tá sá ról, amennyi ben megállapít -
ható a je len tõs mér té kû ked ve zõt len vál to zás;

c) szük ség ese tén a tény fel tá rást kö ve tõ mo ni tor ing
 elrendelésérõl;

d) a kár men te sí tés be fe je zé sé rõl, ha min den kö rül mény 
együt tes mér le ge lé se azt mu tat ja, hogy a to váb bi kár men -
te sí té si mun ká ra nincs szük ség.

(6) Az (5) be kez dés sze rint be vo nan dó szak ha tó sá gok
az aláb bi ak:

a) az Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tisz ti or vo si Szol -
gálat re gi o ná lis in té ze te;

b) ta laj vé del mi, ál lat egész ség ügyi, er dé sze ti, vadá -
szati, ha lá sza ti ha tó ság ként a Me zõ gaz da sá gi Szakigaz -
gatási Hi va tal;

c) a bá nya ka pi tány ság;
d) a ka taszt ró fa- és rend vé del mi szer vek.

Beavatkozás

9.  §

(1) A be avat ko zá si ter vet a ter mé szet ben oko zott ká ro -
so dás fel szá mo lá sá nak szem pont ja it tar tal ma zó 2. szá mú
mel lék let sze rint kell el ké szí te ni.

(2) A fel ügye lõ ség a be avat ko zá si terv figye lembe véte -
lével dönt a be avat ko zás el ren de lé sé rõl.

(3) A be avat ko zást el ren de lõ ha tá ro zat nak a 2. szá mú
mel lék let re való fi gye lem mel tar tal maz nia kell:

a) a ká ro so dott te rü let meg ne ve zé sét, azo no sí tó it;
b) in do kolt eset ben kö te le zést a ká ro so dott te rü let tel

össze füg gés ben a be avat ko zá si terv be nyúj tá sá ig vég zett
mun ká la tok do ku men tá lá sá ra és an nak a ha tó ság hoz való
be nyúj tá sá ra, ki vé ve, ha az ügy fél ezt már meg tet te;

c) kö te le zést a ká ro so dott, il let ve a kár men te sí té si
mun ká la tok kal érin tett te rü let nek a kár men te sí tés cél já ból
tör té nõ sza bad dá té te lé re;

d) a be avat ko zá si mun kák el vég zé sé re, üte me zé sé re
vo nat ko zó elõ írásokat;

e) a be avat ko zás meg kez dé sé nek és vég re haj tá sá nak
ha tár ide jét;
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f) a tény fel tá rást köve tõen mû köd te tett mo ni tor ing
 elfogadását;

g) a be avat ko zás idõ tar ta ma alatt mû kö dõ mo ni tor ing
ki vi te le zé sé re és mû köd te té sé re vo nat ko zó elõ írásokat;

h) szak mai szem pont ból be vo nan dók kö rét;
i) az ügy szem pont já ból fon tos egyéb fel ada tok el ren -

de lé sét (így kü lö nö sen a ká ro so dott te rü let fi gyel mez te tõ
táb lák kal való meg je lö lé sét).

(4) A be avat ko zá si mun kák meg kez dé sét az azt meg elõ -
zõ 10 nap pal be kell je len te ni a fel ügye lõ ség nek. A fel -
ügye lõ ség a mun ká la to kat a 8.  § (6) be kez dés sze rint érin -
tett szak ha tó ság be vo ná sá val kö te les el len õriz ni. A be -
avat ko zá si mun ká kat do ku men tál ni kell.

(5) A be avat ko zás so rán ész lel tek alap ján, a kö te le zett
kez de mé nye zé sé re, in do kolt eset ben a ha tó ság engedé -
lyezi a be avat ko zá si terv mó do sí tá sát.

10.  §

(1) A be avat ko zás be fe je zé sét 5 na pon be lül be kell
 jelenteni a fel ügye lõ ség nek.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti be je len tés nek tar tal maz nia
kell az el ren de lõ ha tá ro zat szá mát, tár gyát, va la mint
a mun ka be fe je zé sé nek idõ pont ját.

(3) A ha tó sá gi el len õr zés re a be avat ko zá si zá ró do ku -
men tá ció el bí rá lá sá ig ke rül het sor.

11.  §

(1) A kö te le zett a be avat ko zá si mun kák be fe je zé sét
köve tõen a (2) be kez dés sze rint össze ál lí tott be avat ko -
zá si zá ró do ku men tá ci ót kö te les be nyúj ta ni a fel ügye lõ -
ség hez.

(2) A be avat ko zá si zá ró do ku men tá ció tar tal maz za:
a) az el vég zett kár men te sí té si mun kák, hely re ál lí tá si

in téz ke dé sek le írá sát,
b) a hely re ál lí tott és a hely re nem ál lít ha tó faj, élõ hely,

te rü let be mu ta tá sát,
c) a ter mé sze tes re ge ne rá ló dás kö vet kez té ben vár ha tó

vál to zá so kat,
d) az elõ írt mo ni tor ing vég re haj tá sá nak rész le te it,
e) a 4.  § (3) be kez dés sze rin ti ese tek ben a be avat ko zás -

sal fel me rült költ sé gek is mer te té sét.

(3) A fel ügye lõ ség a be avat ko zá si zá ró do ku men tá ció
kéz hez vé te lét kö ve tõ 60 na pon be lül, a 8.  § (6) be kez dés
sze rin ti szak ha tó sá gok be vo ná sá val dönt:

a) a be avat ko zás elég te len sé ge ese tén an nak foly ta tá sá ról,
b) a to váb bi tény fel tá rás el ren de lé sé rõl, vagy
c) a be avat ko zás be fe je zé sé rõl a zá ró do ku men tá ció

 elfogadásával, to váb bá
d) a kár men te sí té si mo ni tor ing ról, il let ve
e) a kár men te sí tés be fe je zé sé rõl.

Monitoring

12.  §

(1) A kár men te sí tés tény fel tá rá si és be avat ko zá si sza ka -
sza i ban foly ta tott te vé keny ség kör nye zet re gya ko rolt ha tá -
sát, ered mé nyes sé gét, to váb bá a ter mé szet ben oko zott
 károsodás csök ke né sét, il let ve meg szû né sét, a ter mé sze ti
kör nye zet vál to zá sát, az ere de ti ál la pot hoz való kö ze lí tés,
re ge ne rá ló dás mér té két, faj, élõ hely, te rü let ked ve zõ ter -
mé szet vé del mi hely ze té nek meg va ló su lá sát fo lya ma to san, 
il le tõ leg az egyes sza ka szo kat kö ve tõ idõ sza kok ban a
 kötelezett mo ni tor ing ke re té ben el len õr zi.

(2) A mo ni tor ing ma gá ban fog lal ja az (1) be kez dés sze -
rin ti el len õr zés

a) ter ve zé sét;
b) meg va ló sí tá sát;
c) le foly ta tá sát;
d) fe lül vizs gá la tát.

(3) A mo ni tor ing-ter vet és a mo ni tor in got el ren de lõ
 határozat tar tal maz za:

a) Nem ze ti Bi o di ver zi tás-mo ni to ro zó Rend szer elõ -
írásait (amennyi ben az adott faj, élõ hely te kin te té ben ren -
del ke zés re áll nak);

b) a mo ni tor ing ele me it;
c) a mo ni tor ing mû köd te té sé nek kö ve tel mé nye it;
d) a min ta vé te li hely szí ne ket;
e) a vizs gált vál to zó kat;
f) a min ta vé te li mód sze rek meg ha tá ro zá sát és le írá sát;
g) a min ta vé tel gya ko ri sá gát, idõ pont ját, idõ tar ta mát;
h) az ész le lé si, meg fi gye lé si ada tok és szár maz ta tott

ada tok gyûj té sé re, fel dol go zá sá ra, nyil ván tar tá sá ra vo nat -
ko zó kö ve tel mé nye ket;

i) az adat szol gál ta tá si, je len tés té te li, il let ve a zá ró do -
ku men tá ció ké szí té sé re vo nat ko zó kö te le zett sé ge ket;

j) amennyi ben szük sé ges a mo ni tor ing mó do sí tá sá ra
vo nat ko zó tar tal mi kö ve tel mé nye ket (fe lül vizs gá lat);

k) a mo ni tor ing, il let ve an nak ré szét ké pe zõ esz kö zök
fel szá mo lá sá ra, meg szün te té sé re vo nat ko zó rendelkezé -
seket.

(4) A mo ni tor ing (3) be kez dés b) pont ja sze rin ti ele me it
kü lö nö sen a kö vet ke zõ cso por tok figye lembe véte lével
kell ki vá lasz ta ni:

a) a ter mé szet ben oko zott ká ro so dás ál tal érin tett rit ka,
ve szé lyez te tett, vé dett ter mé sze ti ér té kek, kü lö nös te kin -
tet tel a kö zös sé gi je len tõ sé gû élõ he lyek re és fa jok ra;

b) a te rü let ká ro so dá sa elõt ti ál la po tá ra jel lem zõ ti pi kus 
fa jok, élõ hely tí pu sok, élet kö zös sé gek;

c) a ká ro so dott élet kö zös sé gek meg ma radt ti pi kus
 fajai, élõ hely tí pu sai, élet kö zös sé gei, ele mei;

d) a ká ro so dott fa jok táp lá lé kát ké pe zõ fa jok;
e) a ká ro so dott fa jok élet fel té te le i hez szük sé ges egyéb

élõ és élet te len kör nye ze ti ele mek;
f) a te rü let re ge ne rá ló dá sát, hely re ál lá sát jel zõ in di ká -

tor fa jok;
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g) a ter mé szet ben oko zott ká ro so dás kö vet kez té ben
meg vál to zott kö rül mé nyek  miatt az eset le ge sen terjesz -
kedõ, a ter mé sze tes élõ vi lá got ve szé lyez te tõ in vá zi ós, ide -
gen ho nos fa jok (özön fa jok) po pu lá ci ói, tár su lá sai.

(5) A mo ni tor ing-rend szer ki ala kí tá sá ra és mû köd te té -
sé re vo nat ko zó ter vet kör nye ze ti ele men ként kell el ké szí -
te ni.

(6) A mo ni tor ing so rán je lent ke zõ, a ter ve zet tõl el té rõ
kö rül mé nyek ese tén a mo ni tor ing mó do sí tá sá ra vo nat ko zó 
(3) be kez dés j) pont sze rin ti fe lül vizs gá la tot azon nal el
kell ren del ni.

(7) A be avat ko zá si zá ró do ku men tá ció jó vá ha gyá sá val
el ren delt mo ni tor ing a ha tó sá gi ha tá ro zat ban meg ha tá ro -
zott ide ig, leg fel jebb a záró do ku men tá ci ót el fo ga dó ha tá -
ro za tot kö ve tõ 5 évig ter jed. A kár men te sí tés egyéb sza ka -
sza i ban el ren delt mo ni tor ing leg fel jebb az adott sza kasz
le zá rá sá ig tart.

(8) A mo ni tor ing-je len tés, il let ve zá ró do ku men tá ció
tar tal mi kö ve tel mé nyei a kö vet ke zõk:

a) a vizs gált fa jok, élõ he lyek, te rü le tek meg ha tá ro zott
pa ra mé te re i nek ész le lé si, meg fi gye lé si ered mé nyei (alap -
ada tok);

b) az ered mé nyek ér té ke lé se (szár maz ta tott ada tok és
szö ve ges ér té ke lés);

c) ja vas lat a kár men te sí té si te vé keny ség és a monito -
ring foly ta tá sá ra, mó do sí tá sá ra, be fe je zé sé re a je len tés ben
sze rep lõ ada tok és ér té ke lé sük alap ján.

(9) Az ered mé nyek ér té ke lé se so rán fi gye lem mel kell
len ni a 3.  §-ban fog lalt szem pon tok ra, kü lö nös te kin tet tel
a vé det té nyil vá ní tó jog sza bály ban, il let ve a ke ze lé si terv -
ben meg fo gal ma zott ter mé szet vé del mi elõ írásokra, il let ve
a Na tu ra 2000 te rü let egy sé ges sé gé re.

(10) A mo ni tor ing-je len tés, il let ve zá ró do ku men tá ció
alap ján a fel ügye lõ ség dönt:

a) szük ség ese tén tény fel tá rás, be avat ko zás vég zé sé rõl, 
eset le ges ki egé szí té sé rõl;

b) a mo ni tor ing foly ta tá sá ról, mó do sí tá sá ról;
c) a mo ni tor ing be fe je zé sé rõl;
d) a kár men te sí tés be fe je zé sé rõl, ha min den kö rül mény 

együt tes mér le ge lé se azt mu tat ja, hogy to váb bi kár men te -
sí té si mun ká ra nincs szük ség.

Záró rendelkezések

13.  §

(1) Ez a ren de let 2007. áp ri lis 30-án lép ha tály ba.

(2) E ren de let sze rin ti elõ írásokat a ha tály ba lé pé sét
köve tõen be kö vet ke zett ter mé szet ben oko zott ká ro so dás
ese té ben kell al kal maz ni.

(3) E ren de let a kör nye ze ti ká rok meg elõ zé se és fel szá -
mo lá sa te kin te té ben a kör nye ze ti fe le lõs ség rõl  szóló az

Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2004/35/EK irány el vé nek
(2004. áp ri lis 21.) való meg fe le lést szol gál ja.

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

1. számú melléklet
a 91/2007. (IV. 26.) Korm. rendelethez

A természetvédelmi helyzetben bekövetkezett
jelentõs mértékû kedvezõtlen változások

megállapításának szempontjai

I.

ÁLTALÁNOS SZEMPONTOK

Az élõ he lyek, fa jok, il let ve te rü le tek ked ve zõ ter mé -
szet vé del mi hely ze té nek el éré sé re vagy fenn tar tá sá ra ked -
ve zõt len ha tást gya kor ló ká rok je len tõ sé gét a ká rok be kö -
vet ke zé se elõtt fenn ál ló ter mé szet vé del mi hely zet re, az
adott ter mé sze ti erõ for rá sok ál tal nyúj tott szol gál ta tá sok ra
és az ilyen erõ for rá sok ter mé sze tes meg úju lá si képessé -
gére való hi vat ko zás sal kell fel mér ni.

Az ere de ti ál la pot ban be kö vet ke zett je len tõs mér té kû
ked ve zõt len vál to zá so kat a kö vet ke zõ mér he tõ vagy be -
csül he tõ ada tok együt tes ér té ke lé se alap ján kell meg ál la pí -
ta ni.

A) Fajok

1. A ká ro so dás sal érin tett egye dek szá ma, sû rû sé ge
vagy az érin tett te rü let nagy sá ga

A ter mé sze tes éven be lü li, éves vagy több évre ki ter je dõ 
cik li kus vagy vé let len sze rû (szto chasz ti kus) állomány -
ingadozás mért vagy elõ re je lez he tõ mér té kén túl me nõ,
 kimutatható mennyi sé gi, ál lo mány sû rû sé gi vagy az el ter -
je dés nagy sá gát érin tõ csök ke nés.

2. Az egye dek vagy a ká ro so dott te rü let sze re pe a faj
vé del me te kin te té ben

A ká ro so dott po pu lá ció sze re pe, sé rü lé keny sé ge a faj
szem pont já ból, kü lö nös te kin tet tel a lo ká lis el ter je dé sû
 fajokra és al fa jok ra, a ge ne ti kai vál to zé kony ság le csök ke -
né sé re, a ká ro so dott ál lo mány kap cso la tá ra, össze kö tõ sze -
re pé re más ál lo má nyok kal, il let ve a ká ro so dott ál lo mány
re la tív nagy sá ga a he lyi, re gi o ná lis, or szá gos, eu ró pai
 közösségi vagy vi lág ál lo mány hoz vi szo nyít va.

3. A faj rit ka sá ga (he lyi, re gi o ná lis és en nél ma ga sabb
szin ten fel mér ve, ide ért ve a kö zös sé gi szin tet is)

A faj rit ka sá gá nak meg íté lé sé nél mér le ge len dõ szem -
pont töb bek kö zött a faj ál lo má nya, il let ve a ká ro so dás ará -
nya az ál lo mány egé szé hez ké pest, a faj veszélyeztetett -
ségi foka (IUCN Vö rös Könyv ve szé lyez te tett sé gi ka te gó -
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ri ái sze rin ti be so ro lás, je len tõ ség vagy ki emelt je len tõ ség
az Eu ró pai Kö zös ség szem pont já ból, or szá go san vé dett
vagy fo ko zot tan vé dett be so ro lás).

4. A faj sza po ro dá si ké pes sé ge (a faj ra vagy a po pu lá -
ci ó ra jel lem zõ di na mi ka alap ján)

A faj sza po ro dá si ké pes sé gé nek meg íté lé sé nél figye -
lembe kell ven ni töb bek kö zött az aláb bi ada to kat: a faj
rep ro duk ci ós rá tá ja, a pe ték, to já sok, utó dok szá ma egy
szü lõ tõl, a sza po ro dá si cik lus hossza, a fi a ta lok túl élõ ké -
pes sé ge, az ál lo mány egye de i nek át la gos élet hossza, a kár
ha tá sa a sza po ro dás hoz el en ged he tet le nül szük sé ges kör -
nye ze ti ele mek re.

5. A ká rok be kö vet ke zé se után a faj, il let ve a faj élõ he -
lyé nek ké pes sé ge arra, hogy a cél zott vé del mi in téz ke dé se -
ken kí vü li min den egyéb be avat ko zás nél kül, ki zá ró lag a
faj, il let ve élõ he lyé nek di na mi ká ja kö vet kez té ben rö vid
idõn be lül vissza áll jon egy olyan ál la pot ba, amely az ere -
de ti ál la pot tal egyen ér té kû vagy jobb an nál

A ter mé szet vé del mi hely zet ben be kö vet ke zett ked ve -
zõt len vál to zá sok je len tõs vol tá nak me gí té sé nél egye bek
mel lett figye lembe kell ven ni az aláb bi a kat:

– a faj ké pes sé ge a ká ro so dás pót lá sá ra kör nye zõ ál lo -
má nyok ból azok ész re ve he tõ csök ke né se nél kül (a faj
disz per zi ós ké pes sé ge, il let ve az ál lo mány izo lált sá ga más
ál lo má nyok tól stb.), il let ve a ká ro so dott ál lo mány bel sõ
di na mi ká ja kö vet kez té ben a re ge ne rá ló dás ké pes sé ge;

– a ked ve zõt len ha tás nak az ál lo má nyon be lü li ked ve -
zõ kor- és ivar el osz lást ká ro sí tó vol ta (amennyi ben a faj az
1. és a 3. pont figye lembe véte lével rend sze res sza po ro dó -
kö zös sé get al ko tó ál lo má nyán be lül összes sé gé ben nem
szen ve dett je len tõs ká ro so dást, de adott iva rú, korú vagy
fej lõ dé si ál la po tú egye dek olyan mér ték ben ká ro sod tak
a po pu lá ció egé szén be lül, hogy az azon nal vagy hosszabb
tá von je len tõs ál lo mány csök ke nést idéz elõ, a ha tást je len -
tõs nek kell ítél ni).

B) Élõhelyek [társulásalkotó fajaik kapcsán
az A) pont figye lembe véte lével is]

1. Az érin tett te rü let jel lem zõi
A te rü let nagy sá ga, el he lyez ke dé se; a te rü le ten ká ro so -

dott élõ hely(ek) ter mé sze tes sé gé ben be kö vet ke zett mi nõ -
ség rom lás kü lö nös te kin tet tel a tár su lás al ko tó fa jok össze -
té te lé re.

2. A ká ro so dott te rü let sze re pe az élõ hely meg õr zé sé -
ben

A ká ro so dott te rü let élõ hely meg õr zé sé ben be töl tött
sze re pé nek meg ál la pí tá sa kor figye lembe kell ven ni a te rü -
let öko ló gi ai kap cso la tá nak meg lé tét vagy an nak hi á nyát
más olyan te rü le tek kel, ahol a ká ro so dott élõ hely tí pus
szin tén elõ for dul; a ká ro so dott te rü let ará nyát az érin tett
élõ hely összes elõ for du lá sá hoz ké pest stb.

3. Az élõ hely rit ka sá ga
Az élõ hely rit ka sá ga he lyi, re gi o ná lis, eu ró pai közös -

ségi szin ten vagy vi lág szer te, figye lembe véve ve szé lyez -
te tett sé gi fo kát (ha zai Vö rös Könyv sze rin ti be so ro lás,
 jelentõség vagy ki emelt je len tõ ség az Eu ró pai Kö zös ség
szem pont já ból).

4. Az élõ hely ter mé sze tes meg úju lá si ké pes sé ge
Az élõ hely jel leg ze tes fa ja i ra vagy po pu lá ci ó i ra jel lem -

zõ di na mi ka alap ján az élõ hely ké pes sé ge arra, hogy a ká -
ro so dást meg elõ zõ ál la pot ba vissza áll jon.

5. A ká rok be kö vet ke zé se után az élõ hely ké pes sé ge
arra, hogy a cél zott vé del mi in téz ke dé se ken kí vü li min den
egyéb be avat ko zás nél kül, ki zá ró lag a tár su lás al ko tó
 fajok, il let ve az élõ hely di na mi ká ja kö vet kez té ben rö vid
idõn be lül vissza áll jon egy olyan ál la pot ba, amely az ere -
de ti ál la pot tal egyen ér té kû vagy jobb an nál

A meg úju lást meg aka dá lyo zó vagy meg ne he zí tõ té nye -
zõk meg lé te (pl. özön fa jok ál ta li ve szé lyez te tett ség, a te rü -
let izo lált sá ga stb.).

C) Országos jelentõségû védett természeti területek

1. Az A) és B) pon tok ban fel so rolt ér té kek figye -
lembevétele a te rü le ten elõ for du ló fa jok és élõ hely tí pu sok
kap csán, kü lö nös te kin tet tel a vé det té nyil vá ní tás alap já ul
szol gá ló fa jok és élõ hely tí pu sok szem pont já ból

2. Az érin tett te rü let ki ter je dé se
3. A ká ro so dott te rü let sze re pe a faj-, az élõ hely vé de -

lem, a táj szer ke zet, a táj kép vé del me és a táji sok fé le ség
 tekintetében

4. A ká rok be kö vet ke zé se után az élõ he lyek kö zöt ti
össze köt te té sek biz to sít ha tó sá ga

5. Ha gyo má nyos táj szer ke zet, táj po ten ci ál fenn tart ha -
tó sá ga a ká ro so dást köve tõen

D) Natura 2000 területek

A te rü let ki je lö lé sé nek alap já ul szol gá ló fa jok, il let ve
élõ hely tí pu sok ká ro so dá sa az A) és B) pon tok ban fel so rol -
tak figye lembe véte lével, to váb bá a te rü let más Na tu ra
2000 te rü le tek kel al ko tott öko ló gi ai há ló za tá nak ko he ren -
ci á já ban be töl tött sze re pé nek ér té ke lé se.

E) Barlangok [a C) és D) pontokhoz kapcsolódóan,
amennyiben védett természeti területen vagy Natura
2000 területen következik be a barlang károsodása]

1. A ká ro so dott bar lang sza kasz hossza
2. A ká ro so dott bar lang sza kasz ará nya a bar lang is mert 

ki ter je dé sé hez ké pest, il let ve an nak sze re pe a bar lang
 védelme te kin te té ben
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3. A ká ro so dott ér ték(ek) sze re pe a bar lang fo ko zot tan
vé det té nyil vá ní tá sá ban, il le tõ leg meg kü lön böz tett vé del -
met igény lõ kör be so ro lá sá ban

4. A ká ro so dott ér ték(ek) rit ka sá ga, vé del mi hely ze te
he lyi, re gi o ná lis és or szá gos szin ten

5. A ká ro so dott ér ték(ek) re ge ne rá ci ós ké pes sé ge
6. A bar lang ter mé sze tes élõ vi lá gát al ko tó jel leg ze tes

fa jok érin tett sé ge ese tén az A) pont ban fog lal tak figye -
lembevétele

7. A bar lan gok kör nye ze té ben, kü lö nö sen a fel szí ni
 vetületük és a víz gyûj tõ te rü le tü kön je lent ke zõ mes ter sé -
ges ha tá sok nagy sá ga.

II.

EMBERI EGÉSZSÉGRE VALÓ HATÁS

Az em be ri egész ség re bi zo nyí tot tan ár tal mas ha tá sú
kár oko zás min den eset ben je len tõs nek mi nõ sül.

III.

JELENTÕS KÁRNAK NEM MINÕSÜLÕ
KÁROKOZÁSOK

a) Olyan ne ga tív vál to zá sok, ame lyek az adott faj vagy
élõ hely vo nat ko zá sá ban a ter mé sze tes in ga do zás nál ki -
sebb mér té kû ek;

b) olyan fa jok ban, il let ve élõ he lyek ben oko zott ká rok,
ame lyek ese tén meg ál la pít ha tó, hogy rö vid idõn be lül és
be avat ko zás nél kül vissza áll nak vagy az ere de ti ál la pot ba,
vagy ki zá ró lag a faj, il let ve az élõ hely di na mi ká ja kö vet -
kez té ben egy olyan ál la pot ba, amely az ere de ti ál la pot tal
egyen ér té kû vagy jobb an nál;

c) ter mé sze tes ok nak be tud ha tó vagy az adott te rü le ten, 
a te rü let ke ze lé sé re, vé del mé re vo nat ko zó do ku men tu mok
alap ján foly ta tott ke ze lés bõl vagy be avat ko zás ból ere dõ
ne ga tív vál to zá sok.

2. számú melléklet
a 91/2007. (IV. 26.) Korm. rendelethez

A természetben okozott károsodás felszámolásának
szempontjai, valamint a hatóság által elõírható

beavatkozási intézkedések

A ter mé szet ben oko zott ká ro so dá sok fel szá mo lá sa
 elsõdleges, ki egé szí tõ és ki egyen lí tõ hely re ál lí tás út ján
tör té nik az 1.  § (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ér té kek és
te rü le tek ere de ti ál la pot ba való vissza ál lí tá sá val.

Amennyi ben az el sõd le ges hely re ál lí tás ered mé nye ként 
a ter mé szet nem áll vissza az ere de ti ál la pot ba, vagy a ked -
ve zõ ter mé szet vé del mi hely ze tet nem si ke rült el ér ni,
 kiegészítõ hely re ál lí tást kell vé gez ni. Az ide ig le nes vesz -

te sé gek kom pen zá lá sá ra szük ség sze rint ki egyen lí tõ hely -
re ál lí tást is kell vé gez ni.

A ter mé szet ben oko zott kár hely re ál lí tá sa az em be ri
egész ség re je len tõ sen ár tal mas ha tá sok ki kü szö bö lé sét is
je len ti.

1. Kármentesítési célkitûzések

1.1. Az el sõd le ges hely re ál lí tás cél ja
Az el sõd le ges hely re ál lí tás cél ja a ká ro so dott ter mé sze ti 

ér té kek, te rü le tek, il let ve szol gál ta tá sok hely re ál lí tá sa ere -
de ti vagy ah hoz kö ze li ál la pot ba.

1.2. A ki egé szí tõ hely re ál lí tás cél ja
Amennyi ben a ká ro so dott ter mé sze ti ér ték, te rü let, il let -

ve szol gál ta tá sok nem ál lít ha tók vissza ere de ti ál la pot ba,
ki egé szí tõ hely re ál lí tást kell vé gez ni. A ki egé szí tõ hely -
reállítás cél ja olyan ter mé sze ti ér ték, te rü let, il let ve szol -
gál ta tá sok hely re ál lí tá sa adott eset ben egy má sik ter mé -
sze ti te rü le ten, ame lye ket a ká ro so dott te rü let ere de ti ál la -
pot ba tör té nõ vissza ál lí tá sá val le he tett vol na helyreállí -
tani. Amennyi ben a ki egé szí tõ hely re ál lí tás ra má sik ter -
mé sze ti te rü le ten ke rül sor, le he tõ ség sze rint olyan te rü le -
tet szük sé ges vá lasz ta ni, amely föld raj zi kap cso lat ban van
a ká ro so dott ter mé sze ti te rü let tel, figye lembe véve az érin -
tett po pu lá ció fenn ma ra dá sá hoz szük sé ges szem pon to kat.

1.3. A ki egyen lí tõ hely re ál lí tás cél ja
Ki egyen lí tõ hely re ál lí tást kell vé gez ni a ter mé sze ti

 érték, te rü let és azok szol gál ta tá sa i nak re ge ne rá ló dá sá ig
be kö vet ke zõ ide ig le nes vesz te sé gek kom pen zá lá sá ra. Ez a 
kom pen zá ció az 1.  § (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ér ték, 
te rü let to váb bi ja ví tá sát je len ti vagy a ká ro so dott vagy egy
má sik te rü le ten. Nem mi nõ sül ki egyen lí tõ hely re ál lí tás nak 
a köz nek nyúj tott pénz be li kom pen zá ció.

2. A kármentesítési intézkedések azonosítása

2.1. Az el sõd le ges hely re ál lí tás hoz szük sé ges in téz ke -
dé sek azo no sí tá sa

Mér le gel ni kell, hogy az 1.  § (1) be kez dés ben meg ha tá -
ro zott ér ték, te rü let és szol gál ta tá sok nak az ere de ti ál la pot -
hoz kö ze li ál la pot ba tör té nõ köz vet len vissza ál lá sa ter mé -
sze tes re ge ne rá ló dás út ján, vagy kü lön bö zõ in téz ke dé sek
vég re haj tá sa ré vén, szük ség sze rint a ter mé sze tes re ge ne -
rá ló dás idõ tar ta má nak le rö vi dí té sé vel tör tén jen.

2.2. A ki egé szí tõ és a ki egyen lí tõ hely re ál lí tás hoz szük -
sé ges in téz ke dé sek meg ha tá ro zá sa

A ki egé szí tõ és a ki egyen lí tõ hely re ál lí tá si in téz ke dé sek 
mér té ké nek meg ha tá ro zá sa so rán le he tõ ség sze rint a ki e sõ
ter mé sze ti ér té ket, te rü le tet, il let ve szol gál ta tást az adott
ter mé sze ti ér ték kel, te rü let tel, il let ve azok kal egyen ér té kû
ér ték kel, te rü let tel vagy szol gál ta tás sal kell he lyet te sí te ni.
Te hát olyan in téz ke dé sek meg va ló sít ha tó sá gát kell elõ -
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ször mér le gel ni, ame lyek a ká ro so dott ter mé sze ti ér ték kel,
te rü let tel, il let ve szol gál ta tás sal tí pu suk ban, mi nõ sé gük -
ben és mennyi sé gük ben meg egye zõ ter mé sze ti ér té ket,
 területet, il let ve szol gál ta tást biz to sí ta nak.

Amennyi ben nem le het sé ges az el sõ ként vá lasz tan dó
meg kö ze lí tés, azaz az adott ter mé sze ti ér ték, te rü let vagy
szol gál ta tás egyen ér té kû ter mé sze ti ér ték kel, te rü let tel
vagy szol gál ta tás sal tör té nõ he lyet te sí té se, al ter na tív ér té -
ke lé si tech ni ká kat kell al kal maz ni. A ter mé szet vé del mi
ha tó ság elõ ír hat ja a meg fe le lõ mód szert – pél dá ul pénz -
ügyi ér té ke lést – a szük sé ges ki egé szí tõ és ki egyen lí tõ
hely re ál lí tá si te vé keny sé gek mér té ké nek meg ha tá ro zá sá -
ra. Amennyi ben el vé gez he tõ az el ve szett ter mé sze ti ér ték,
te rü let, il let ve szol gál ta tá sok ér té ke lé se, de a he lyet te sí tõ
ter mé sze ti ér ték, te rü let, il let ve szol gál ta tá sok ér té ke lé se
nem hajt ha tó vég re éssze rû ha tár idõn be lül vagy éssze rû
költ ség szin ten, az ille té kes ha tó ság vá laszt hat olyan hely -
re ál lí tá si in téz ke dé se ket, ame lyek költ sé ge meg egye zik az
el ve szett ter mé sze ti ér ték, te rü let, il let ve szol gál ta tá sok
be csült pénz ügyi ér té ké vel.

A ki egé szí tõ és a ki egyen lí tõ hely re ál lí tá si in téz ke dé sek 
ter ve zé se so rán annyi idõ re kell gon dos kod ni to váb bi ter -
mé sze ti erõ for rá sok ról, il let ve szol gál ta tá sok ról, amennyi
a hely re ál lí tá si te vé keny sé gek idõ igé nye és idõ be li le fu tá -
sa alap ján szük sé ges. Pél dá ul mi nél több idõt vesz igény be 
az ere de ti ál la pot ba tör té nõ vissza ál lí tás, an nál több
 kiegyenlítõ hely re ál lí tá si in téz ke dést kell al kal maz ni
(egyéb té nye zõk vál to zat lan ál la po tát fel té te lez ve).

3. A helyreállítási eljárások kiválasztása

3.1. Az éssze rû hely re ál lí tá si el já rá so kat a ren del ke zés -
re álló leg jobb tech no ló gi ák al kal ma zá sá val és a követ -
kezõ is mér vek alap ján kell ér té kel ni:

– a kü lön bö zõ el já rá sok mi lyen elõ nyös ha tá so kat gya -
ko rol nak a ter mé sze ti erõ for rás, il let ve szol gál ta tás egyes
össze te võ i re;

– a kü lön bö zõ el já rá sok mi lyen mér ték ben ál lít ják
hely re a ká ro so dott te rü le tet vagy a faj, il let ve élõ hely
 károsodott ál lo má nyát;

– a kü lön bö zõ el já rá sok si ke res sé gé nek va ló szí nû sé ge;
– mi lyen mér ték ben elõ zik meg az egyes el já rá sok a jö -

võ be li ká ro kat, és mennyi re ke rül he tõk el ál ta luk az adott
el já rás vég re haj tá sá ból adó dó má sod la gos ká rok;

– mennyi idõ szük sé ges ah hoz, hogy a kör nye ze ti  károk
hely re ál lí tá sá ra tett in téz ke dé sek ki fejt sék ha tá su kat;

– föld raj zi kap cso lat a ká ro so dott ter mé sze ti te rü let tel;
– a kü lön bö zõ el já rá sok ha tá sa a köz egész ség ügy re és

a köz biz ton ság ra;
– az el já rás vég re haj tá sá nak költ sé ge;
– a kü lön bö zõ el já rá sok mennyi re ve szik figye lembe

a lé nye ges tár sa dal mi, gaz da sá gi és kul tu rá lis vo nat ko zá -
so kat és a he lyi sa já tos sá gok ból adó dó egyéb lé nye ges
 tényezõket.

3.2. Az így meg ha tá ro zott kü lön bö zõ hely re ál lí tá si
 eljárások ér té ke lé se so rán elõ ír ha tó olyan el sõd le ges hely -
re ál lí tá si in téz ke dés, amely nem ál lít ja vissza tel je sen a
 károsodott ér ték, te rü let ere de ti ál la po tát, vagy csak las -
sab ban ál lít ja vissza azt. Ilyen dön tés csak ak kor hoz ha tó,
ha az an nak ered mé nye ként a ká ro so dott te rü le ten a ter mé -
sze ti ér ték ben, te rü let ben, il let ve szol gál ta tá sok ban be kö -
vet ke zõ vesz te sé get egy re nö vek võ mennyi sé gû ki egé szí -
tõ vagy ki egyen lí tõ te vé keny sé gek kel kom pen zál juk
 annak ér de ké ben, hogy az el ve szí tett ter mé sze ti ér ték hez,
te rü let hez, il let ve szol gál ta tá sok hoz ha son ló szin tû ter mé -
sze ti ér té kek, te rü le tek, il let ve szol gál ta tá sok áll ja nak ren -
del ke zés re. Ez az eset áll fenn pél dá ul ak kor, ha az azo nos
ter mé sze ti ér té kek, te rü le tek, il let ve szol gál ta tá sok biz to -
sí tá sá ról más hol lé nye ge sen ala cso nyabb költ ség gel le het
gon dos kod ni. Eze ket a to váb bi hely re ál lí tá si in téz ke dé se -
ket a 2.2. pont ban meg ha tá ro zott sza bá lyok kal össz hang -
ban kell meg ha tá roz ni.

3.3. Az elõ zõ pont ban meg ha tá ro zott sza bá lyok figye -
lembe véte lével a ter mé szet vé del mi ha tó ság jo go sult úgy
dön te ni, hogy nem kell to váb bi hely re ál lí tá si in téz ke dé se -
ket ten ni, amennyi ben:

– a már meg va ló sí tott hely re ál lí tá si in téz ke dé sek biz to -
sít ják, hogy az adott kár oko zás kap csán már nem áll fenn
az 1.  § (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ér té ke ket, te rü le te -
ket fe nye ge tõ je len tõs ve szély, és

– az ere de ti vagy ah hoz kö ze li ál la pot el éré sé hez vagy
meg kö ze lí té sé hez szük sé ges to váb bi hely re ál lí tá si in téz -
ke dé sek költ sé ge nem áll arány ban az el ér he tõ kör nye ze ti
ha szon nal.

4. Az elõírható intézkedések javasolt típusai

4.1. Fa jok ká ro so dá sa kap csán elõ ír ha tó in téz ke dé sek
4.1.1. El sõd le ges hely re ál lí tás
a) Vé dett és kö zös sé gi je len tõ sé gû nö vény- és állat -

fajok hosszú távú fenn ma ra dá sá hoz szük sé ges ked ve zõ
 tényezõk vissza ál lí tá sa ere de ti ál la po tá ba, szük ség sze rint
össz hang ban a víz- és ta laj mi nõ ség vissza ál lí tá sá val, eset -
leg ki egé szí tõ in téz ke dé sek meg ho za ta lá val.

b) Meg ma radt ál lo mány sza po ru la ta túl élé si esé lye i nek 
nö ve lé sé vel az ál lo mány szint jé nek az ere de ti szint re tör té -
nõ vissza ál lí tá sa (ete tés a téli idõ szak ban; ex situ vé de lem
bi zo nyos fej lõ dé si stá di u mok ese té ben; táp nö vény/zsák -
mány ál lat stb. be te le pí té se vagy el sza po rí tá sa stb).

4.1.2. Ki egé szí tõ hely re ál lí tás
a) Új, mes ter sé ges köl tõ-, bú vó-, sza po ro dó he lyek

vagy egyéb élõ he lyek lé te sí té se (mû fész kek, mû odúk,
fész ke lõ lá dák stb. ki he lye zé se, ülõ fák ki ra ká sa ra ga do zó -
ma da rak szá má ra, pe té zõ hely bo ga rak nak stb.).

b) A kár be kö vet kez tét meg elõ zõ ál la pot ban ható ál lo -
mány kor lá to zó té nye zõk mér sék lé se az ál lo mány sza po ru -
la tá nak nö ve lé sé re a ter mé sze tes (il let ve a kárt meg elõ zõ
idõ szak ban ható) vesz te sé gek csök ken té sé vel
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– ter mé sze tes pre dá to rok, pa ra zi ták stb. el le ni ak tív
 védekezés (var jú fé lék, róka, borz ál lo má nyá nak sza bá lyo -
zá sa ta laj la kó ma dár fa jok vé del mé re, pa ra zi ta el le nes sze -
rek kel tör té nõ ke ze lés; im mu ni zá lás ál lo mány csök ken tõ
ha tá sú fer tõ zõ be teg sé gek el len stb.),

– re pü lõ ma da ra kat ve szé lyez te tõ lég ká bel föld ká bel re
való cse ré lé se; osz lop fe jek szi ge te lé se/le cse ré lé se,

– a te rü let nö vé nyek ér de ké ben tör té nõ ide ig le nes vagy 
vég le ges be ke rí té se a nö vény evõ fa jok ál ta li rá gás, tip rás
meg elõ zé sé re,

– in vá zi ós fa jok vissza szo rí tá sa az ál lo mány élõ he lyé -
rõl, il let ve a kár kö vet kez té ben a te rü let re be ju tott in vá zi ós 
fa jok vagy ge ne ti ka i lag mó do sí tott szer ve ze tek me cha ni -
kai vagy vegy sze res el tá vo lí tá sa,

– az ál lo mány sza po ro dá sát, fenn ma ra dá sát ve szé lyez -
te tõ vagy za va ró em be ri te vé keny ség idõ sza kos korláto -
zása (idõ sza kos va dá sza ti ti la lom, sze mély for ga lom kor lá -
to zá sa stb.).

c) Olyan ki egé szí tõ hely re ál lí tá si te vé keny sé gek, me -
lyek al kal ma zá sa csak ab ban az eset ben me rül het fel eset -
le ge sen, ha sem mi lyen más meg ol dás sal nem ál lít ha tó
hely re a kár oko zás kö vet kez mé nye:

– vé dett és kö zös sé gi je len tõ sé gû nö vény- és ál lat fa jok
vissza- vagy be te le pí té se fog ság ban fel sza po rí tott és re pat -
ri ált ál lo mány ból (ex situ vé de lem), eset leg élet erõs ter mé -
sze tes ál lo mány ból tör té nõ át te le pí tés sel. A mes ter sé ges
fel sza po rí tás alap anya gát min dig a ká ro so dott te rü let ál lo -
má nyá hoz föld raj zi lag, il let ve ge ne ti ka i lag leg kö ze leb bi
po pu lá ci ó ból kell be sze rez ni úgy, hogy an nak a fenn ma ra -
dá sát az egye dek ki vé te le nem ve szé lyez te ti,

– amennyi ben a faj nem te le pít he tõ vissza, a faj szol -
gál ta tá sá val kap cso la tos hely re ál lí tó te vé keny ség, szük ség 
sze rint más olyan faj be te le pí té sé vel, mely a kárt elszen -
vedett faj ál tal nyúj tott szol gál ta tást pó tol ja,

– a kárt el szen ve dett faj ál lo má nyá nak be te le pí té se
vagy meg lé võ ál lo má nyá nak fel erõ sí té se a kár be kö vet -
kez té tõl el té rõ te rü le ten,

– más faj ra irá nyu ló, az elõb bi ek ben fel so rolt in téz ke -
dés a kár be kö vet kez té tõl el té rõ te rü le ten.

4.1.3. Ki egyen lí tõ hely re ál lí tás
Fa jok ál tal nyúj tott szol gál ta tás ból ki e sõ vesz te sé gek

ide ig le nes pót lá sa az ál lo mány hely re ál lí tá sá ig az elõ zõ
pon tok ban fel so rolt esz kö zök kel vagy más, eset leg nem
öko ló gi ai mód sze rek kel a ká ro so dott vagy egyéb te rü le ten
a faj ál lo má nyá nak hely re ál lá sá ig.

4.2. Élõ he lyek ká ro so dá sa ese tén elõ ír ha tó in téz ke dé sek
A hely re ál lí tás a ren del ke zés re álló esz kö zök, a ká ro so -

dás mér té ke, il let ve egyéb kö rül mé nyek figye lembe véte -
lével töb bek kö zött le het re ha bi li tá ció (az ere de ti öko -
szisz té ma-funk ci ók hely re ál lí tá sa meg ma radt ma rad vá -
nyok alap ján, a za va rás elõt ti ál la pot rész le ges visszaállí -
tásával); re konst ruk ció (az ere de ti öko szisz té ma-funk ció
hely re ál lí tá sa ab ban az eset ben, ha a tel jes öko szisz té ma
el pusz tult), il let ve élõ hely lé te sí tés vagy -he lyet te sí tés
(a cél nem az ere de ti ál la pot hely re ál lí tá sa, de le he tõ ség
sze rint ter mé sze tes öko szisz té ma ki ala kí tá sa).

4.2.1. Az el sõd le ges hely re ál lí tás fõbb tí pu sai az élõ -
hely tõl füg gõ en

4.2.1.1. Vi zes élõ he lyek re ha bi li tá ci ó ja
Vi zes élõ he lyek re ha bi li tá ci ó ja ese tén elõ ször az abi o ti -

kus té nye zõ ket szük sé ges hely re ál lí ta ni. Lé nye ges a ko -
ráb bi hid ro ló gi ai vi szo nyok vissza ál lí tá sa, il let ve a meg fe -
le lõ víz mi nõ ség biz to sí tá sa. Vissza te le pí tés re ke rül het sor
rit kább nö vény fa jok és ha lak ese tén az öko szisz té ma hely -
re ál lí tá sa cél já ból.

4.2.1.2. Fü ves élõ he lyek hely re ál lí tá sa és ki ala kí tá sa
El sõd le ges fel adat a bi o ti kus té nye zõk hely re ál lí tá sa,

amennyi ben az abi o ti kus té nye zõk nem ká ro sod tak, vagy
azt már hely re ál lí tot ták (ta laj szennye zést el tá vo lí tot ták,
fel szín alat ti vi zek ál la po ta meg fe le lõ szin tû stb.). Mód -
sze rek: me zõ gaz da ság ban és ker té szet ben al kal ma zott
tech ni kák pl. mag ke ve ré kek kel tör té nõ fe lül ve tés, kü lön -
bö zõ ül te té si mó dok al kal ma zá sa (pl. ter mé sze tes mag ke -
ve ré kek elõ ál lí tá sa, kör nye zõ ter mé sze tes ve ge tá ci ó ban
gyûj tött mag vak köz vet len vagy fel sza po rí tást kö ve tõ
 kiszórása, ter mé sze tes ál lo má nyok ban le ka szált szé na
hasz ná la ta). A hely re ál lí tás so rán fo ko zot tan oda kell
 figyelni az ide gen ho nos fa jok vissza szo rí tá sá ra. A hely re -
ál lí tás ban lé nye ges sze re pet ját sza nak a le gel te tés, ka szá -
lás, kü lön le ges eset ben ége tés stb. ál ta li élõ hely ke ze lõ
 tevékenységek.

4.2.1.3. Er dei élõ he lyek hely re ál lí tá sa és ki ala kí tá sa
A cél ter mé szet kö ze li er dõ tár su lá sok ki ala kí tá sa, il let ve 

ahol ko ráb ban ag resszí ven ter je dõ ide gen ho nos fa faj volt,
azok más faj jal tör té nõ le cse ré lé se. Az er dõ ál lo mány rész -
le ges meg sem mi sü lé se ese tén a mo za i kos, több szin tes
 állományszerkezet ki ala kí tá sa a kí vá na tos. Az er dõ fel újí -
tás so rán az adott er dõ te rü le tet ma gá ba fog la ló kör zet bõl
szár ma zó sza po rí tó anyag hasz nál ha tó fel. Tel jes ta laj elõ -
ké szí tést csak ide gen ho nos fa fa jok ból álló erdõ õs ho nos
fa fa jok kal tör té nõ fel újí tá sa ese tén le het al kal maz ni.

4.2.1.4. Bar lan gok ká ro so dá sá val kap cso la tos hely re -
ál lí tás

Bar lan gok hely re ál lí tá sa töb bek kö zött az aláb bi mód -
sze rek kel tör tén het:

– sta ti ka i lag meg gyen gí tett sza kasz(ok) ál lé kony ság -
biz to sí tá sa,

– el tö me dé kelt vagy fel töl tõ dött sza kasz ere de ti ál la po -
tá nak hely re ál lí tá sa,

– a meg vál toz ta tott fel szí ni le fo lyá si-be szi vár gá si
 viszonyok hely re ál lí tá sa,

– a meg vál toz ta tott lég áram lá si vi szo nyok hely re ál lí tá sa,
– bar lan gi vi zek mennyi sé gi, mi nõ sé gi ál la po tá nak

hely re ál lí tá sa,
– lám pa fló ra me cha ni kai vagy vegy sze res el tá vo lí tá sa,
– gaz da sá gi te vé keny ség kor lá to zá sa,
– za va ró em be ri te vé keny ség idõ sza kos kor lá to zá sa.
4.2.2. Ki egé szí tõ hely re ál lí tás
Amennyi ben nem le het a ká ro so dott te rü le ten hely re ál -

lí tást vé gez ni, ak kor a ha tó ság ré szé rõl más olyan te rü le ten 
is ki je löl he tõ hely re ál lí tás az el sõd le ges hely re ál lí tás mód -
sze re i vel vagy egyéb mó don, mely al kal mas a ká ro so dott
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élõ hely nyúj tot ta szol gál ta tá sok biz to sí tá sá ra, és azt a te rü -
let tu laj don vi szo nyai le he tõ vé te szik. A ki je lölt te rü le ten
elõ ír ha tó re ha bi li tá ció, re konst ruk ció vagy élõ hely lé te sí -
tés, amely azon szol gál ta tá sok he lyet te sí té sé re szol gál,
me lyek a ká ro so dott te rü le ten sem mi lyen mó don nem ál lít -
ha tók hely re. (A ki egé szí tõ hely re ál lí tás a 4.2.1. alá tar to zó 
mód sze rek kel, il let ve egyéb mó don vé gez he tõ: pl. elõ
 lehet írni fel ha gyott gát-, csa tor na rend sze rek el tün te té sét,
in vá zi ós fa jok ir tá sát hosszan tar tó hely re ál lí tá si fo lya ma -
tok ki e gé szí té se kép pen stb.)

4.2.3. Ki egyen lí tõ hely re ál lí tás
Élõ he lyek ál tal nyúj tott szol gál ta tás ból ki e sõ veszte -

ségek pót lá sá ra az ál lo mány hely re ál lí tá sá ig ki egyen lí tõ
hely re ál lí tás ír ha tó elõ az elõ zõ pon tok ban fel so rolt vagy
egyéb, nem öko ló gi ai esz kö zök kel a ká ro so dott, eset leg
más te rü le ten.

4.3. Or szá gos je len tõ sé gû vé dett ter mé sze ti te rü le tek
ká ro so dá sa so rán elõ ír ha tó in téz ke dé sek

A vé det té nyil vá ní tás alap já ul szol gá ló fa jok, élõ hely tí -
pu sok vagy egyéb ter mé sze ti ér té kek komp lex rend sze ré -
nek hely re ál lí tá sa, il let ve a ke ze lé si ter vek ben elõ írt cé lok
meg va ló su lá sá nak elõ se gí té se a 4.1. és 4.2. pont ban fel so -
rolt vagy egyéb mód sze rek kel.

Lé nye ges a vé det té nyil vá ní tás alap já ul szol gá ló fa jok,
élõ hely tí pu sok, a vé dett ter mé sze ti te rü le tek kö zöt ti öko -
ló gi ai össze köt te tés biz to sí tá sa. Vé dett ter mé sze ti te rü le -
ten a ká ro so dott bar lan gok hely re ál lí tá sa is szük sé ges.
A ke ze lé si cé lok meg va ló su lá sá nak elõ se gí té se cél já ból
gaz dál ko dá si te vé keny ség ír ha tó elõ, il let ve kor lá toz ha tó.

4.4. Na tu ra 2000 te rü le tek ká ro so dá sa ese tén elõ ír ha tó
in téz ke dé sek

A ki je lö lés alap já ul szol gá ló kö zös sé gi je len tõ sé gû
 fajok, élõ hely tí pu sok komp lex rend sze ré nek hely re ál lí tá -
sa, il let ve a fenn tar tá si ter vek ben elõ írt cé lok meg va ló su -
lá sá nak elõ se gí té se a 1. és 2. pont ban fel so rolt vagy egyéb
mód sze rek kel.

A Kormány
92/2007. (IV. 26.) Korm.

rendelete

a felszín alatti vizek védelmérõl  szóló
219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet

 módosításáról

A Kor mány a kör nye zet vé del mé nek ál ta lá nos sza bá -
lya i ról  szóló 1995. évi LIII. tör vény 36.  §-ában és 110.  §-a
(7) be kez dé sé nek f) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap -
ján – a víz gaz dál ko dás ról  szóló 1995. évi LVII. tör vénnyel 
össz hang ban – a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

(1) A fel szín alat ti vi zek vé del mé rõl  szóló 219/2004.
(VII. 21.) Korm. ren de let (a továb biak ban: R.) 3.  §
18. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[3.  § E ren de let al kal ma zá sá ban:]

„18. kár men te sí tés: olyan hely re ál lí tá si in téz ke dés,
amely a fel szín alat ti víz és föld ta ni kö zeg ká ro so dá sá -
nak eny hí té sé re, az ere de ti ál la pot vagy ah hoz kö ze li ál -
la pot hely re ál lí tá sá ra, va la mint a fel szín alat ti víz ál tal
nyúj tott szol gál ta tás hely re ál lí tá sá ra vagy az zal egyen -
ér té kû szol gál ta tás biz to sí tá sá ra irá nyul, így kü lö nö sen
az a mû sza ki, gaz da sá gi és igaz ga tá si te vé keny ség,
amely a ve szé lyez te tett, szennye zett, ká ro so dott fel szín
alat ti víz, ille tõ leg föld ta ni kö zeg meg is me ré se, ille tõ -
leg a szennye zett ség, ká ro so dás és a koc ká zat mér té ké -
nek csök ken té se, meg szün te té se, to váb bá mo ni to ro zá sa
ér de ké ben szük sé ges;”

(2) Az R. 3.  §-a a kö vet ke zõ 44–46. pon tok kal egé szül
ki:

[3.  § E ren de let al kal ma zá sá ban:]

„44. fel szín alat ti vi zek ben oko zott ká ro so dás: fel szín
alat ti víz mennyi sé gi és mi nõ sé gi ál la po tá ban köz vet le nül
vagy köz vet ve be kö vet ke zõ, mér he tõ je len tõs és ked ve -
zõt len vál to zás, il let ve fel szín alat ti víz ál tal nyúj tott szol -
gál ta tás köz vet len vagy köz ve tett mér he tõ, je len tõs rom -
lása;

a) fel szín alat ti víz mi nõ sé gi ál la po tá ban oko zott je len -
tõ sen ked ve zõt len vál to zás nak mi nõ sül, ha a szennye zõ -
anyag-kon cent rá ció meg ha lad ja a (B) szennye zett sé gi ha -
tár ér té ket vagy az (E) egye di szennye zett sé gi ha tár ér té ket,

b) fel szín alat ti víz mennyi sé gi ál la po tá ban oko zott je -
len tõ sen ked ve zõt len vál to zás nak mi nõ sül, ha a 4.  § (4) be -
kez dés pont ja i ban fog lalt bár mely fel té tel nem tel je sül;

45. föld ta ni kö zeg ben oko zott ká ro so dás: a föld ta ni
 közeg min den olyan szennye zé se, amely az anya gok, ké -
szít mé nyek, szer ve ze tek vagy mik ro or ga niz mu sok ta laj ba, 
a ta laj fel szí né re vagy a föld alat ti tér be tör té nõ köz vet len
vagy köz ve tett be ve ze té se kö vet kez té ben a szennye zõ -
anyag-kon cent rá ció az em be ri egész ség ká ro so dá sá nak
 jelentõs koc ká za tá val jár, il let ve meg ha lad ja a (B) szeny-
 nyezettségi ha tár ér té ket vagy az (E) egye di szennyezett -
ségi ha tár ér té ket;

46. re ge ne rá ció: az a fo lya mat, illetve te vé keny ség
– ide ért ve a ter mé sze tes re ge ne rá ló dást is – mely nek ered -
mé nye kép pen a ká ro so dott ál la pot meg szû nik, a ká ro so -
dott fel szín alat ti víz, illetve föld ta ni kö zeg, vissza áll az
ere de ti ál la pot ba.”

2.  §

(1) Az R. 19.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:
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„(1) A kör nye zet hasz ná ló a fel szín alat ti víz ben, il let ve
föl dta ni kö zeg ben oko zott szennye zést, il let ve ká ro so dást
a fel ügye lõ ség nek kö te les be je len te ni, ille tõ leg azon na li
be avat ko zást igény lõ kör nye zet ká ro so dás ese tén kö te les
meg kez de ni a kár el há rí tást a kü lön jog sza bály ban fog lal -
tak nak meg fele lõen.”

(2) Az R. 19.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) A ki vizs gá lást – a koc ká zat mér le ge lé se alap ján –
a le he tõ leg ha ma rabb meg kell kez de ni és – az e ren de let -
ben sza bá lyo zott ese tek ki vé te lé vel – 90 na pon be lül le
kell foly tat ni.”

(3) Az R. 19.  §-a (9) be kez dé sé nek c)–d) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

[(9) A ki vizs gá lás alap ján a fel ügye lõ ség dönt]
„c) azon na li be avat ko zást igény lõ szennye zés, il let ve

ká ro so dás ese tén a szük sé ges kár el há rí tás sal össze füg gõ,
kü lön jog sza bá lyok sze rin ti in téz ke dés rõl;

d) a szük sé ges fel ügye lõ sé gi in téz ke dés, el já rás meg in -
dí tá sá ról, így kü lö nö sen az e ren de let 13.  §-a sze rin ti tar ta -
lom mal tör té nõ en ge dé lye zés alá vo nás ról a fel ügye lõ ség
ál tal sa ját ha tás kör ben ki adott ha tá ro zat tal, a kár men te sí -
tés bár mely sza ka szá nak vagy a sza ka szok 21.  § (8) be kez -
dés sze rin ti együt tes el ren de lé sé rõl, va la mint a Kvt. 73.  §
alap ján a kör nye zet vé del mi fe lül vizs gá lat ról vagy ar ról,
hogy a tu do má sá ra ju tott ada tok to váb bi in téz ke dést nem
igé nyel nek.”

(4) Az R. 19.  §-a a kö vet ke zõ (10) be kez dés sel egé szül
ki és ez zel egy ide jû leg az ere de ti (10)–(13) be kez dés szá -
mo zá sa (11)–(14) be kez dés re vál to zik:

„(10) A (9) be kez dés c) pont sze rin ti in téz ke dé sek rõl
a fel ügye lõ ség a ki vizs gá lás so rán, va la mint a kár men te sí -
tés bár mely sza ka szá ban ren del kez het.”

3.  §

Az R. a kö vet ke zõ 19/A.  §-sal egé szül ki:
„19/A.  § (1) A ki vizs gá lás so rán a kör nye zet hasz ná ló,

il let ve a fel ügye lõ ség kö te les mér le gel ni – a fel szín alat ti
vi zek, il let ve föld ta ni kö zeg ere de ti ál la pot hoz kö ze li ál la -
pot ba tör té nõ gyors vissza ál lí tá sa ér de ké ben – a választ -
ható in téz ke dé se ket, figye lembe véve a ter mé sze tes re ge -
ne rá ló dás le he tõ sé gét is.

(2) A hely re ál lí tá si in téz ke dé sek ki vá lasz tá sa so rán
– a ren del ke zés re álló leg jobb tech no ló gi ák al kal ma zá sá -
val – a kö vet ke zõ szem pon to kat kell figye lembe ven ni:

a) az in téz ke dés
aa) ha tá sa a köz egész ség ügy re és a biz ton ság ra,
ab) pénz ügyi-mû sza ki meg valósíthatósága, költ ség hasz -

nos sá ga,
ac) vár ha tó ered mé nyes sé ge,
ad) mi lyen ked ve zõ ha tást gya ko rol a ter mé sze ti erõ -

for rás vagy szol gál ta tás egyes össze te võ i re,

ae) mi lyen mér ték ben ál lít ja hely re a fel szín alat ti vi -
zek ben, il let ve a föld ta ni kö zeg ben oko zott ká ro kat, il let ve 
mi lyen mér ték ben biz to sít ja a jö võ be li ká rok meg elõ zé sét;

b) a te rü let föld raj zi, ég haj la ti, ta laj ta ni, föld ta ni, víz -
föld ta ni vi szo nyai és ér zé keny sé ge, az élõ vi lág, a vé den dõ
ter mé sze ti ér té kek, az épí tett kör nye zet, be le ért ve a ré gé -
sze ti és mû em lé ki ér té ke ket;

c) a ká ro so dott te rü le ten és a tel jes ha tás te rü le ten fo lyó, 
il let ve ter ve zett te rü let hasz ná la to kat a te le pü lés ren de zé si
ter vek alap ján, és en nek meg fele lõen a koc ká zat mér té két;

d) mennyi idõ szük sé ges ah hoz, hogy a fel szín alat ti
 vizekben, il let ve a föld ta ni kö zeg ben oko zott ká rok hely -
re ál lí tá sá ra tett in téz ke dé sek ki fejt sék ha tá su kat;

e) a 21.  § (6) be kez dé sé ben fog lal ta kat, to váb bá a kör -
nye ze ti ál la pot to váb bi rom lá sá nak ti lal mát;

f) lé nye ges tár sa dal mi, gaz da sá gi és kul tu rá lis vonat -
kozásokat és a he lyi sa já tos sá gok ból adó dó egyéb lé nye -
ges té nye zõ ket.”

4.  §

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

„(1) Az Or szá gos Kör nye ze ti Kár men te sí té si Prog ram
(a továb biak ban: OKKP) cél ja:

a) a fel szín alat ti víz, a föld ta ni kö zeg veszélyezteté -
sének, szennye zett sé gé nek, ká ro so dá sá nak meg is me ré se,
nyil ván tar tás ba vé te le, va la mint a szennye zett ség koc ká -
za tá nak csök ken té se, és a szennye zett ség csök ken té sé nek
vagy meg szün te té sé nek elõ se gí té se;

b) a fel szí ni vi zek ben oko zott ká rok kár men te sí té se;
c) a ter mé szet ben oko zott ká rok kár men te sí té se.”

5.  §

(1) Az R. 21.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) Kár men te sí tés re kö te le zett, aki a Kvt.
101–102/A.  §-ában meg ha tá ro zot tak sze rint fe le lõs ség gel
tar to zik.”

(2) Az R. 21.  §-ának (7) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(7) Az e ren de let 22–30.  §-ai ban sza bá lyo zott kár men -
te sí tés sza ka sza i ról vagy azok egy ré szé rõl a kör nye ze ti
koc ká za tot mér le gel ve, az ügy egy sze rû meg íté lé sé re
 tekintettel, in do kolt eset ben össze vont ha tá ro za tot kell
hoz ni.”

(3) Az R. 21.  §-a a kö vet ke zõ (8) be kez dés sel egé szül ki
és ez zel egy ide jû leg az ere de ti (8)–(10) be kez dés szá mo -
zá sa (9)–(11) be kez dés re vál to zik:

„(8) Amennyi ben a kár men te sí tés több kör nye ze ti ele -
met érint és a kár men te sí tést az érin tett kör nye ze ti ele mek -
re néz ve csak együt te sen, egy más ra te kin tet tel le het el vé -
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gez ni, a tény fel tá rás nak (a tény fel tá rá si terv nek, a tény fel -
tá rá si zá ró do ku men tá ci ó nak), a be avat ko zás nak (a be avat -
ko zá si terv nek, a be avat ko zá si zá ró do ku men tá ci ó nak)
 valamennyi érin tett kör nye ze ti elem re ki kell ter jed nie és
az összes érin tett kör nye ze ti elem re ki ter je dõ egy sé ges ha -
tá ro za tot kell hoz ni, a kü lön jog sza bály ban fog lal tak nak
meg fele lõen.”

(4) Az R. 21.  §-ának (10) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(11) A kár men te sí tés bár mely sza ka szá nak végrehaj -
tására vo nat ko zó ha tá ro zat ban meg ál la pí tott ha tár ide je az
ügy össze tett sé gé re te kin tet tel, ki vé te les eset ben mó do sít -
ha tó.”

6.  §

(1) Az R. 24.  §-a (1) be kez dés fel ve ze tõ mon da ta he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A (D) kár men te sí té si cél ál la pot ha tár ér ték – szük -
ség ese tén rész te rü le ten ként és mély ség sze rint el té rõ –
koc ká za ti ala pon tör té nõ meg ha tá ro zá sá nál a 19/A.  §
(2) be kez dé sé ben fog lal ta kon túl, figye lembe kell ven ni:”

(2) Az R. 30.  §-a (1) be kez dé sé nek fel ve ze tõ mon da ta
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A mo ni tor in got el ren de lõ ha tá ro zat tar tal maz za:”

(3) Az R. 36.  §-a (5) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A 11. szá mú mel lék let I. pont já ban és B pont já ban
meg ha tá ro zott kép le tet kü lön-kü lön kell al kal maz ni]

„b) fel szín alat ti víz, il let ve föld ta ni kö zeg szennyezé -
sére, ká ro so dá sá ra”
[ame lyek ered mé nye i nek össze ge adja meg a fi ze ten dõ
 bírságot.]

(4) Az R. 39.  §-a (2) be kez dé sé nek he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) Ko ráb ban el szennye zõ dött, il let ve ká ro so dott te rü -
le ten, a ko ráb bi val azo nos szennye zõ anyag gal tör té nõ
szennye zés ese té ben, a ko ráb bi szennye zé sért nem fe le lõs
szennye zõ re vo nat ko zó, a 36.  § (2) be kez dés b) pont ja sze -
rin ti bír ság meg ál la pí tá sa kor a szennye zõ anyag kon cent -
rá ci ó já nak, il let ve az érin tett te rü let nagy sá gá nak nö vek -
mé nyét kell figye lembe ven ni.”

7.  §

Az R. 41.  §-a a kö vet ke zõ (6) be kez dés sel egé szül ki és
ez zel egy ide jû leg az ere de ti (6)–(10) be kez dés szá mo zá sa
(7)–(11) be kez dés re vál to zik:

„(6) A (4) be kez dés ben rög zí tett ha tár idõ nem vo nat ko zik
a hul la dék gaz dál ko dás ról  szóló 2000. évi XLIII. tör vény
(a továb biak ban: Hgt.) ha tá lya alá tar to zó, le ra kás sal ár tal -
mat la nít ha tó hul la dék le ra ká sá ra szol gá ló létesít ményekre,
ha az a tör vény hatályba lépése elõtt lé te sült. Az ilyen lé te sít -

mény nek leg ké sõbb 2009. jú li us 15. nap já ig meg kell felel -
niük a vo nat ko zó jog sza bá lyi és ha tó sá gi elõ írásoknak. Az e
ren de let ben és a hul la dék le ra kás sal,  valamint a hul la dék le ra -
kó val kap cso la tos egyes sza bá lyok ról és fel té te lek rõl  szóló
kü lön jog sza bály ban fog lal ta kat nem tel je sí tõ hul la dék le ra kó 
leg ké sõbb 2009. jú li us 15-ig üze mel het.”

8.  §

Az R. 48.  §-a a kö vet ke zõ e) pont tal egé szül ki:
[48.  § Ez a ren de let az Eu ró pai Kö zös ség aláb bi jog sza -

bá lya i nak  való meg fe le lést szol gál ja:]
„e) a kör nye ze ti ká rok meg elõ zé se és fel szá mo lá sa

 tekintetében a kör nye ze ti fe le lõs ség rõl  szóló, 2004. áp ri lis
21-i 2004/35/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi irány elv vel.”

9.  §

(1) Ez a ren de let 2007. áp ri lis 30-án lép ha tály ba, ez zel
egy ide jû leg az R.

21.  § (4) be kez dé sé nek b) pont já ban, 24.  § (1) be kez dé -
sé nek f) pont já ban, 24.  § (2) be kez dé sé nek b) pont já ban,
25.  § (1) be kez dé sé nek c) pont já ban és (2) be kez dé sé ben,
26.  § (1), (2), (3) be kez dé sé ben, (4) be kez dé sé nek fel ve ze -
tõ mon da tá ban és a), b), e), i) pont ja i ban, 27.  § (1) és
(3) be kez dé sé ben, 28.  § (1) be kez dé sé ben, (2) bekezdé -
sének fel ve ze tõ mon da tá ban és a), c) pont ja i ban, 30.  §
(5) be kez dé sé ben, 31.  § (5) be kez dé sé ben, 32.  § (1) be kez -
dé sé ben, 33.  § (1) be kez dé sé ben, 36. § (1) be kez dés
b) pont já ban, 38.  § (3) be kez dé sé ben, 40.  § (3) és
(4) bekezdé sében, 7. szá mú mel lék let 7. pont já nak fel ve -
ze tõ és záró mon da tá ban, valamint a) pont já ban, 8. a),
8. b), 9. ab) pont ja i ban és 11. pont já nak fel ve ze tõ mon da -
tá ban, 8. szá mú mel lék let cí mé ben, 1. a), 1. c), 1. f), 1. g),
1. h), 2. b), 2. f) pont ja i ban, 3. pont já nak cí mé ben és 3. b)
pont já ban, 4. pont já nak cí mé ben és 4. a), 4. d), 4. l),
4. m) pont ja i ban, 6. pont já nak cí mé ben és fel ve ze tõ mon -
da tá ban, 7. pont já nak cí mé ben, 9. szá mú mel lék let cí mé -
ben, 1. a), 1. c), 1. d), 1. f), 1. g), 1. h), 2. b) pont ja i ban, 3. és 
4. pont ja i nak cí mé ben, 4. a), 4. e), 4. g), 4. h), 4. i),
4. j) pont ja i ban, 5. és 6. pont ja i nak cí mé ben, 7. pont já nak
fel ve ze tõ szö ve gé ben, 9. c) pont já ban, 10. szá mú mel lék let 
2. c) pont já ban, 11. szá mú mel lék let B) pont já ban a „mû -
sza ki” szö veg rész,

22.  § (3) be kez dé sé nek a) pont ja,
22.  § (6) be kez dé sé ben a „szennye zett” szö veg rész,
23.  § (3) be kez dé sé ben az „a tény fel tá rá si terv tõl  való

el té rés, il let ve” szö veg rész,
24.  § (1) be kez dés a), d), e) és gb) pont ja,
29.  § (2) be kez dé se,
32.  § (1) és (3) be kez dé se,
33.  § (3) be kez dés a) pont já ban a „ta laj, il let ve” szö veg -

rész
ha tá lyát vesz ti.
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(2) Az R.
3.  § 12. pont já ban a „szennye zést” szö veg rész he lyé be a 

„szennye zést, ká ro so dást” szö veg,
3.  § 32. pont já ban a „szennye zé sé nek” szö veg rész

 helyébe a „szennye zé sé nek, ká ro so dá sá nak” szö veg,
15.  § (7) be kez dés a) pont já ban a „szennye zés, ká ro sí -

tás” szö veg rész he lyé be a „szennye zett ség, ká ro so dás”
szö veg,

15.  § (7) be kez dé sé nek d) pont já ban, 19.  § (5) be kez dé -
sé ben, 21.  § (1) be kez dé sé ben, 6. szá mú mel lék let fel ve ze -
tõ mon da tá ban, 3. pont fel ve ze tõ mon da tá ban, 3. ba), 4. és
5. pont já ban a „szennye zett ség” szö veg rész he lyé be a
„szennye zett ség, il let ve ká ro so dás” szö veg,

15.  § (7) be kez dé sé nek d) pont já ban és a 7. szá mú mel -
lék let 2. c) pont já ban a „szennye zés” szö veg rész he lyé be
a „szennye zés, ká ro sí tás” szö veg,

19.  §-ának (12) be kez dé sé ben, 29.  §-ának (4) be kez dé -
sé ben, 35.  §-ának (2) be kez dé sé ben, 10. szá mú mel lék le té -
nek 8. pont já ban a „21.  § (9) be kez dés” szö veg rész he lyé -
be a „21.  § (10) be kez dés” szö veg,

24.  § (2) be kez dé sé nek b) pont já ban a „tény le ge sen
mért át lag” szö veg rész he lyé be a „szennye zett ség te rü le -
tén mért ér té kek bõl szá mí tott át lag” szö veg,

26.  § (4) be kez dé sé nek j) pont já ban, 8. szá mú mel lék let
1. a), 1. b), 3. a) pont já ban a „szennye zett” szö veg rész
 helyébe a „ká ro so dott” szö veg,

26.  §-ának (4) be kez dés k) pont já ban, 7. szá mú mel lék -
le té nek 13. c) pont já ban a „21.  § (9) be kez dé se” szö veg -
rész he lyé be a „21.  § (10) be kez dé se” szö veg,

26.  § (5) be kez dé sé ben a „mun ka nap pal” szö veg rész
he lyé be a „nap pal” szö veg,

27.  § (1) be kez dé sé ben a „mun ka na pon” szö veg rész
 helyébe a „na pon” szö veg,

30.  § (2) be kez dé sé ben a „mo ni tor ing ki ala kí tá sá ra és
üze mel te té sé re” szö veg rész he lyé be „mo ni tor ing rend szer
ki ala kí tá sá ra és mû köd te té sé re” szö veg,

30.  § (3) be kez dé sé ben a „mo ni tor ing üze mel te té se”
szö veg rész he lyé be a „mo ni tor ing rend szer mû köd te té se”
szö veg,

31.  § (2) be kez dé sé ben a „víz mi nõ sé gi kár el há rí tás sal
össze füg gõ fel ada tok ról” szö veg rész he lyé be a „kör nye -
zet ká ro so dás meg elõ zé sé nek és el há rí tá sá nak rend jé rõl”
szö veg,

32.  § (2) be kez dés ében a „Az (1) be kez dés” szö veg rész
he lyé be a „A Kvt. 101.  § (4) be kez dé se” szö veg,

33.  § (1) be kez dé sé ben a „szennye zett sé get” szö veg rész 
he lyé be a „ká ro so dást” szö veg,

39.  § (5) be kez dé sé ben a „Kör nye zet vé del mi és víz ügyi
cél elõ irány zat” szö veg rész he lyé be a „kár men te sí tés cél ját 
szol gá ló fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat” szö veg,

41.  § (3) be kez dé sé ben a „szennye zett sé ge” szö veg rész
he lyé be a „ká ro so dá sa” szö veg,

41.  § (3) be kez dé sé ben, a 7. szá mú mel lék let 1. g) pont -
já ban, 9. szá mú mel lék let 1. i), 2. b) pont já ban a „szennye -
zett ség” szö veg rész he lyé be a „ká ro so dás” szö veg,

6. szá mú mel lék le té nek cí mé ben a „szennye zett sé gé -
nek” szö veg rész he lyé be a „szennye zett sé gé nek, il let ve
ká ro so dá sá nak” szö veg,

6. szá mú mel lék let 3. b) pont já ban a „szennyezettsé -
gére” szö veg rész he lyé be a „szennye zett sé gé re, il let ve
 károsodására” szö veg,

6. szá mú mel lék let 13. pont já ban a „19.  § (12) bekez -
dése” he lyé be a „19.  § (13) be kez dé se” szö veg
lép.

(3) E ren de let ren del ke zé se it a ha tály ba lé pé se után meg -
valósított kör nye zet ká ro sí tá sok ra, va la mint kör nye zet ve -
szé lyez te tõ ma ga tar tá sok ra kell al kal maz ni. Mu lasz tás
 által meg valósított kör nye zet ká ro sí tás vagy kör nye zet ve -
szé lyez te tés ese tén az ak kor ha tá lyos sza bá lyo kat kell
 alkalmazni, ami kor a kör nye zet hasz ná ló a kör nye zet ká ro -
so dást vagy kör nye zet ve szé lyez te tést meg aka dá lyoz hat ta
vol na.

(4) Ez a ren de let a kör nye ze ti ká rok meg elõ zé se és fel -
szá mo lá sa te kin te té ben a kör nye ze ti fe le lõs ség rõl  szóló,
2004. áp ri lis 21-i 2004/35/EK eu ró pai par la men ti és ta ná -
csi irány elv nek  való meg fe le lést szol gál ja.

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

A Kormány
93/2007. (IV. 26.) Korm.

rendelete

a felszíni vizek minõsége védelmének szabályairól
 szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet

módosításáról

A Kor mány a kör nye zet vé del mé nek ál ta lá nos sza bá -
lya i ról  szóló 1995. évi LIII. tör vény 36.  §-ában, a
110.  §-ának (7) be kez dés f) és v) pont já ban, va la mint a víz -
gaz dál ko dás ról  szóló 1995. évi LVII. tör vény 14.  §-ának
(6) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján a követ -
kezõket ren de li el:

1.  §

A fel szí ni vi zek mi nõ sé ge vé del mé nek sza bá lya i ról
 szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. ren de let (a továb biak -
ban: Kr.) a kö vet ke zõ 39–41. pont tal egé szül ki:

[3.  § E ren de let al kal ma zá sá ban:]
„39. fel szí ni víz ben oko zott ká ro so dás: a fel szí ni víz

öko ló gi ai, ké mi ai, il let ve mennyi sé gi ál la po tá ban, il let ve
öko ló gi ai po ten ci ál já ban köz vet le nül vagy köz vet ve be kö -
vet ke zõ, mér he tõ, je len tõs és ked ve zõt len vál to zás, il let ve
a fel szí ni víz ál tal nyúj tott szol gál ta tás köz vet len vagy
köz ve tett mér he tõ je len tõs rom lá sa;
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40. re ge ne rá ció: az a fo lya mat, il let ve te vé keny ség
– ide ért ve a ter mé sze tes re ge ne rá ló dást is –, amely nek
 erdeményeképpen a ká ro so dott ál la pot meg szû nik, a ká ro -
so dott fel szí ni víz, il let ve az ál ta la nyúj tott, ká ro so dott
szol gál ta tás vissza áll az ere de ti ál la pot ba;

41. kár men te sí tés: olyan hely re ál lí tá si in téz ke dés,
amely a fel szí ni víz ká ro so dá sá nak eny hí té sé re, az ere de ti
ál la pot vagy ah hoz kö ze li ál la pot hely re ál lí tá sá ra, va la -
mint a fel szí ni víz ál tal nyúj tott szol gál ta tás helyreállítá -
sára vagy az zal egyen ér té kû szol gál ta tás biz to sí tá sá ra irá -
nyul, így kü lö nö sen olyan mû sza ki, gaz da sá gi és igazga -
tási te vé keny ség, amely a ve szé lyez te tett, szennye zett,
 károsodott fel szí ni víz meg is me ré se, ille tõ leg a szennye -
zett ség, ká ro so dás és a koc ká zat mér té ké nek csök ken té se,
meg szün te té se, to váb bá mo ni to ro zá sa ér de ké ben szük -
séges.”

2.  §

A Kr. 11.  § (2) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

[(2) A ki bo csá tó üzem sze rû mû kö dé sén kí vül álló ok ból
be kö vet ke zõ, rend kí vü li szennye zés ese té ben a ki bo csá tó]

„b) azon na li be avat ko zást igény lõ eset ben a kü lön jog -
sza bály ban1 fog lal tak nak meg fele lõen a kár el há rí tást
azon nal kö te les meg kez de ni.”

3.  §

A Kr. 13.  §-ának e) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

[A szenny vi zet ki bo csá tó lé te sít mé nyek üze mel te té se so -
rán a kör nye zet vé del me szem pont já ból az el ér he tõ leg -
jobb tech ni kát kell al kal maz ni. En nek meg ha tá ro zá sá nál
figye lembe kell ven ni]

„e) a te vé keny ség fel ha gyá sa ese tén, az eset le ges to váb -
bi szennye zé sek, ká ro so dá sok koc ká za tá nak el ke rü lé sé hez 
és a mû kö dé si te rü let kör nye zet vé del mi szem pont ból meg -
fe le lõ ál la po tá nak vissza ál lí tá sá hoz szük sé ges, meg kö ve -
telt in téz ke dé se ket.”

4.  §

(1) A Kr. 14.  §-ának (1) be kez dés c) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(1) A szenny víz ki bo csá tás sal járó lé te sít mé nyek mû -
köd te té se so rán:]

„c) a tech no ló gi ai elõ írások meg tar tá sá val, az üzem -
zavarok meg elõ zé sé vel, ille tõ leg el há rí tá sá val a víz -
szennye zést meg kell aka dá lyoz ni.”

1 90/2007. (IV. 26.) Korm. ren de let a kör nye zet ká ro so dás megelõzé -
sének és el há rí tá sá nak mód já ról.

(2) A Kr. 14.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(5) Amennyi ben a ki bo csá tott szenny víz ve szé lyez te ti
vagy kor lá toz za a fel szí ni víz bõl ki vett víz hasz ná la tát, vagy
ká ro san szennye zi a köz csa tor nát, ille tõ leg ve szé lyez te ti a
szenny víz tisz tí tó mû kö dé sét, il let ve tisz tí tá si  hatékonyságát,
a fel ügye lõ ség – a te le pü lé si szenny víz tisz tí tó te le pek, a köz -
szol gál ta tást vég zõ, lét fenn tar tá si, köz egész ség ügyi, köz ok -
ta tá si és tûz- és ka taszt ró fa vé del mi fel ada to kat el lá tó in téz -
mé nyek ki vé te lé vel – a ki bo csá tót a ve szé lyez te tés vagy ká -
ro so dás mér té ké tõl füg gõ en ha tá ro zat ban kö te le zi a szenny -
víz ki bo csá tás kor lá to zá sá ra vagy le ál lí tá sá ra.”

5.  §

A Kr. a kö vet ke zõ cím mel és 39/A–E.  §-sal egé szül ki:

„FELSZÍNI VIZEK KÁRMENTESÍTÉSE
A kivizsgálás

39/A.  § (1) A fel ügye lõ ség a fel szí ni víz je len tõ sen ked -
ve zõt len ál la po tá nak va ló szí nû sé gé rõl bir to ká ba ke rült
adat, in for má ció alap ján vizs gá la tot foly tat le. A ki vizs gá -
lást a fel ügye lõ ség a koc ká zat mér le ge lé se alap ján leg fel -
jebb az adat, in for má ció be ér ke zé sé tõl szá mí tott 90 na pon
be lül hajt ja vég re.

(2) A fel szí ni víz ál la po ta va ló szí nû sít he tõ en je len tõs és
ked ve zõt len az aláb bi fel té te lek bár me lyi ké nek meg va ló -
su lá sa ese tén:

a) a vízi és víz kö ze li, va la mint a fel szí ni víz tõl köz vet -
le nül füg gõ szá raz föl di élõ he lyek és élõ szer ve ze tek fenn -
ma ra dá sá hoz szük sé ges fel té te lek ked ve zõt len vál to zá sa;

b) a ren del te tés sze rû víz hasz ná lat kor lá to zá sa, aka dá -
lyo zá sa;

c) kör nye zet-egész ség ügyi koc ká zat fenn ál lá sa;
d) kü lön jog sza bály ban2 meg ha tá ro zott környezet -

minõségi ha tár ér ték túl lé pé se;
e) e ren de let 1. szá mú mel lék le té nek C) pont já ban meg -

ha tá ro zott anya gok, to váb bá D) pont já ban meg ha tá ro zott
anya gok, meg ha tá ro zott tech no ló gi á ból tör té nõ fel színi
víz be ke rü lé se;

f) ha tó sá gi ha tá ro zat ban meg ál la pí tott alap ál la pot ked -
ve zõt len meg vál to zá sa.

(3) A ki vizs gá lás alap ján a fel ügye lõ ség dönt:
a) a kör nye zet ká ro so dás meg elõ zé sé nek és el há rí tá sá -

nak rend jé rõl  szóló kü lön jog sza bály sze rin ti kár el há rí tás
meg in dí tá sá ról,

b) a kár men te sí tés bár mely sza ka szá nak, vagy a sza ka -
szok 39/B.  § (4) be kez dés sze rin ti együt tes el ren de lé sé rõl,

c) a Kvt. 73.  § alap ján a kör nye zet vé del mi fe lül vizs gá -
lat ról,

d) a kör nye zet ká ro so dás be kö vet ke zé se va ló szí nû sé gé -
nek hi á nyá ban az el já rás meg szün te té sé rõl.

2 40/2006. (X. 6.) KvVM ren de let a fel szí ni vi ze ket szennye zõ egyes ve -
szé lyes anya gok kör nye zet mi nõ sé gi ha tár ér té ke i rõl és azok al kal ma zá sá ról.
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(4) A fel ügye lõ ség a ki vizs gá lás so rán, va la mint a kár -
men te sí tés bár mely sza ka szá ban azon na li be avat ko zást
igény lõ kör nye zet ká ro so dás ese tén a szük sé ges kör nye zet -
vé del mi meg elõ zõ és kár el há rí tás sal össze füg gõ, kü lön
jog sza bály3 sze rin ti in téz ke dés rõl ren del kez het.

A kármentesítés

39/B.  § (1) A kár men te sí tés vég re haj tá sá ra kö te le zett a fel -
ügye lõ ség ál tal – a te vé keny sé gé vel össze füg gõ – meg ha tá -
ro zott ada tot, in for má ci ót a fel ügye lõ ség ré szé re bo csát ja.

(2) A kár men te sí tés sza ka szai:
a) tény fel tá rás, amely fel de rí tõ és rész le tes vizs gá lat ból 

áll hat,
b) be avat ko zás,
c) az a) és b) pon tok so rán foly ta tott mo ni tor ing.
(3) A kár men te sí tés bár mely sza ka sza a kár men te sí tés

le zá rá sá ig szük ség sze rint el ren del he tõ, il let ve meg is mé -
tel he tõ.

(4) A fel ügye lõ ség a kár men te sí tés sza ka sza i ról vagy
azok egy ré szé rõl a kör nye ze ti koc ká za tot mér le gel ve
össze vont ha tá ro za tot is hoz hat in do kolt eset ben.

(5) Amennyi ben a kár men te sí tés több kör nye ze ti ele met 
érint, a kár men te sí tést az érin tett kör nye ze ti ele mek re néz -
ve csak együt te sen, egy más ra te kin tet tel le het el vé gez ni.
A tény fel tá rás nak (a tény fel tá rá si terv nek, a tény fel tá rá si
zá ró do ku men tá ci ó nak), a be avat ko zás nak (a be avat ko zá si
terv nek, a be avat ko zá si zá ró do ku men tá ci ó nak) va la -
mennyi érin tett kör nye ze ti elem re ki kell ter jed nie és az
összes érin tett kör nye ze ti elem re ki ter je dõ egy sé ges ha tá -
ro za tot kell hoz ni a kü lön jog sza bály ren del ke zé se sze rint.

(6) A kár men te sí tés bár mely sza ka szá nak vég re haj tá sá -
ra vo nat ko zó ha tá ro zat ban meg ál la pí tott ha tár idõ csak
 kivételes eset ben – az ügy meg íté lé sé nek össze tett sé gé re
te kin tet tel – mó do sít ha tó.

(7) A kár men te sí tés so rán biz to sí ta ni kell, hogy a
szennye zés ne te võd jön át más kör nye ze ti elem re, a fel szín 
alat ti víz re, a föld ta ni kö zeg nem szennye zett ré sze i re,
 illetve, hogy az a le he tõ leg ki sebb kör nye ze ti ter he lés sel
jár jon, és ne okoz zon kör nye ze ti ve szé lyez te tést, szennye -
zést, kör nye zet ká ro so dást.

(8) A kár men te sí tés so rán az ere de ti kör nye ze té bõl
( helyérõl) ki ter melt és a szennye zett te rü le ten a kí vánt
mér té kig a leg jobb el ér he tõ tech ni ka al kal ma zá sá val sem
ár tal mat la nít ha tó, el szál lí tott szennye zõ anya gok ke ze lé -
sé re a hul la dé kok ra vo nat ko zó kü lön jog sza bá lyok elõ -
írásait kell al kal maz ni.

(9) A Kvt. 56.  §-ának (1) be kez dé se sze rin ti ese tek ben
a kár men te sí tést az OKKP ke re té ben kell vé gez ni.

Tényfeltárás

39/C.  § (1) A tény fel tá rás
a) amennyi ben a kör nye zet ká ro so dás meg ál la pí tá sá nak

bo nyo lult sá ga azt szük sé ges sé te szi, tény fel tá rá si terv
 készítésébõl,

3 A kör nye zet ká ro so dás meg elõ zé sé nek és el há rí tá sá nak rend jé rõl  szóló
90/2007. (IV. 26.) Korm. ren de let.

b) fel de rí tõ és rész le tes tény fel tá rás ból, to váb bá
c) tény fel tá rá si zá ró do ku men tá ció ké szí té sé bõl

áll.
(2) A tény fel tá rás ra kö te le zõ ha tá ro zat tar tal maz za:
a) a va ló szí nû sít he tõ en ká ro so dott fel szí ni víz meg je lö -

lé sét;
b) a fel szí ni víz ká ro so dá sa va ló szí nû sé gé nek meg ál la -

pí tá sa kor fi gye lem be vett té nye zõ ket, jel lem zõ ket, az
ezek kel kap cso la tos el já rá sok, vizs gá la tok meg je lö lé sét;

c) az (1) be kez dés c) pont ban meg ha tá ro zot tak ra fi gye -
lem mel tény fel tá rá si terv ké szí té sé nek elõ írását, benyúj -
tási ha tár ide jét;

d) a tény fel tá rá si zá ró do ku men tá ció be nyúj tá si ha tár -
ide jét.

(3) A tény fel tá rá si terv nek tar tal maz nia kell a tény fel tá -
rás sal kap cso la tos mind azon mun kát, amely a tény fel tá rá si 
zá ró do ku men tá ció meg ala po zott össze ál lí tá sá hoz szük -
séges, be le ért ve a tény fel tá rás hoz kap cso ló dó mo ni tor ing
ter vét.

(4) A tény fel tá rá si ter vet a (2) be kez dés sze rin ti ha tá ro -
zat ban meg je lölt ha tár idõ re en ge dé lye zés re be kell nyúj -
tani a fel ügye lõ ség hez. A fel ügye lõ ség nem kö te le zi a kö -
te le zet tet tény fel tá rá si terv ké szí té sé re, ha a kár men te sí tés
sür gõs sé ge, a vár ha tó költ ség ala csony szint je, a szennye -
zõ anya gok kis szá ma va ló szí nû sít he tõ.

(5) A (4) be kez dés sze rin ti tény fel tá rá si terv el fo ga dá sá -
ról a fel ügye lõ ség dönt.

(6) A tény fel tá rá si mun kák meg kez dé sét 8 na pon be lül,
a tény fel tá rás so rán ész lelt bár mi lyen rend kí vü li kö rül -
ményt ha la dék ta la nul be kell je len te ni a fel ügye lõ ség nek.

(7) A tény fel tá rás so rán ész lel tek alap ján, a tény fel tá rás -
ra kö te le zett kez de mé nye zé sé re in do kolt eset ben, a fel -
ügye lõ ség 8 na pon be lül dönt a tény fel tá rá si terv mó do sí -
tá sá nak el fo ga dá sá ról vagy el uta sí tá sá ról.

(8) A tény fel tá rást és an nak ered mé nye it do ku men tál ni
kell. A tény fel tá rá si zá ró do ku men tá ci ót a (9) be kez dés
sze rint kell össze ál lí ta ni és be nyúj ta ni a fel ügye lõ ség hez.

(9) A tény fel tá ró zá ró do ku men tá ció az aláb bi a kat tar tal -
maz za:

a) a fel szí ni víz ere de ti ál la po tá ra vo nat ko zó ada to kat;
b) a fel szí ni víz ká ro so dá sa utá ni ál la po tá ra vo nat ko zó

ada to kat;
c) a már el vég zett kár men te sí té si sza ka szok bemuta -

tását, ered mé nyét;
d) a le het sé ges be avat ko zá si vál to za tok be mu ta tá sát,

jel lem zé sét, to váb bá a ja va solt vál to zat jel lem zé sét és
 indokolását;

e) a ter mé sze tes re ge ne rá ló dás esé lyét, mér té két, vár -
ha tó idõ tar ta mát;

f) a tény fel tá rás alatt mû köd te tett mo ni tor ing bemuta -
tását, to váb bá mo ni tor ing ter vet a tény fel tá rást kö ve tõ sza -
kasz ra.

(10) A fel ügye lõ ség dönt a tény fel tá rá si zá ró do ku men -
tá ció el fo ga dá sá ról, va la mint a kör nye zet ká ro so dás sal
kap cso la tos to váb bi fel ada tok ról, így:

a) a tény fel tá rás foly ta tá sá ról;
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b) a be avat ko zás el vég zé sé nek szük sé ges sé gé rõl, il let -
ve a be avat ko zás meg va ló sí tá si ter vé nek el ké szí té sé rõl és
be nyúj tá sá ról, amennyi ben meg ál la pít ha tó a fel szí ni víz
je len tõ sen ked ve zõt len ál la po ta;

c) a tény fel tá rást kö ve tõ mo ni to ro zás el ren de lé sé rõl;
d) a kár men te sí tés be fe je zé sé rõl, ha min den kö rül mény 

együt tes mér le ge lé se azt mu tat ja, hogy a to váb bi kár men -
te sí té si mun ká ra nincs szük ség.

Beavatkozás

39/D.  § (1) A be avat ko zá si terv tar tal mi kö ve tel mé nye it
a 4. szá mú mel lék let tar tal maz za.

(2) A fel ügye lõ ség a 4. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro -
zot tak fi gye lem be vé te lé vel a be avat ko zá si terv alap ján
dönt az ab ban meg je lölt le het sé ges be avat ko zás ki vá lasz -
tá sá ról és vég re haj tá sá nak el ren de lé sé rõl.

(3) A be avat ko zást el ren de lõ ha tá ro zat nak tar tal maz nia
kell, a kö te le zett ál tal be nyúj tott be avat ko zá si terv bõl
 kiválasztott be avat ko zás ra ala po zot tan:

a) a ká ro so dott te rü let meg ne ve zé sét, azo no sí tó it;
b) in do kolt eset ben kö te le zést a ká ro so dott te rü let tel

össze füg gés ben a be avat ko zá si terv be nyúj tá sá ig vég zett
mun ká la tok do ku men tá lá sá ra, és an nak a ha tó ság hoz való
be nyúj tá sá ra, ki vé ve, ha a kö te le zett ezt már meg tet te;

c) kö te le zést a ká ro so dott, il let ve a kár men te sí té si
mun ká la tok kal érin tett te rü let nek a kár men te sí tés cél já ból
tör té nõ sza bad dá té te lé re;

d) a be avat ko zás ki vi te li ter vé re, a mun kák üte me zé sé -
re vo nat ko zó elõ írá so kat;

e) a be avat ko zás meg kez dé sé nek és vég re haj tá sá nak
ha tár ide jét;

f) a tény fel tá rást köve tõen üze mel te tett kár men te sí té si
mo ni tor ing el fo ga dá sát;

g) a be avat ko zás idõ tar ta ma alatt üze me lõ kár men te sí -
té si mo ni tor ing ki vi te le zé sé re és üze mel te té sé re vonat -
kozó elõ írásokat;

h) az ügy szem pont já ból fon tos egyéb fel ada tok el ren -
de lé sét (így pél dá ul: a ká ro so dott te rü let meg je lö lé sét
 figyelmeztetõ táb lák kal).

(4) A be avat ko zá si mun kák meg kez dé sét az azt meg -
elõzõ 10 nap pal be kell je len te ni a fel ügye lõ ség nek, amely
a mun ká la to kat el len õr zi. A be avat ko zá si mun ká kat do ku -
men tál ni kell.

(5) A be avat ko zás so rán ész lel tek alap ján, a kö te le zett
kez de mé nye zé sé re in do kolt eset ben a fel ügye lõ ség en ge -
dé lye zi a be avat ko zá si terv mó do sí tá sát.

(6) A be avat ko zás be fe je zé sét 5 na pon be lül be kell
 jelenteni a fel ügye lõ ség nek.

(7) A (6) be kez dés sze rin ti be je len tés nek tar tal maz nia
kell a be avat ko zást el ren de lõ ha tá ro zat szá mát, tár gyát,
a mun ka be fe je zé sé nek idõ pont ját, va la mint a ha tó sá gi
 ellenõrzõ min ta vé tel biz to sí tá sá nak mód ját.

(8) A fel ügye lõ ség el len õr zé sé re a be avat ko zá si zá ró do -
ku men tá ció el bí rá lá sá ig ke rül het sor.

(9) A kö te le zett a be avat ko zá si mun kák be fe je zé sét
köve tõen a (10) be kez dés sze rint össze ál lí tott beavatko -

zási zá ró do ku men tá ci ót kö te les be nyúj ta ni a fel ügye lõ ség -
hez.

(10) A be avat ko zá si zá ró do ku men tá ció tar tal maz za:
a) az el vég zett kár men te sí té si mun kák, be avat ko zá sok

le írá sát;
b) a be avat ko zás ered mé nyét;
c) a ter mé sze tes re ge ne rá ló dás kö vet kez té ben vár ha tó

vál to zá so kat;
d) a be avat ko zás so rán mû köd te tett mo ni tor ing be mu -

ta tá sát, to váb bá a be avat ko zás ha té kony sá gát el len õr zõ
kár men te sí té si mo ni to rig ter vét;

e) a Kvt. 56.  §-ának (1) be kez dés c) pont ja sze rin ti ese -
tek ben a be avat ko zás sal fel me rült költ sé gek is mer te té sét.

(11) A fel ügye lõ ség a be avat ko zá si zá ró do ku men tá ció
kéz hez vé te lét kö ve tõ 60 na pon be lül dönt:

a) a be avat ko zás elég te len sé ge ese tén an nak folyta -
tásáról,

b) a to váb bi tény fel tá rás el ren de lé sé rõl, vagy
c) a be avat ko zás be fe je zé sé rõl a zá ró do ku men tá ció

 elfogadásával, to váb bá
d) a kár men te sí té si mo ni tor ing ról, il let ve
e) a kár men te sí tés be fe je zé sé rõl.

Monitoring

39/E.  § (1) A kár men te sí tés tény fel tá rás és be avat ko zás
sza ka sza i ban foly ta tott te vé keny ség kör nye zet re gya ko -
rolt ha tá sát, ered mé nyes sé gét, to váb bá a kör nye zet ká ro so -
dás csök ke né sét, il let ve meg szû né sét fo lya ma to san, ille tõ -
leg az egyes sza ka szo kat kö ve tõ idõ sza kok ban a környe -
zeti ál la pot vál to zá sát a kö te le zett mo ni tor ing ke re té ben
 ellenõrzi.

(2) A mo ni tor ing ma gá ban fog lal ja az (1) be kez dés sze -
rin ti el len õr zés

a) ter ve zé sét;
b) meg va ló sí tá sát;
c) mû köd te té sét;
d) fe lül vizs gá la tát;
e) meg szün te té sét.
(3) A mo ni tor in got el ren de lõ ha tá ro zat tar tal maz za:
a) a vizs gált kör nye ze ti ele mek meg ha tá ro zott pa ra mé -

te re i nek ész le lé sét, mé ré sét, meg fi gye lé sét;
b) az ész le lé si, mé ré si, meg fi gye lé si ada tok gyûj té sét,

fel dol go zá sát, nyil ván tar tá sát, rend sze res ér té ke lé sét;
c) a mo ni tor in got el ren de lõ fel ügye lõ sé gi ha tá ro zat

sze rin ti tar tal mú és gya ko ri sá gú adat szol gál ta tást;
d) ér té ke lõ ta nul mány ké szí té sét, ha tá ro zat ban meg -

adott gya ko ri ság gal;
e) a mo ni tor ing, il let ve an nak ré szét ké pe zõ lé te sít mé -

nyek fel szá mo lá sá ra, meg szün te té sé re vo nat ko zó terv
 készítését.

(4) A mo ni tor ing rend szer ki ala kí tá sá ra és mû köd te té sé -
re vo nat ko zó ter vet kör nye ze ti ele men ként a tény fel tá rá si
zá ró do ku men tá ci ó ra és a be avat ko zá si záródokumentá -
cióra vo nat ko zó kö ve tel mé nyek nek meg fele lõen kell el ké -
szí te ni.
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(5) A mo ni tor ing rend szer mû köd te té se so rán jelent -
kezõ, a ter ve zet tõl el té rõ kö rül mé nyek ese tén a mo ni tor ing 
mó do sí tá sá ra vo nat ko zó (2) be kez dés d) pont sze rin ti
 felülvizsgálatot azon nal el kell ren del ni, és a mû köd te tést
a mó do sí tott terv sze rint kell vé gez ni.

(6) A be avat ko zá si zá ró do ku men tá ció jó vá ha gyá sá val
el ren delt mo ni tor ing leg alább a ha tá ro zat ban meg ál la pí tott 
idõ tar tam fe lé ig, azon ban leg fel jebb a zá ró do ku men tá ci ót
el fo ga dó ha tá ro za tot kö ve tõ 5 évig ter jed. A kár men te sí tés
egyéb sza ka sza i ban el ren delt mo ni tor ing leg fel jebb az
adott sza kasz le zá rá sá ig tart.

(7) A (6) be kez dés ben fog lal tak tól a fel ügye lõ ség in do -
kolt eset ben el tér het, kü lö nö sen, ha a be avat ko zás be fe je -
zé se után az ál la pot meg fi gye lé sé rõl más te vé keny ség hez
kap cso ló dó mo ni tor ing kö te le zett ség ke re té ben gon dos -
kod nak.

(8) A mo ni tor ing je len tés, il let ve zá ró do ku men tá ció tar tal -
mi kö ve tel mé nye it az 5. szá mú mel lék let ha tá roz za meg.

(9) A mo ni tor ing zá ró do ku men tá ció alap ján a fel ügye -
lõ ség dönt:

a) szük ség ese tén tény fel tá rás, be avat ko zás vég zé sé rõl, 
eset le ges ki egé szí té sé rõl;

b) a mo ni tor ing foly ta tá sá ról;
c) a mo ni tor ing be fe je zé sé rõl;
d) a kár men te sí tés be fe je zé sé rõl, ha min den kö rül mény 

együt tes mér le ge lé se azt mu tat ja, hogy to váb bi kár men te -
sí té si mun ká ra nincs szük ség.”

6.  §

A Kr. 45.  §-a a kö vet ke zõ e) pont tal egé szül ki:
[45.  § 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:]
„e) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2004/35/EK

irány el ve (2004. áp ri lis 21.) a kör nye ze ti ká rok meg elõ zé -
se és fel szá mo lá sa te kin te té ben a kör nye ze ti fe le lõs ség -
rõl.”

7.  §

A Kr. e ren de let 1–2. szá mú mel lék le té vel meg ál la pí tott
4–5. szá mú mel lék let tel egé szül ki.

8.  §

E ren de let 2007. áp ri lis 30-án lép ha tály ba, ren del ke zé -
se it a ha tály ba lé pé se után meg va ló sí tott kör nye zet ká ro sí -
tá sok ra, va la mint kör nye zet ve szé lyez te tõ ma ga tar tá sok ra
kell al kal maz ni. Mu lasz tás ál tal meg va ló sí tott kör nye zet -
ká ro sí tás vagy kör nye zet ve szé lyez te tés ese tén az ak kor
ha tá lyos sza bá lyo kat kell al kal maz ni, ami kor a kö te le zett a 
kör nye zet ká ro so dást vagy kör nye zet ve szé lyez te tést meg -
aka dá lyoz hat ta vol na.

9.  §

Ez a ren de let az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács
2004/35/EK irány el ve (2004. áp ri lis 21.) a kör nye ze ti
 károk meg elõ zé se és fel szá mo lá sa te kin te té ben a kör nye -
ze ti fe le lõs ség rõl, 2. cikk 1. a) és 15. pont já nak, 7. cikk
(3) be kez dé sé nek, va la mint II. mel lék le te 1.1.3., 1.2.,
1.3. pont já nak való meg fe le lést szol gál ja.

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

1. számú melléklet
a 93/2007. (IV. 26.) Korm. rendelethez

„4. számú melléklet
a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelethez

A beavatkozási terv tartalmi követelményei

1. A be avat ko zá si terv ké szí té se so rán

a) vizs gál ni kell min den olyan szennye zõ anyag tér be li
elõ for du lá sát, mely nek je len lé te a kár oko zó te vé keny sé ge
vagy az ál ta la al kal ma zott tech no ló gi ák alap ján va ló szí nû -
sít he tõ;

b) rész le tes ké mi ai vizs gá la tot kell vé gez ni a fel szí ni
víz re, üle dék re vo nat ko zó an an nak ér de ké ben, hogy va la -
mennyi, a szennye zõ dést oko zó szennye zõ anyag elõ for -
du lá sa meg ál la pít ha tó le gyen;

c) le kell ha tá rol ni a szennye zõ dés ál tal érin tett te rü le tet;
d) ki kell vá lasz ta ni az al kal ma zás ra ja va solt, bi zo nyí -

tot tan leg jobb el ér he tõ be avat ko zá si tech no ló gi át;
e) vizs gál ni kell a kár men te sí tés be avat ko zá sá nak

pénz ügyi-mû sza ki meg va ló sít ha tó sá gát, költ ség hasz nos -
sá gát.

2. A be avat ko zá si terv ben meg je lölt le het sé ges be avat -
ko zá sok kö zöt ti vá lasz tás hoz a kö te le zett

a) az el sõd le ges be avat ko zá sok azo no sí tá sa so rán kö te -
les mér le gel ni a fel szí ni vi zek és szol gál ta tá sok ere de ti
 állapothoz kö ze li ál la pot ba tör té nõ gyors és köz vet len
vissza ál lí tá sa ér de ké ben a vá laszt ha tó be avat ko zá sok vagy 
a ter mé sze tes re ge ne rá ló dás le he tõ sé gét;

b) a ki egé szí tõ és a ki egyen lí tõ be avat ko zás mér té ké -
nek meg ha tá ro zá sa so rán a ki e sõ fel szí ni vi zet vagy szol -
gál ta tást az adott fel szí ni víz zel vagy szol gál ta tás sal
egyen ér té kû fel szí ni víz zel vagy szol gál ta tás sal kell he -
lyet te sí te ni. A he lyet te sí tés el sõd le ges kö ve tel mé nye a ká -
ro so dott fel szí ni víz hez vagy szol gál ta tás hoz tí pu sá ban,
mi nõ sé gé ben és mennyi sé gé ben ha son ló fel szí ni víz, il let -
ve szol gál ta tás biz to sí tá sa.

Amennyi ben
a) a (2) be kez dés b) pont já ban meg ha tá ro zott he lyet te -

sí tés nem va ló sít ha tó meg, al ter na tív ér té ke lé si tech ni ká -
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kat kell al kal maz ni, al ter na tív fel szí ni vi zek, il let ve szol -
gál ta tá sok biz to sí tá sá val (így pél dá ul: a mi nõ ség rom lás
kom pen zál ha tó a kár men te sí té si in téz ke dé sek mennyi sé -
gé nek nö ve lé sé vel). A fel ügye lõ ség a szük sé ges ki egé szí -
tõ és ki egyen lí tõ be avat ko zás mér té ké nek meg ha tá ro zá sá -
ra elõ ír hat ja a meg fe le lõ mód szert (így pél dá ul: pénz ügyi
ér té ke lés);

b) az el ve szett fel szí ni vi zek, il let ve szol gál ta tá sok
 értékelése el vé gez he tõ, de a he lyet te sí tõ fel szí ni vi zek,
 illetve szol gál ta tá sok ér té ke lé se nem hajt ha tó vég re éssze -
rû ha tár idõn be lül vagy éssze rû költ ség szin ten, a fel ügye -
lõ ség olyan be avat ko zá so kat vá laszt hat, ame lyek költ sé ge
meg egye zik az el ve szett fel szí ni vi zek, il let ve szol gál ta tá -
sok be csült pénz ügyi ér té ké vel.

3. A ki egé szí tõ és a ki egyen lí tõ be avat ko zá sok ter ve zé -
se so rán annyi idõ re kell gon dos kod ni to váb bi fel szí ni
 vizekrõl, il let ve szol gál ta tá sok ról, amennyi a be avat ko zá -
sok ide á lis idõ tar ta ma és idõ be osz tá sa alap ján szük sé ges
(így pél dá ul: mi nél több idõt vesz igény be az ere de ti ál la -
pot ba tör té nõ vissza ál lás, an nál több ki egyen lí tõ be avat ko -
zást kell al kal maz ni, míg a töb bi té nye zõ nem vál to zik).

4. A be avat ko zá si terv ben a le het sé ges, éssze rû be avat -
ko zá si le he tõ sé ge ket a kö te le zett nek az el ér he tõ leg jobb
tech ni ka al kal ma zá sá val és a kö vet ke zõ is mér vek alap ján
kell ér té kel ni:

a) ha tás a köz egész ség ügy re és a biz ton ság ra;
b) vég re haj tás költ sé ge;
c) a si ke res ség va ló szí nû sé ge;
d) az idõ mér té ke, amely szük sé ges ah hoz, hogy a fel -

szí ni vi zek ben oko zott ká rok kár men te sí té sé re tett in téz ke -
dé sek ki fejt sék ha tá su kat;

e) föld raj zi kap cso lat a ká ro so dott ter mé sze ti te rü let tel;
f) a kü lön bö zõ le he tõ sé gek
fa) mi lyen mér ték ben elõ zik meg a jö võ be li ká ro kat, és

mennyi re ke rül he tõk el ál ta luk az adott le he tõ ség vég re -
haj tá sá ból adó dó má sod la gos ká rok,

fb) mi lyen elõ nyös ha tá so kat gya ko rol nak a ter mé sze ti
erõ for rás és/vagy szol gál ta tás egyes össze te võ i re,

fc) mennyi re ve szik figye lembe a lé nye ges tár sa dal mi,
gaz da sá gi és kul tu rá lis vo nat ko zá so kat és a he lyi sa já tos -
sá gok ból adó dó egyéb lé nye ges té nye zõ ket,

fd) mi lyen mér ték ben ál lat ják hely re a fel szí ni vi zek -
ben oko zott ká ro kat szen ve dett ter mé sze ti te rü le tet.

5. A le het sé ges be avat ko zá sok ér té ke lé se so rán vá -
laszt ha tó olyan el sõd le ges be avat ko zás, amely nem, vagy
csak las sab ban ál lít ja vissza tel je sen a ká ro so dott fel szí ni
vi zek ere de ti ál la po tát (így pél dá ul: ha az azo nos szin tû
fel szí ni vi zek, il let ve szol gál ta tá sok biz to sí tá sá ról más hol
ala cso nyabb költ ség gel le het gon dos kod ni). A vá lasz tás
fel té te le, hogy ered mény ként az el sõd le ges te rü le ten a fel -
szí ni vi zek ben, il let ve szol gál ta tá sok ban be kö vet ke zõ
vesz te sé get egy re je len tõ sebb ki egé szí tõ vagy ki egyen lí tõ
be avat ko zás sal kom pen zál juk an nak ér de ké ben, hogy az
el ve szí tett fel szí ni vi zek hez, il let ve szol gál ta tá sok hoz

 hasonló szin tû fel szí ni vi zek, il let ve szol gál ta tá sok áll ja -
nak ren del ke zés re.

6. Ki egyen lí tõ be avat ko zást kell vé gez ni a fel szí ni
 vizek és azok szol gál ta tá sa i nál re ge ne rá ló dá sá ig be kö vet -
ke zõ ide ig le nes vesz te sé gek kom pen zá lá sá ra. Ez a kom -
pen zá ció a fel szí ni víz to váb bi ja ví tá sát je len ti vagy ká ro -
so dott, vagy pe dig a má sik ter mé sze ti te rü le ten. E fo ga lom
nem ter jed ki a köz nek nyúj tott pénz be li kom pen zá ci ó ra.”

2. számú melléklet
a 93/2007. (IV. 26.) Korm. rendelethez

„5. számú melléklet
a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelethez

A monitoring jelentés, illetve záródokumentáció
tartalmi követelményei

1. A ká ro so dott fel szí ni víz meg je lö lé se, le ha tá ro lá sa

2. A ká ro so dott fel szí ni víz tu laj do no sa i nak, ke ze lõ i -
nek, hasz ná ló i nak, il let ve a kár men te sí té si mo ni tor ing ra
kö te le zett ada tai

3. A mo ni tor ing ke re té ben vizs gált kör nye ze ti ele mek
fel so ro lá sa

3.1. A vizs gá la ti gya ko ri ság

3.2. A mé ré sek, meg fi gye lé sek, ész le lé sek, to váb bá
a min ta vé tel mód szer ta na

3.3. A mért, ész lelt, meg fi gyelt ada tok nyil ván tar tá sa
és fel dol go zá si rend je

3.4. Az ér té ke lés ered mé nye, kü lö nö sen:
a) A mo ni tor ing lé te sít mé nyek ál la po ta
b) A min ta vé te lek rend sze res sé ge
c) A min ta vé te lek meg bíz ha tó sá ga
d) A hely szí ni vizs gá la tok meg bíz ha tó sá ga
e) A la bo ra tó ri u mi vizs gá la tok meg bíz ha tó sá ga
f) Az ada tok vi szo nyí tá sa a vo nat ko zó ha tár ér té kek hez
g) Trend vizs gá la tok, ten den ci ák fel is mer he tõ sé ge
h) Ja vas lat az eset le ges mó do sí tá sok ra

4. A kár men te sí tés ko ráb bi sza ka sza i ban ki ala kí tott kár -
men te sí té si mo ni tor ing be mu ta tá sa (amennyi ben  készült)

5. A mo ni tor ing eset le ges hi á nyos sá ga i nak bemuta -
tása, rö vid in do ko lás sal

6. A mo ni tor ing ered mé nye i nek rész le tes be mu ta tá sa

7. Mel lék le tek: do ku men tu mok, tér ké pek, áb rák, fo tók

8. Egye bek”
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A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

33/2007. (IV. 26.) FVM
rendelete

az Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból
az energetikai célból termesztett növények

termesztéséhez nyújtható kiegészítõ támogatás
igénybevételének feltételeirõl

A me zõ gaz da sá gi, ag rár-vi dék fej lesz té si, va la mint ha -
lá sza ti tá mo ga tá sok hoz és egyéb in téz ke dé sek hez kap cso -
ló dó el já rás egyes kér dé se i rõl  szóló 2007. évi XVII. tör -
vény 81.  § (3) be kez dé sé nek a) pont já ban ka pott fel ha tal -
ma zás alap ján, a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi -
nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 162/2006. (VII. 28.)
Korm. ren de let 1.  §-ának a) pont já ban meg ha tá ro zott fel -
adat kör ben el jár va a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

Fogalommeghatározás

1.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban:
1. ener gia nö vény: az 1973/2004/EK bi zott sá gi ren de -

let (a továb biak ban: EKR) 24. cikk (1) be kez dés sze rin ti
kul tú ra;

2. ener ge ti kai ter mék: az EKR 23. cikk c) pont ja sze -
rin ti ter mék;

3. ener ge ti kai célú fel hasz ná lás: ener gia nö vé nyek nek
az Eu ró pai Kö zös ség te rü le tén vég zett te vé keny ség ke re -
té ben ener ge ti kai ter mék ké tör té nõ át ala kí tá sa, fel hasz ná -
lá sa;

4. ener gia nö vény tí pus: az adott ener ge ti kai ter mék
elõ ál lí tá sá ra al kal mas ener gia nö vény kul tú rák;

5. fel vá sár ló: az EKR 23. cik ke e) pont ja sze rin ti fel vá -
sár ló;

6. el sõd le ges fel dol go zó: az EKR 23. cikk d) pont ja
sze rin ti fel dol go zó;

7. kö zös sé gen be lü li vá sár ló: az Eu ró pai Kö zös ség más 
tag ál la má ban be jegy zett el sõd le ges fel dol go zó vagy fel vá -
sár ló;

8. köz tes ter mék: nap ra for gó ból, õszi ká posz ta rep cé bõl 
elõ ál lí tott nö vé nyi olaj, va la mint szó ja liszt, lu cer na pel let
és bri kett;

9. fás szá rú ener ge ti kai ül tet vény: a fás szá rú ener ge ti -
kai célú ül tet vé nyek rõl  szóló 71/2007. (IV. 14.) Korm.
ren de let (a továb biak ban: R.) 2.  § (2) be kez dé sé nek

a) pont ja sze rin ti sar jaz ta tá sos fás szá rú ener ge ti kai ül tet -
vé nyek;

10. el is mert pi a ci sze rep lõ: az EKR 37. cikk sze rin ti és
a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter „az ener -
gia nö vény fel dol go zók és fel vá sár lók el is me ré sé rõl”  szóló 
fel hí vá sa alap ján el is me ré si nyil ván tar tás ba vett el sõd le -
ges fel dol go zó vagy fel vá sár ló;

11. rep re zen ta tív ho zam: az EKR 26. cikk sze rin ti rep -
re zen ta tív ho zam, amely nek kul tú rán kén ti meg ha tá ro zá sa
a sta tisz ti kai, il let ve egyéb mó don gyûj tött ada tok alap ján
tör té nik;

12. SAPS R.: az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Ga ran cia
Alap ból fi nan szí ro zott egy sé ges te rü let ala pú tá mo ga tás
(SAPS) 2007. évi igény be vé te lé vel kap cso la tos egyes kér -
dé sek rõl  szóló 28/2007. (IV. 20.) FVM ren de let;

13. TOP UP R.: az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Ga ran cia
Alap ból fi nan szí ro zott egy sé ges te rü let ala pú tá mo ga tá -
sok hoz (SAPS) kap cso ló dó 2007. évi ki egé szí tõ nem ze ti
tá mo ga tá sok (top up) igény be vé te lé vel kap cso la tos egyes
kér dé sek rõl  szóló 29/2007. (IV. 20.) FVM ren de let.

A támogatás feltételei

2.  §

(1) E ren de let alap ján az EKR 23. cik ke a) pont ja sze rin -
ti me zõ gaz da sá gi ter me lõ ki egé szí tõ tá mo ga tást ve het
igény be az aláb bi fel té te lek együt tes tel je sü lé se ese té ben:

a) a te rü le ten a SAPS R. alap ján tá mo ga tás ra jo go sult;
b) a te rü le ten ener gia nö vényt ter meszt, me lyet ener ge -

ti kai cél ra hasz nál nak fel;
c) a fás szá rú ener ge ti kai ül tet vé nyek te le pí té se meg -

tör tént, il let ve 2007. ok tó ber 31-ig meg tör té nik, és ren del -
ke zik a Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal (a továb -
biak ban: MgSzH) ál tal az R. alap ján ki ál lí tott, a te le pí tés
tel je sí té sé rõl  szóló ha tó sá gi bi zo nyít vánnyal, il let ve a
fenn ma ra dás en ge dé lye zé se tár gyá ban ho zott ha tó sá gi ha -
tá ro zat tal;

d) az EKR 26. cik ké ben meg ha tá ro zott fel té te lek nek
meg fe le lõ, el is mert pi a ci sze rep lõ vel kö tött szer zõ dés sel,
il let ve sa ját célú fel hasz ná lás ese tén nyi lat ko za tot nyújt be
az EKR 33. cikk (2) be kez dé sé ben fog lal tak ról;

e) kö zös sé gen be lü li vá sár ló ese tén a fel vá sár lá si
szer zõ dés ak kor ke rül el fo ga dás ra, ha a Me zõ gaz da sá gi
és Vi dék fej lesz té si Hi va tal (a továb biak ban: MVH)
meg ke re sé sé re az adott tag or szág el já ró ha tó sá gá nak az
EKR 40. cik ké ben fog lalt tá jé koz ta tá sa alap ján, ha

ea) az érin tett tag or szág ban mi nõ sí té si rend szer ke rül
al kal ma zás ra, ak kor a kö zös sé gen be lü li fel vá sár ló az
adott tag or szág EKR 37. cik ke sze rin ti el is me ré si nyil ván -
tar tá sá ban sze re pel, il let ve

eb) az adott tag or szág ban a 60 euró/ha ga ran cia le tét
rend szert al kal maz nak és a kö zös sé gen be lü li fel dol go zó a
pénz ügyi biz to sí té kot az EKR 31. cik ke sze rin ti le tét be he -
lyez te;
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f) tel je sí ti az EKR 24–30. és 33–36. cik ké ben fog lal ta -
kat.

(2) A ter me lõ kö te les a te rü le ten ter melt ener gia nö vény
tel jes – de leg alább a rep re zen ta tív ho za mok kal meg egye -
zõ – mennyi sé gét el is mert pi a ci sze rep lõ ré szé re át ad ni, le -
szál lí ta ni, il let ve ener ge ti kai cél ra fel hasz nál ni, és az er rõl
 szóló szál lí tá si, be ta ka rí tá si bi zony la tot az EKR 29. cik ke
sze rin ti idõ pon tig az MVH hon lap ján köz zé tett for ma -
nyom tat vá nyon az ille té kes me gyei MVH hi va tal hoz be -
nyúj ta ni.

(3) Az e ren de let ben nem sza bá lyo zott kér dé sek vo nat -
ko zá sá ban a SAPS R., va la mint a TOP UP R. elõ írásait
kell al kal maz ni.

Támogatás mértéke

3.  §

Az ener ge ti kai nö vény ter mesz tés ki egé szí tõ te rü let ala -
pú tá mo ga tá sá nak mér té ke az 1782/2003/EK ren de let
89. cik ké ben fog lal tak sze rin ti el já rás alap ján ke rül meg -
ha tá ro zás ra, mely leg fel jebb 45 euró/ha le het.

Támogatási kérelem

4.  §

A tá mo ga tá si ké rel met a SAPS R.-ben meg ha tá ro zot tak
sze rint kell be nyúj ta ni, amely hez mel lé kel ni kell:

a) az el is mert pi a ci sze rep lõ vel kö tött szer zõ dés egy
ere de ti pél dá nyát;

b) éve lõ kul tú rák ese té ben, a ter me lõ az EKR 25. cikk
(2) be kez dé sé ben sze rint kö te les nyi lat koz ni az összes
érin tett alap anyag faj tá ról, be ve tett te rü let rõl hek tár ban ki -
fe je zett két ti ze des pon tos ság gal és az elsõ be ta ka rí tás vár -
ha tó évé rõl.

Egyéb rendelkezések

5.  §

(1) A 2.  § (2) be kez dés sze rin ti re fe ren cia ho za mo kat a
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter kul tú rán -
kén ti bon tás ban a Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Ér -
te sí tõ ben te szi köz zé.

(2) El há rít ha tat lan kül sõ ok (vis ma i or) ese té ben az
EKR 28. cik ké ben, il let ve 34. cikk 3. pont já ban fog lal tak
sze rint kell el jár ni.

(3) A tá mo ga tás ki fi ze té sé nek együt tes fel té te le:
a) a SAPS R.-ben fog lal tak tel je sí té se, és
b) az EKR 29. cikk 1. pont a), c)–d) al pont ja it és

2. pont já ban fog lal tak tel je sí té se, és

c) az EKR 35. cik ké ben fog lal tak tel je sí té se, és
d) 2.  § (2) be kez dé se sze rin ti szál lí tá si, illetve be ta ka rí -

tá si nyi lat ko zat be nyúj tá sa.

(4) A tá mo ga tás össze gé nek csök ken té se, a ki zá rá sok és 
a szank ci ók a 796/2004/EK ta ná csi ren de let ben, valamint
az EKR-ben meg ha tá ro zot tak sze rint ke rül meg ál la pí tás ra.

Záró rendelkezések

6.  §

(1) E ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 3. na pon lép ha -
tályba.

(2) Ez a ren de let a kö vet ke zõ kö zös sé gi ren de le tek vég -
re haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé se ket ál la pít ja meg:

a) a Ta nács 1782/2003/EK ren de le te (2003. szep tem -
ber 29.) a kö zös ag rár po li ti ka ke re té be tar to zó köz vet len
tá mo ga tá si rend sze rek kö zös sza bá lya i nak megállapítá -
sáról és a me zõ gaz da sá gi ter me lõk ré szé re meg ha tá ro zott
tá mo ga tá si rend sze rek lét re ho zá sá ról, to váb bá a
2019/93/EGK, 1452/2001/EK, 1453/2001/EK,
1454/2001/EK, 1868/94/EK, 1251/1999/EK,
1254/1999/EK, 1673/2000/EK, 2358/71/EGK és a
2529/2001/EK ren de le tek mó do sí tá sá ról IV. cím, 5. fe je -
zet,

b) a Bi zott ság 1973/2004/EK ren de le te (2004. ok tó ber
29.) az 1782/2003/EK ta ná csi ren de let IV. és IVa. cí me i -
ben meg ha tá ro zott tá mo ga tá si rend sze re ket, to váb bá a
 pihentetett te rü let alap anyag-ter me lés re való hasz ná la tát
il le tõ en ugyan ezen ren de let al kal ma zá sá nak rész le tes
 szabályozásáról.

Gráf Jó zsef s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter

A gazdasági és közlekedési miniszter
48/2007. (IV. 26.) GKM

rendelete

a belföldi közforgalmú menetrend szerinti
vasúti személyszállítás és helyközi (távolsági)

autóbusz-közlekedés, valamint a nevelési-oktatási
intézmények által rendelt belföldi autóbusz

különjáratok legmagasabb díjairól

A gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter fel adat- és ha tás -
kö ré rõl  szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let
1.  §-ának e) pont já ban fog lalt ha tás kö röm ben el jár va, az
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árak meg ál la pí tá sá ról  szóló 1990. évi LXXXVII. tör vény
7.  §-ában fog lalt fel ha tal ma zás alap ján – a pénz ügy mi nisz -
ter rel egyet ér tés ben – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

A BELFÖLDI HELYKÖZI (TÁVOLSÁGI)
MENETREND SZERINTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS

DÍJAI

A személyszállítás díja

1.  §

(1) A hely kö zi (tá vol sá gi) me net rend sze rin ti au tó -
busszal vég zett és vas úti sze mély szál lí tá sért járó leg ma ga -
sabb dí jat

a) az uta zás tá vol sá ga,
b) a köz for gal mú sze mély szál lí tá si uta zá si ked vez mé -

nyek rõl  szóló jog sza bály alap ján az utast meg il le tõ ked -
vez mé nyek, valamint

c) a vas úti uta zá sok ese té ben a ko csi osz tály
figye lembe véte lével az 1. mel lék let sze rint kell meg ál la pí -
ta ni.

(2) Az uta zás tá vol sá gát a me net rend alap ján, a 2.  §-ra
fi gye lem mel kell meg ha tá roz ni.

(3) A szol gál ta tók üz let po li ti kai cél lal az 1. és 2. mel lék -
let ben meg ha tá ro zott nál ala cso nyabb me net dí jat is al kal -
maz hat nak, ame lyet az el lá tá sért fe le lõs nek tu do má sul kell 
ven nie.

(4) A me net tér ti uta zás ra  szóló me net jegy ára az azo nos
vi szony lat ra vo nat ko zó, egy útra  szóló me net jegy árá nak
leg fel jebb a két sze re se.

(5) A hely biz to sí tás díja a me net dí jon fe lül 130 Ft.

(6) A vas úti In ter city (IC) vo nat pót jegy díja 390 Ft,
amely a hely biz to sí tás dí ját nem tar tal maz za. A kö te le zõ
hely biz to sí tás sal köz le ke dõ In ter city (IC) vo na tok ra a pót -
jegy vál tás sal együtt hely jegy vál tá sa is kö te le zõ.

(7) A vas úti In ter city Ra pid (ICR) vo nat pót jegy díja
520 Ft, amely a hely biz to sí tás dí ját nem tar tal maz za. A kö -
te le zõ hely biz to sí tás sal köz le ke dõ In ter city Ra pid (ICR)
vo na tok ra a pót jegy vál tás sal együtt hely jegy vál tá sa is kö -
te le zõ.

(8) Vas úti sze mély szál lí tás nál a ko csi osz tály kü lön bö -
zet össze ge meg egye zik a tel jes árú elsõ és a má so dik ko -
csi osz tály díja kö zöt ti kü lönb ség gel.

(9) A ha vi tól el té rõ ér vé nyes sé gû bér let árát az ér vé -
nyes sé gi idõ szak nak meg fe le lõ arány ban az 1. mel lék let -
ben meg ha tá ro zott havi bér let árak ala pul vé te lé vel kell
meg ha tá roz ni.

(10) Az 1.  § (6)–(8) be kez dé sé ben, va la mint az 1–3.
mel lék let ben meg ha tá ro zott dí jak az ál ta lá nos for gal mi
adó össze gét tar tal maz zák.

(11) A 4.  §-ban meg ha tá ro zot ta kon kí vü li ese tek ben a
hely kö zi (tá vol sá gi) me net rend sze rin ti au tó bu szon a ki zá -

ró lag egy hely ség köz igaz ga tá si ha tá rán be lü li uta zá sért a
he lyi ön kor mány zat ál tal meg ál la pí tott me net dí jat kell
meg fi zet ni, ha erre az au tó busszal vég zett me net rend sze -
rin ti sze mély szál lí tás ról  szóló 2004. évi XXXIII. tör vény
3.  § (4) be kez dé sé nek a) pont ja alap ján az ön kor mány zat
és a hely kö zi köz le ke dé sért fe le lõs mi nisz ter meg ál la po -
dott és az au tó busz já ra tot a szol gál ta tó a he lyi me net rend -
jé ben is meg hir de ti.

Az utazás távolsága

2.  §

(1) Az uta zás tá vol sá gát – a (2) be kez dés ben meg ha tá ro -
zott ki vé tel lel – az in du ló és a cél ál lo más kö zöt ti vo nal sza -
ka szok me net rend ben fel tün te tett rész tá vol sá gai össze adá -
sá val kell meg ál la pí ta ni.

(2) Kü lön-kü lön kell az egyes rész tá vol sá go kat figye -
lembe ven ni

a) a Ma gyar Ál lam vas utak Zrt. és a Gyõr–Sop -
ron–Eben fur ti Vas út Zrt. vo nal sza ka it is érin tõ uta zá sok
so rán,

b) az azo nos út vo na lon el len té tes irány ban (oda- és
vissza út ban is mé tel ten) meg tett vo nal sza ka szo kon az is -
mé telt uta zás kez dõ pont já tól,

c) vas út ról au tó busz ra vagy au tó busz ról vas út ra  való
át szál lás sal (kom bi nál tan) tör té nõ uta zás kor a vas úti és
 autóbusszal uta zás rész tá vol sá ga it,

d) át szál lás sal tör té nõ au tó bu szos uta zá sok nál, az
egyes au tó busz já ra tok kal meg tett rész tá vol sá go kat, ha az
uta zás me net jeggyel tör té nik.

A menetdíj megfizetése

3.  §

(1) A me net dí jat – a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott ki -
vé tel lel – az uta zás meg kez dé se elõtt, a hely kö zi au tó -
busz-köz le ke dés ese té ben leg ké sõbb az au tó bu szon kell
meg fi zet ni. Az egy sze ri vagy több szö ri uta zás ra ki adott
me net jegy – ha vi bér let, fél ha vi bér let – (a továb biak ban
együtt: me net jegy) a me net díj meg fi ze té sét bi zo nyít ja.

(2) Ha azon a vas út ál lo má son, ahol az utas a vo nat ra fel -
száll, nincs pénz tár vagy a me net jegy ki adás szü ne tel, a
szol gál ta tó kö te les a vo na ton pót díj fel szá mí tá sa nél kül
egy uta zás ra ér vé nyes me net je gyet ki szol gál tat ni. Bér let -
jegy, ille tõ leg cso por tos uta zás ra me net jegy jár mû vön (vo -
na ton, illetve au tó bu szon)  való ki szol gál ta tá sát a szol gál -
ta tó ki zár hat ja.

(3) A me net jegy az azon fel tün te tett nél hosszabb bel -
földi uta zás me net dí já nak rész be ni fe de zé sé re felhasz -
nálható.
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4.  §

(1) Bu da pest köz igaz ga tá si ha tá rán be lü li he lyi uta zás ra
a) az or szá gos köz for gal mú vas út bel sõ vég ál lo má sa, a

köz ben sõ me net ren di meg ál ló he lyek és a Bu da pest köz -
igaz ga tá si ha tá rán be lü li utol só meg ál ló hely kö zöt ti, a
4. mel lék let ben fel so rolt, és az ott le ír tak sze rint a szol gál -
ta tó ál tal meg hir de tett sza ka szon és vo na to kon, 2. ko csi -
osz tá lyon, va la mint

b) a szol gál ta tó ál tal az 5. mel lék let sze rint meg hir de tett 
hely kö zi au tó busz vo na la kon
a Fõ vá ro si Ön kor mány zat ren de le té ben meg ha tá ro zott bu -
da pes ti egye sí tett bér le tek is ér vé nye sek.

(2) A bu da pes ti egye sí tett bér le tek – az (1) be kez dés ben
meg ha tá ro zott vas úti vo nal sza ka szok és vo na tok, va la mint 
au tó busz vo na lak ese té ben – a szol gál ta tó ál tal ki adott uta -
zá si fel té te lek ben meg ha tá ro zott te le pü lé sek kö zöt ti hely -
kö zi uta zá sok Bu da pest köz igaz ga tá si ha tá rán be lü li sza -
ka szá ra is ér vé nye sek.

(3) A bu da pes ti egye sí tett bér le tek nem ér vé nye sek a
hely- és pót jegy kö te les vo na tok ra, ide ért ve az Eu ro City,
az Eu ro Night, az In ter city és az In ter city Ra pid, va la mint a
bel föl di for ga lom ban fa kul ta tív hely biz to sí tás sal köz le ke -
dõ vo na to kat (exp ressz) is.

(4) A (3) be kez dés ben fog lal tak nem vo nat koz nak a
hely- és pót jegy kö te les vo na tok ki je lölt, hely- és pót jegy
nél kül igény be ve he tõ ko csi ja i ban tör té nõ uta zás ra.

(5) Az (1) be kez dés b) pont já ban meg ha tá ro zott au tó -
busz vo na lak me net rend jé ben az 1000-es vo nal szám mal
sze rep lõ tá vol sá gi já ra tok bu da pes ti egye sí tett bér let tel
nem ve he tõk igény be.

A menetjegy érvényessége

5.  §

(1) A bel föl di hely kö zi (tá vol sá gi) uta zás ra vál tott me -
net jegy a nem zet kö zi for ga lom ban tör té nõ uta zás ra nem
ér vé nyes.

(2) A me net je gyen a szol gál ta tó kö te les fel tün tet ni az
uta zás tá vol sá gát, a fi ze tett me net díj össze gét és an nak ál -
ta lá nos for gal mi adó tar tal mát, az ér vé nyes ség idõ tar ta mát. 
Az ér vé nyes ség rész le tes fel té te le it kü lön jog sza bály, il let -
ve a szol gál ta tó ál tal ki adott üz let sza bály zat ha tá roz za
meg. Vas úti me net jegy ese té ben az ér vé nyes ség idõ tar ta -
ma meg kez dett 200 ki lo mé te ren ként egy nap nál rö vi debb
nem le het.

(3) Az uta zás ra fel nem hasz nált me net jegy árát a szol -
gál ta tó vissza té rí ti. Az utas ké ré sé re az 50 km-nél na gyobb 
tá vol sá gú egy sze ri uta zás ra  szóló me net jegy ér vé nyes sé gi
ide jén be lül an nak vissza vál tá sát, az ér vé nyes ség idõ tar ta -
má nak meg vál toz ta tá sát, az út vo nal, ille tõ leg a cél ál lo más
mó do sí tá sát a szol gál ta tó a jegy ér vé nyes sé gi ide jé nek le -

jár tá ig, il let ve a meg ha tá ro zott nap tá ri nap ra és vo nat ra
vagy já rat ra ki adott je gyek ese té ben a vo nat vagy já rat el -
in du lá sa elõtt kö te les el vé gez ni.

(4) A mó do sí tá sért vagy vissza vál tá sért a me net jegy
árá nak 25%-át, de leg alább 100 Ft-ot és leg fel jebb
500 Ft-ot szá mít hat fel a szol gál ta tó. Az elõ vé tel ben meg -
vál tott 50 km és an nál ki sebb tá vol sá gú me net je gyet csak
az ér vé nyes ség kez de te elõtt kö te les a szol gál ta tó vissza -
vál ta ni.

Kézipoggyász-szállítás és útipoggyász
fuvarozásának díja

6.  §

(1) Az utas au tó busszal díj men te sen leg fel jebb 10 kg
ké zi poggyászt vi het ma gá val az au tó busz ba. Az au tó busz -
ba be vitt, a ké zi poggyász nál na gyobb tö me gû vagy ter je -
del mû cso ma gok to váb bí tá sá ért az úti poggyász-fu va ro zás
2. mel lék let sze rin ti dí ját kell meg fi zet ni.

(2) Az utas vas úton díj men te sen leg fel jebb 30 kg ké zi -
poggyászt vi het ma gá val a sze mély ko csi ban.

(3) A kü lön szer zõ dés alap ján vég zett, az au tó busz cso -
mag te ré ben el he lye zett, va la mint a sze mély szál lí tó vo nat -
tal to váb bí tott úti poggyász fu va ro zá sá nak dí ját a 2. mel -
lék let alap ján kell meg ál la pí ta ni.

(4) Az úti poggyász fu va ro zá sá nak tá vol sá ga az utas uta -
zá si tá vol sá gá val azo nos.

Élõ állatok szállításának díja és a kerékpár viteldíja

7.  §

(1) Vas úti szál lí tás ese tén az élõ ál lat nak, va la mint a ke -
rék pár nak az utas uta zá si tá vol sá gá ra tör té nõ szál lí tá sá ért
fi ze ten dõ dí jat a 2. mel lék let sze rint kell meg ál la pí ta ni.

(2) Az au tó bu szon szál lí tott ku tyá ért az úti poggyász fu -
va ro zá sá ra meg ha tá ro zott dí jat kell fi zet ni.

(3) A vak ve ze tõ, a moz gás kor lá to zot ta kat se gí tõ és a
rend õrségi ku tya szál lí tá sa díj ta lan.

(4) A ké zi poggyász, az úti poggyász és a je len §-ban nem
em lí tett élõ ál lat szál lí tá sá nak, fu va ro zá sá nak a ren de let ben
nem sza bá lyo zott egyéb fel té te le it kü lön jog sza bály, va la -
mint a szol gál ta tó ál tal ki adott uta zá si fel té te lek tar tal maz zák.

Pótdíjak

8.  §

(1) A meg ál la pí tott me net díj vagy pót jegy dí ján fe lül
500 Ft pót dí jat fi zet a vo na ton az, aki
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a) me net jegy-ki egé szí tés, il let ve ko csi osz tály-kü lön -
bö zet fi ze té sé re kö te les, ki vé ve, ha olyan he lyen szállt fel,
ahol a me net jegy meg vál tá sá ra nem volt le he tõ ség,

b) a bel föl di for ga lom ban pót jegy kö te les vo na ton ér vé -
nyes pót jegy nél kül uta zik,

c) a hely jegy kö te les vo nat ra ér vé nyes hely jegy nél kül
szállt fel,

d) a bel föl di for ga lom ban a pót- és hely jegy kö te les vo -
na ton ér vé nyes pót- és hely jeggyel nem ren del ke zik.

(2) A meg ál la pí tott me net díj (vi tel díj) vagy pót jegy dí -
ján fe lül 2000 Ft pót dí jat fi zet a vo na ton az, aki

a) me net jegy nél kül vagy ér vény te len me net jeggyel a
vo nat ra fel szállt, ki vé ve, ha olyan he lyen szállt fel, ahol a
me net jegy meg vál tá sá ra nem volt le he tõ ség és az ér vé nyes 
me net jegy hi á nyát az elsõ jegy vizs gá lat al kal má val jel zi,

b) jo go su lat la nul fog lal le ülõ he lyet és fel szó lí tás ra az
ülõ he lyet nem en ge di át utas tár sá nak (min den jo go su lat la -
nul el fog lalt ülõ he lyért),

c) az úti-, ille tõ leg a ké zi poggyász (élõ ál lat, ke rék pár)
to váb bí tá sá ra vo nat ko zó elõ írásokat nem tart ja meg,

d) a bel föl di uta zás ra igény be nem ve he tõ vo nat ra, ko -
csi ba bel föl di me net jeggyel fel szállt,

e) a csak for gal mi ok ból álló vo nat ra fel szállt,
f) a ko csi aj tót (ko csi sza kasz aj tót) akár kulccsal, akár

más esz köz zel jog el le ne sen le zár ja, vagy aki a le zárt ko -
csi aj tót ön ha tal mú lag fel nyit ja.

(3) A meg ál la pí tott me net díj vagy pót jegy dí ján fe lül
4000 Ft pót dí jat fi zet az, aki

a) az uta zá si fel té te le ket a je len §-ban kü lön nem sza -
bá lyo zott mó don meg sér ti, kü lö nö sen olyan tár gyat vagy
élõ ál la tot visz be a jár mû be, amely ké zi poggyász ként nem 
szál lít ha tó,

b) a jár mû vet poggyá szá val, ru há za tá val vagy más mó -
don be szennye zi.

(4) A meg ál la pí tott me net díj vagy pót jegy dí ján fe lül
6000 Ft pót dí jat fi zet az, aki

a) to vább uta zik an nál a tá vol ság nál, mint amely re a
me net je gye ér vé nyes,

b) jegy nél kül, ér vény te len jeggyel, bér let tel vagy ér -
vény te len uta zá si iga zol vánnyal kí sér li meg az uta zást, il -
let ve ér vény te len (pl. le járt ér vé nyes sé gû) ked vez mény re
jo go sí tó iga zol vánnyal, iga zo lás sal ve szi igény be a ked -
vez ményt,

c) a me net dí jat, vi tel dí jat, pót dí jat a vo na ton nem fi ze ti
meg,

d) a me net je gyet vagy az egyéb uta zás ra jo go sí tó iga -
zol ványt meg ha mi sít va hasz nál ja fel,

e) a név re  szóló me net je gyét, bér le tét vagy más, uta zás -
ra, il let ve ked vez mény igény be vé te lé re jo go sí tó iga zol vá -
nyát, iga zo lá sát arra jo go su lat lan ré szé re fel hasz ná lás ra át -
ad ja vagy a más ne vé re  szóló ilyen ok má nyo kat fel hasz -
nál ja,

f) a jegy vizs gá lat meg aka dá lyo zá sa, il let ve a jegy vizs -
gá lat hoz szük sé ges sze mé lyes ada ta i nak el tit ko lá sa  miatt
ha tó sá gi el já rás igény be vé te lét te szi szük sé ges sé,

g) az uta zá si ked vez ményt jo go su lat la nul ve szi igény -
be, il let ve jo go sult sá gát az elõ írt mó don iga zol ni nem tud -
ja,

h) aki a vas úton a ké zi fé ket, a vész fé ket vagy vész fék -
jel zõt kény sze rí tõ ok nél kül mû kö dés be hoz za, vagy rend -
el le nes ma ga tar tá sá val an nak mû kö dés be ho za ta lá ra vagy
a vo nat meg ál lí tá sá ra okot szol gál tat.

(5) A meg ál la pí tott me net díj vagy pót jegy dí ján fe lül
9000 Ft pót dí jat fi zet az, aki az (1)–(4) be kez dés ben meg -
ha tá ro zott fi ze té si kö te le zett sé gé nek 30 na pon be lül nem
tesz ele get.

(6) A pót díj he lyett 1000 Ft utó la gos be mu ta tá si dí jat
kö te les fi zet ni, aki az uta zá sa kor már ko ráb ban meg vál tott, 
az adott uta zás ra jo go sí tó me net jeggyel, ne vé re  szóló bér -
let tel, fél ha vi bér let tel, más ér vé nyes uta zá si iga zol -
vánnyal, il let ve a ked vez mény re jo go sí tó, elõ írt iga zol -
vánnyal, iga zo lás sal stb. ren del ke zik, de azt az uta zás al -
kal má val az el len õr zés kor fel mu tat ni nem tud ja, fel té ve,
ha azt utó lag, az uta zás nap já tól szá mí tott 15 na pon be lül a
szol gál ta tó ál tal elõ írt mó don be mu tat ja. Be mu ta tá si díj fi -
ze té se ese tén is meg kell fi zet ni a még meg nem fi ze tett
me net dí jat, il let ve a szol gál ta tó vissza té rí ti a meg fi ze tett
me net díj, il let ve pót díj és a he lyes me net díj, il let ve a be -
mu ta tá si díj kü lön bö ze tét.

(7) Az egyes me net je gyek, bér le tek és más uta zá si iga -
zol vá nyok ér vény te len sé gé nek ese te it rész le te sen a szol -
gál ta tók díj sza bá sa tar tal maz za.

A nevelési-oktatási intézmények által rendelt
 autóbusz különjáratának díja

9.  §

(1) A ne ve lé si-ok ta tá si in téz mé nyek (ide ért ve az óvo -
dát, az ál ta lá nos is ko lát, a szak mun kás kép zõ in té ze tet,
szak kép zõ is ko lát, a kö zép is ko lát, a fõ is ko lát és az egye te -
met) ál tal ren delt au tó busz kü lön já ra tért – a ne ve lé si-ok ta -
tá si in téz mény fenn tar tó já tól füg get le nül – a 3. mel lék let
sze rin ti dí jat, az ott meg ál la pí tott díj szá mí tá si mód alap ján
kell fel szá mí ta ni.

(2) A kü lön já ra ti au tó bu szon a tan in té ze tek ta nu lói, to -
váb bá a kí sé re tü ket el lá tó pe da gó gu sok, és au tó bu szon -
ként leg fel jebb 3 fõ kí sé rõ szü lõ utaz hat nak.

Záró rendelkezések

10.  §

(1) Ez a ren de let 2007. má jus 1-jén lép ha tály ba, egy ide -
jû leg ha tá lyát vesz ti

a) a bel föl di me net rend sze rin ti tá vol sá gi (hely kö zi)
au tó busz-köz le ke dés, va la mint az is ko lák és tan in té ze tek
ál tal ren delt bel föl di au tó busz kü lön já ra tok díj ár ól  szóló
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39/1999. (XII. 20.) KHVM ren de let, va la mint a mó do sí tá -
sá ról  szóló 31/2002. (XII. 17.) GKM ren de let, 141/2004.
(XII. 20.) GKM ren de let, 65/2005. (VIII. 19.) GKM ren de -
let, 60/2006. (VIII. 22.) GKM ren de let, 3/2007. (I. 9.)
GKM ren de let, to váb bá

b) a bel föl di köz for gal mú me net rend sze rin ti vas úti
sze mély szál lí tás leg ma ga sabb dí ja i ról  szóló 28/1996.
(XII. 20.) KHVM ren de let és a mó do sí tá sá ról  szóló
32/1998. (XII. 23.) KHVM ren de let, 98/2003. (XII. 18.)
GKM ren de let, 66/2005. (VIII. 19.) GKM ren de let,
81/2005. (X. 11.) GKM ren de let, 59/2006. (VIII. 22.)
GKM ren de let, 2/2007. (I. 9.) GKM ren de let.

(2) A vas úti köz le ke dés ben a ke let bé lyeg zés nél kül elõ -
vé tel ben vál tott me net je gye ket 2007. má jus 1-jé tõl csak a
régi és az új ár kö zöt ti díj kü lön bö zet meg fi ze té se után ér -
vé nye sí ti a vas út. A fel hasz ná lat lan me net je gye ket azon -
ban a szol gál ta tó ke ze lé si költ ség fel szá mí tá sa nél kül
2007. au gusz tus 1-jé ig vissza vált ja. A vas úti köz le ke dés -
ben az e ren de let ha tály ba lé pé se elõtt elõ vé tel ben meg ha -
tá ro zott nap ra vál tott, egy útra  szóló me net je gyek az ér vé -
nyes sé gi ide jü kön be lül, de leg ké sõbb 2007. jú li us 1-jé ig,
me net tér ti útra  szóló me net je gyek az ér vé nyes sé gi ide jü -
kön be lül, de leg ké sõbb 2007. au gusz tus 1-jé ig hasz nál ha -
tók fel uta zás ra.

Dr. Kóka Já nos s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter

1. melléklet
a 48/2007. (IV. 26.) GKM rendelethez

1. Egy útra  szóló menetdíjak
(forintban)

Tá vol ság
(km)

a) Tel jes árú 
me net jegy az

 au tó busz-
köz le ke dés ben

és a vas úti 
köz le ke dés ben

má sod osz tá lyon

b) Elsõ osz tá lyú
vas úti me net jegy

c) 50%-os 
ked vez mé nyes
jegy au tó busz-
köz le ke dés ben 

és a vas úti 
köz le ke dés ben

 má sod osz tá lyon

d) 90%-os 
ked vez mé nyes
jegy au tó busz-
köz le ke dés ben 

és a vas úti 
köz le ke dés ben

má sod osz tá lyon

5 125 155 62 12

10 200 250 100 20

15 250 310 125 24

20 300 375 150 30

25 375 470 190 38

30 450 565 225 46

35 525 655 265 52

40 600 750 300 60

45 675 845 340 68

50 750 940 375 76

60 900 1130 450 90

70 1050 1310 525 105

Tá vol ság
(km)

a) Tel jes árú 
me net jegy az

 au tó busz-
köz le ke dés ben

és a vas úti 
köz le ke dés ben

má sod osz tá lyon

b) Elsõ osz tá lyú
vas úti me net jegy

c) 50%-os 
ked vez mé nyes
jegy au tó busz-
köz le ke dés ben 

és a vas úti 
köz le ke dés ben

 má sod osz tá lyon

d) 90%-os 
ked vez mé nyes
jegy au tó busz-
köz le ke dés ben 

és a vas úti 
köz le ke dés ben

má sod osz tá lyon

80 1200 1500 600 120

90 1350 1690 675 135

100 1500 1880 750 150

120 1770 2220 885 175

140 2040 2550 1020 205

160 2290 2870 1150 230

180 2540 3180 1270 255

200 2780 3470 1390 280

220 3010 3760 1500 300

240 3230 4030 1610 325

260 3440 4300 1720 345

280 3640 4550 1820 365

300 3830 4790 1920 385

350 4280 5350 2140 430

400 4670 5830 2330 465

450 5000 6250 2500 500

500 5280 6600 2640 530

550 5500 6880 2750 550

2. A felmutatóra érvényes bérletek ára

a) A VOLÁN tár sa sá gok tá vol sá gi (hely kö zi) au tó -
busz já ra ta in fel mu ta tó ra ér vé nyes te rü le ti ér vé nyes sé gû
bér le tek ára (fo rint ban)

Havi Éves

or szá gos 106 000 1 060 000

ke le ti vagy nyu ga ti
or szág rész re  szóló

84 800 848 000

me gyei 72 700 727 000

b) A VOLÁN tár sa sá gok tá vol sá gi (hely kö zi) au tó -
busz já ra ta in fel mu ta tó ra ér vé nyes vi szony la ti ér vé nyes sé -
gû bér le tek ára (fo rint ban)

Tá vol ság (km) Havi Éves

5 6 600 66 000

10 9 800 98 000

15 13 500 135 000

20 18 100 181 000

25 22 700 227 000
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Tá vol ság (km) Havi Éves

30 27 400 274 000

35 31 800 318 000

40 36 400 364 000

45 40 900 409 000

50 45 400 454 000

60 54 500 545 000

70 63 600 636 000

80 72 700 727 000

90 81 800 818 000

100 90 800 908 000

100 fö lött 99 800 998 000

c) A fel mu ta tó ra ér vé nyes bér le tek ára a vas úti köz le -
ke dés ben (fo rint ban)

Éves bér let jegy ára Havi bér let jegy ára

2. 1. 2. 1.

ko csi osz tály ban

I. A MÁV
vo na la in

össz vo na las 1 600 000 2 000 000 160 000 200 000

cso por tos
(ra y on) 1 200 000 1 500 000 120 000 150 000

II. A GYSEV
vo na la in 720 000 900 000 72 000 90 000

3. A havi- és félhavi bérletek ára és a munkába járásra
szolgáló bérletek díjai

a) Ha vi bér let (fo rint ban)

Tá vol ság
(km) Díj sza bá si ár

Az au tó busz-köz le ke dés ben A vas úti köz le ke dés ben

mun ka vál la ló mun kál ta tó mun ka vál la ló mun kál ta tó

ál tal fi ze ten dõ ál tal fi ze ten dõ

5 5 000 1 000 4 000 700 4 300

10 8 000 1 600 6 400 1 120 6 880

15 9 900 1 980 7 920 1 390 8 510

20 12 000 2 400 9 600 1 680 10 320

25 15 000 3 000 12 000 2 100 12 900

30 18 000 3 600 14 400 2 520 15 480

35 21 000 4 200 16 800 2 940 18 060

40 24 000 4 800 19 200 3 360 20 640

45 27 000 5 400 21 600 3 780 23 220

50 30 000 6 000 24 000 4 200 25 800

60 36 000 7 200 28 800 5 040 30 960

70 42 000 8 400 33 600 5 880 36 120

80 48 000 9 600 38 400 6 720 41 280

90 54 000 10 800 43 200 7 560 46 440

Tá vol ság
(km) Díj sza bá si ár

Az au tó busz-köz le ke dés ben A vas úti köz le ke dés ben

mun ka vál la ló mun kál ta tó mun ka vál la ló mun kál ta tó

ál tal fi ze ten dõ ál tal fi ze ten dõ

100 60 000 12 000 48 000 8 400 51 600

120 70 900 14 200 56 700 9 930 60 970

140 81 500 16 300 65 200 11 400 70 100

160 91 700 18 300 73 400 12 800 78 900

180 102 000 20 300 81 700 14 200 87 800

200 111 000 22 200 88 800 15 600 95 400

b) Fél ha vi bér let (fo rint ban)

Tá vol ság
 (km)

Díj sza bá si ár

Az au tó busz-köz le ke dés ben A vas úti köz le ke dés ben

mun ka vál la ló mun kál ta tó mun ka vál la ló mun kál ta tó

ál tal fi ze ten dõ ál tal fi ze ten dõ

5 2 500 500 2 000 350 2 150

10 4 000 800 3 200 560 3 440

15 4 950 990 3 960 695 4 255

20 6 000 1 200 4 800 840 5 160

25 7 500 1 500 6 000 1 050 6 450

30 9 000 1 800 7 200 1 260 7 740

35 10 500 2 100 8 400 1 470 9 030

40 12 000 2 400 9 600 1 680 10 320

45 13 500 2 700 10 800 1 890 11 610

50 15 000 3 000 12 000 2 100 12 900

60 18 000 3 600 14 400 2 520 15 480

70 21 000 4 200 16 800 2 940 18 060

80 24 000 4 800 19 200 3 360 20 640

90 27 000 5 400 21 600 3 780 23 220

100 30 000 6 000 24 000 4 200 25 800

120 35 500 7 090 28 410 4 970 30 530

140 40 800 8 150 32 650 5 710 35 090

160 45 900 9 170 36 730 6 420 39 480

180 50 800 10 200 40 600 7 110 43 690

200 55 600 11 100 44 500 7 780 47 820

4. A rendszeres kedvezményes utazásra szolgáló
havibérletek ára*

Tá vol ság 
(km)

a) 67,5%-os ked vez mé nyes
 bér let

b) 90%-os ked vez mé nyes
 bér let

5 1 630 500

10 2 600 800

15 3 220 990

20 3 900 1 200

25 4 880 1 500
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Tá vol ság 
(km)

a) 67,5%-os ked vez mé nyes
 bér let

b) 90%-os ked vez mé nyes
 bér let

30 5 850 1 800

35 6 830 2 100

40 7 800 2 400

45 8 780 2 700

50 9 750 3 000

60 11 700 3 600

70 13 700 4 200

80 15 600 4 800

90 17 600 5 400

100 19 500 6 000

120 23 100 7 090

140 26 500 8 150

160 29 800 9 170

180 33 000 10 200

200 36 100 11 100

* A fél ha vi bér let ára a ha vi bér let árá nak fele.

2. melléklet
a 48/2007. (IV. 26.) GKM rendelethez

1. Útipoggyász és élõ állatok fuvarozásának díja a
helyközi menetrend szerinti autóbusz-közlekedésben

Tá vol ság
 (km)

Úti poggyász fu va ro zá sá nak díja 
(Ft)

1–50 135

51–100 170

100 fe lett 235

Ku tya szál lí tá sért és az au tó busz ba be vitt, a ké zi -
poggyász nál na gyobb tö me gû vagy ter je del mû cso ma gok
to váb bí tá sá ért az úti poggyász fu va ro zá sá ra meg ha tá ro zott
dí jat kell fi zet ni. Ke rék pár au tó bu szo kon nem szál lít ha tó.

Díj men tes a vak ve ze tõ, moz gás kor lá to zot ta kat se gí tõ és 
a rend õrségi ku tya szál lí tá sa.

2. Útipoggyász fuvarozásának díja a vasúti
közlekedésben

Tá vol ság 
(km)

Poggyász da ra bon ként
 fo rint ban

5 415

10 415

15 415

Tá vol ság 
(km)

Poggyász da ra bon ként
 fo rint ban

20 415

25 415

30 415

35 415

40 415

45 415

50 415

60 495

70 580

80 660

90 745

100 825

120 975

140 1 120

160 1 260

180 1 400

200 1 530

 

220 1 650

240 1 770

260 1 890

280 2 000

300 2 110

 

350 2 350

400 2 570

450 2 750

500 2 900

550 3 030

3. Élõ állatok fuvarozásának díja,
valamint a kerékpár viteldíja a vasúti közlekedésben

a) Egy útra  szóló

Bár mely vo nat 2. ko csi osz tá lyá ban

tá vol ság
 (km)

fo rint ban

5 190

10 190

15 190

20 190
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Bár mely vo nat 2. ko csi osz tá lyá ban

tá vol ság
 (km)

fo rint ban

25 190

30 190

35 190

40 190

45 190

50 190

60 225

70 265

80 300

90 340

100 375

120 445

140 510

160 575

180 635

200 695

220 750

240 805

260 860

280 910

300 960

350 1 070

400 1 170

450 1 250

500 1 320

550 1 380

A vak ve ze tõ, a moz gás kor lá to zot ta kat se gí tõ és a rend -
õrségi ku tya szál lí tá sa díj ta lan.

b) Ha vi bér let

Bár mely vo nat 2. ko csi osz tá lyá ban

tá vol ság 
(km)

fo rint ban

5 1 130

10 1 800

15 2 230

20 2 700

25 3 380

Bár mely vo nat 2. ko csi osz tá lyá ban

tá vol ság 
(km)

fo rint ban

30 4 050

35 4 730

40 5 400

45 6 080

50 6 750

60 8 100

70 9 450

80 10 800

90 12 200

100 13 500

120 16 000

140 18 300

160 20 600

180 22 900

200 25 000

A vak ve ze tõ, a moz gás kor lá to zot ta kat se gí tõ és a rend -
õrségi ku tya szál lí tá sa díj ta lan.

3. melléklet
a 48/2007. (IV. 26.) GKM rendelethez

A nevelési-oktatási intézmények által rendelt
autóbusz különjáratának díja

1. A dí jak az au tó bu szok ülõ he lye i tõl és kom fort fo ko -
za tá tól füg gõ en a kö vet ke zõk:

Díj-
cso port

Ülõ hely
 (fõ)

Alap Kom fort Ext ra

I. 9–20 Ft/km 195 255 335

Ft/óra 2 440 3 190 4 190

leg cse ké lyebb
díj (Ft)

12 200 16 000 21 000

II. 21–40 Ft/km 255 335 395

Ft/óra 3 190 4 190 4 940

leg cse ké lyebb
díj (Ft)

16 000 21 000 24 700

III. 41–54 Ft/km 335 395 470

Ft/óra 4 190 4 940 5 880

leg cse ké lyebb
díj (Ft)

21 000 24 700 29 400
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Díj-
cso port

Ülõ hely
 (fõ)

Alap Kom fort Ext ra

IV. 55 fe lett Ft/km 395 470 545

Ft/óra 4 940 5 880 6 810

leg cse ké lyebb
díj (Ft)

24 700 29 400 34 100

V. Csuk lós1 Ft/km 500

Ft/óra 6 250

leg cse ké lyebb
díj (Ft)

31 300

1 Ülõ he lyek szá má tól és kom fort fo ko zat tól füg get le nül.

Az ülõ he lyek szá má nak meg ha tá ro zá sá nál a köz úti jár -
mû vek for ga lom ba he lye zé sé nek és for ga lom ban tar tá sá -
nak mû sza ki fel té te le i rõl  szóló 6/1990. (IV. 12.) Kö HÉM
ren de let 8. mel lék le te 7.3.1. pont ja sze rin ti be so ro lást kell
al kal maz ni.

2. a) Az „alap kom fort” fo ko zat ba tar toz nak azon au tó -
bu szok, ame lyek nem fe lel nek meg leg alább a „kom for -
tos” ka te gó ri á ban elõ írt jel lem zõk mind egyi ké nek.

b) A „kom fort” ka te gó ri á ba tar to zó au tó bu szok nak leg -
alább a kö vet ke zõ fel sze relt ség gel kell ren del kez ni ük:

– nap vé dõ ro let ta vagy füg göny az utas ab lak nál,
– mik ro fon és hang erõ sí tõ az au tó busz-ve ze tõ vagy

utas kí sé rõ szá má ra (ki vé ve a 20 fõ alat ti be fo ga dó ké pes sé -
gû) utas té ri hang szó rók kal,

– az utas tér tõl el kü lö ní tett, kü lön zár ha tó poggyász tér
vagy után fu tó (ki vé ve a 20 fõ alat ti be fo ga dó ké pes ség),

– lég kon di ci o ná lás.
c) A „ki emelt kom fort” ka te gó ri á jú au tó bu szok nak a

„kom for tos” ka te gó ria kö ve tel mé nye in fe lül rendelkez -
niük kell:

– vi de ó val (41 fõ fe let ti be fo ga dó ké pes ség ese tén leg -
alább 2 kép er nyõ vel),

– for ró ital-au to ma tá val,
– víz öb lí té ses vagy ké mi ai mû köd te té sû WC-vel,
– az át já ró felé ki moz dít ha tó ülés sel,
– 20 fõ alat ti be fo ga dó ké pes ség ese tén is mik ro fon nal

és hang erõ sí tõ vel az au tó busz-ve ze tõ vagy utas kí sé rõ szá -
má ra utas té ri hang szó rók kal.

A „kom for tos” és a „ki emelt kom for tú” fo ko zat ba ak kor 
so rol ha tó va la mely au tó busz, ha a fo ko zat ra meg ha tá ro -
zott fel té te lek mind egyi ké nek meg fe lel.

3. A díj szá mí tás mód ját az ha tá roz za meg, hogy a kü -
lön já rat idõ tar ta ma leg fel jebb 72 óra vagy azt meg ha lad ja.

a) A 72 óra vagy en nél rö vi debb idõ tar ta mú kü lön já ra -
tért a dí jat vagy la gos szá mí tás sal úgy kell meg ál la pí ta ni,
hogy az au tó busz ülõ hely szá má ra, il let ve tí pu sá ra és kom -
fort fo ko za tá ra ér vé nyes óra-, il let ve ki lo mé ter dí jat meg
kell szo roz ni a díj szá mí tá si idõ vel, ille tõ leg a díj szá mí tá si
tá vol ság gal.

A két ered mény kö zül a ma ga sabb dí jat kell fel szá mí ta -
ni. Ha az így szá mí tott díj nem éri el au tó bu szon ként a leg -
cse ké lyebb dí jat, úgy meg álla po dás sze rin ti, de leg fel jebb

a leg cse ké lyebb díj nak meg fe le lõ a fi ze ten dõ díj. Ha a kü -
lön já ra tot – ugyan azon sze mé lyek bõl álló cso port szál lí tá -
sa cél já ból – egy nap fo lya mán több ször kell ki ál lí ta ni, a
leg cse ké lyebb dí jat a napi szál lí tá sok be fe je zé se után, egy -
szer le het fel szá mí ta ni.

A díj szá mí tá si idõ: a ga rázs ból (te lep hely rõl) in du lás tól, 
a ga rázs ba (te lep hely re) vissza ér ke zé sig el telt idõ, az ál ta -
lá nos ke re kí té si sza bá lyok sze rint egész órá ra ke re kít ve.

A díj szá mí tá si tá vol ság: a ga rázs ból (te lep hely rõl) in du -
lás tól a ga rázs ba (te lep hely re) vissza ér ke zé sig meg tett ki -
lo mé ter, az ál ta lá nos ke re kí té si sza bá lyok sze rint egész ki -
lo mé ter re ke re kít ve.

b) A 72 órát meg ha la dó kü lön já ra tok díj át – az au tó -
busz ülõ hely szá má ra és kom fort fo ko za tá ra fi gye lem mel –
a meg tett tá vol ság alap ján kell meg ál la pí ta ni.

A díj szá mí tá si tá vol sá got az a) pont ban elõ ír tak sze rint
kell meg ha tá roz ni, ha azon ban au tó bu szon ként és nap tá ri
na pon ként a tel je sít mény nem éri el a 100 km-t, meg egye -
zés sze rin ti, de leg fel jebb 100 km ve he tõ szá mí tás ba. Min -
den meg kez dett 24 óra tel jes nap nak szá mít.

c) A kü lön já rat ál tal meg tett ki lo mé ter-tá vol sá got az
au tó busz me net író ké szü lé ke, annak hi á nyá ban a ki lo mé -
ter-szám lá ló szer ke zet ál lá sa alap ján kell meg ál la pí ta ni.
Ha a ki lo mé ter-szám lá ló szer ke zet út köz ben meg hi bá so -
dik, a ki lo mé ter-tá vol sá got a min den ko ri leg újabb ki adá sú
út há ló za ti tér kép alap ján kell ki szá mí ta ni.

4. Ha a szol gál ta tó a meg ren de lés vissza iga zo lá sá ban
sze rep lõ nél ma ga sabb vagy ala cso nyabb ka te gó ri á ba tar -
to zó au tó buszt ál lít ki, mind két eset ben az ala cso nyabb ka -
te gó ria sze rin ti dí jat kell fel szá mí ta ni.

5. A dí jak al kal ma zá sá ra vo nat ko zó jo go sult sá got a
meg ren de lõ kö te les iga zol ni.

6. A kü lön já rat tel je sí té se so rán fel me rü lõ au tó pá -
lya-hasz ná la ti, par ko lá si és komp dí jak a meg ren de lõt ter -
he lik.

4. melléklet
a 48/2007. (IV. 26.) GKM rendelethez

1. A bu da pes ti he lyi köz le ke dés ben uta zó bér le tes uta -
sok az aláb bi sza ka szo kon ve he tik igény be az or szá gos
köz for gal mú vas úti sze mély szál lí tá si szol gál ta tá so kat a
bu da pes ti egye sí tett bér let bir to ká ban, ki vé ve a hely- és
pót jegy kö te les vo na to kat – ide ért ve az Eu ro City, az Eu ro -
Night, az In ter City és az In ter City Ra pid vo na to kat –, va la -
mint a bel föl di for ga lom ban fa kul ta tív hely biz to sí tás sal
köz le ke dõ vo na to kat (exp ressz).

Sor -
szám

A
vas út vo nal

me net-
ren di

me zõ jé nek
 szá ma

A vas út vo nal Bu da pes ti Köz le ke dé si Szö -
vet ség be (a továb biak ban: BKSZ) tar to zó

te le pü lé sek ál tal határolt szakasza

A Fõ vá ros te rü le tén be lü li utol só
vas út ál lo más, illet ve meg ál ló hely

1. 1 Bu da pest–Ta ta bá nya Bu da pest–Ke len föld

2. 2 Bu da pest–Esz ter gom Bu da pest–Üröm

3. 30 Bu da pest–Szé kes fe hér vár Nagy té tény–Érd li get
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Sor -
szám

A
vas út vo nal

me net-
ren di

me zõ jé nek
 szá ma

A vas út vo nal Bu da pes ti Köz le ke dé si Szö -
vet ség be (a továb biak ban: BKSZ) tar to zó

te le pü lé sek ál tal határolt szakasza

A Fõ vá ros te rü le tén be lü li utol só
vas út ál lo más, illet ve meg ál ló hely

4. 40 Bu da pest–Pusz ta sza bolcs Nagy té tény–Di ósd

5. 70 Bu da pest–Vác–Szob Rá kos pa lo ta–Új pest

6. 71 Bu da pest–Vác rá tót–Vác Rá kos pa lo ta–Kert -
vá ros

7. 80 Bu da pest–Hat van Rá kos csa ba

8. 100 Bu da pest–Ceg léd–
Szol nok

Sze me re te lep

9. 120 Bu da pest–Új szász–
Szol nok

Rá kos kert

10. 142 Bu da pest–La jos mi zse Pest szen tim re

11. 150 Bu da pest–Kun szent -
mik lós–Tass

So rok sár

2. A szol gál ta tó tá jé koz ta tó i ban, me net ren di ki ad vá -
nya i ban és az utas for gal mi te rek ben meg szo kott mó don
fel tün te ti az 1. pont ban meg ha tá ro zott, az ér vé nyes bu da -
pes ti egye sí tett bér let tel több let szol gál ta tás ként igény be
ve he tõ vo na to kat, va la mint a bu da pes ti egye sí tett bér le tek
a Fõ vá ro si Ön kor mány zat ren de le té ben meg ál la pí tott tí pu -
sa it és ára it.

5. melléklet
a 48/2007. (IV. 26.) GKM rendelethez

1. A szol gál ta tó tá jé koz ta tó i ban és me net ren di ki ad vá -
nya i ban az aláb bi tar ta lom mal tün te ti fel az ér vé nyes bu da -
pes ti egye sí tett bér let tel – az au tó busszal vég zett me net -
rend sze rin ti sze mély szál lí tás ról  szóló 2004. évi XXXIII.
tör vény 3.  §-a (4) be kez dé sé nek a) pont ja alap ján a Fõ vá -
ro si Ön kor mány zat, va la mint a gaz da sá gi és köz le ke dé si
mi nisz ter kö zött a he lyi sze mély szál lí tás hely kö zi (tá vol -
sá gi) já rat tal tör té nõ le bo nyo lí tá sá ra lét re jött meg ál la po -
dás ban (a továb biak ban: meg ál la po dás) fog lal tak sze rint –
több let szol gál ta tás ként igény be ve he tõ hely kö zi au tó busz -
vo na lak szol gál ta tá sa it:

a) a vo nal me net ren di szá ma,

b) a bel sõ vég ál lo más, a köz ben sõ me net ren di meg ál ló -
he lyek és a Bu da pest köz igaz ga tá si ha tá rán be lü li utol só
meg ál ló hely meg je lö lé se, a meg ál lá si, le- és fel szál lá si
kor lá to zá sok fel tün te té sé vel,

c) to váb bi út vo nal BKSZ te rü le tén be lü li és kí vü li sza -
ka szai,

d) a bu da pes ti egye sí tett bér le tek – a fõ vá ro si ön kor -
mány zat ren de le té ben meg ha tá ro zott – tí pu sa it, ára it.

2. A szol gál ta tó a meg ál la po dás sze rin ti 1. a) pont ba
tar to zó vo na la kon köz le ke dõ au tó bu szo kon fel tün te ti,
hogy a já rat bu da pes ti egye sí tett bér let tel igény be ve -
hetõ.

A gazdasági és közlekedési miniszter,
az egészségügyi miniszter,

az igazságügyi és rendészeti miniszter,
a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter, 

valamint a pénzügyminiszter
49/2007. (IV. 26.)

GKM–EüM–IRM–MeHVM–PM
együttes rendelete

a kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos hatósági
feladatok ellátásához szükséges tárolandó adatok
körérõl és az adatokhoz  való hozzáférés rendjérõl

A ká bí tó szer-pre kur zo rok kal kap cso la tos egyes ha tó sá -
gi el já rá si sza bá lyok, va la mint a ha tó sá gi fel adat- és ha tás -
kö rök meg ál la pí tá sá ról  szóló 159/2005. (VIII. 16.) Korm.
ren de let (a továb biak ban: R.) 12.  §-ának (1) be kez dé sé ben
ka pott fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren del jük el:

1.  §

E ren de le tet az R. sze rint a ká bí tó szer-pre kur zo rok vo -
nat ko zá sá ban ha tó sá gi, szak ha tó sá gi fel ada to kat vég zõ ál -
lam igaz ga tá si szer vek nek (a továb biak ban együtt: érin tett
ha tó sá gok) a ká bí tó sze rek és pszi cho trop anya gok til tott
for gal ma zá sa el le ni fel ada ta ik el lá tá sá hoz szük sé ges, a
sze mé lyes ada tok vé del mé rõl és a köz ér de kû ada tok nyil -
vá nos sá gá ról  szóló 1992. évi LXIII. tör vény sze rin ti sze -
mé lyes adat nak nem mi nõ sü lõ ada tok ra (a továb biak ban:
ada tok) kell al kal maz ni.

2.  §

Az érin tett ha tó sá gok ál tal tá rolt ada tok köre:
a) a ká bí tó szer-pre kur zo rok ról  szóló, 2004. feb ru ár

11-i 273/2004/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi ren de let -
ben (a továb biak ban: 273/2004/EK ren de let), a ká bí tó -
szer-pre kur zo rok nak a Kö zös ség és har ma dik or szá gok
kö zöt ti ke res ke del me nyo mon kö ve té sé re vo nat ko zó sza -
bá lyok meg ál la pí tá sá ról  szóló, 2004. de cem ber 22-i
111/2005/EK ta ná csi ren de let ben (a továb biak ban:
111/2005/EK ren de let), to váb bá a ká bí tó szer-pre kur zo -
rok ról  szóló 273/2004/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi
ren de let re, va la mint a ká bí tó szer-pre kur zo rok nak a Kö -
zös ség és har ma dik or szá gok kö zöt ti ke res ke del me nyo -
mon kö ve té sé re vo nat ko zó sza bá lyok meg ál la pí tá sá ról
 szóló 111/2005/EK ta ná csi ren de let re vo nat ko zó vég re -
haj tá si sza bá lyok meg ál la pí tá sá ról  szóló, 2005. jú li us 27-i
1277/2005/EK bi zott sá gi ren de let ben (a továb biak ban:
1277/2005/EK ren de let) meg ha tá ro zott, a jegy zék ben sze -
rep lõ anya gok kal vé gez he tõ egyes te vé keny sé gek en ge dé -
lye zé sé re, nyil ván tar tás ba vé te lé re, va la mint a ki vi te li, be -
ho za ta li en ge dé lye zés re vo nat ko zó ada tok, be le ért ve az
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azok el uta sí tá sá val, vissza vo ná sá val, ér vé nyes sé gük fel -
füg gesz té sé vel kap cso lat ban ke let ke zett ada to kat;

b) a jegy zék ben sze rep lõ anya gok kal te vé keny sé get
vég zõk ál tal az 1277/2005/EK ren de let 17–19. cik kei alap -
ján tel je sí tett éves in for má ció szol gál ta tás ból szár ma zó
ada tok;

c) a jegy zék ben sze rep lõ anya gok kal te vé keny sé get
vég zõk ál tal az R. 5.  §-a (1) be kez dé sé nek alap ján el len õr -
zé si cél ból ké szí tett éves je len té sek ben vagy a ha tó ság ál -
tal kért adat szol gál ta tás ban sze rep lõ ada tok;

d) az érin tett ha tó sá gok tu do má sá ra ju tott azon ada tok,
ame lyek sze rint ala pos in dok kal arra le het kö vet kez tet ni,
hogy

da) a ká bí tó szer-pre kur zo ro kat ká bí tó sze rek, il let ve
pszi cho trop anya gok til tott gyár tá sá ra té rít he tik el,

db) a 273/2004/EK ren de let ben a jegy zék ben sze rep lõ
anya gok for ga lom ba ho za ta lá ra, a ve või nyi lat ko zat ra, a
do ku men tá ci ó ra, a men tes sé gek re, a cím ké zés re és az ille -
té kes ha tó sá gok ér te sí té sé re vo nat ko zó elõ írásokat meg -
sér tet ték,

dc) a 111/2005/EK ren de let ben a do ku men tá ci ó ra és
cím ké zés re, a gaz da sá gi sze rep lõk en ge dé lye zé sé re és
nyil ván tar tás ba vé te lé re, az in for má ció szol gál ta tá sá ra, a
ki vi te li, be ho za ta li en ge dé lye zés re vo nat ko zó elõ írásokat
meg sér tet ték,

dd) az 1277/2005/EK ren de let ben a fe le lõs tiszt vi se lõ -
re, a gaz da sá gi sze rep lõk en ge dé lye zé sé re és nyil ván tar -
tás ba vé te lé re, az in for má ció szol gál ta tás ra, a ki vi te li, be -
ho za ta li en ge dé lye zés re vo nat ko zó elõ írásokat meg sér tet -
ték,

de) az R. 3.  §-ának (2) és (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro -
zott kü lön le ges en ge dé lye zés re vagy kü lön le ges nyil ván -
tar tás ba vé te li kö te le zett sé gek tel je sí té sé re, az R. 7.  §-ában 
fog lalt se lej te zé si és ár tal mat la ní tá si kö te le zett sé gek re vo -
nat ko zó sza bá lyo kat meg sér tet ték;

e) a jegy zék ben sze rep lõ anya gok kal te vé keny sé get
vég zõk ha tó sá gi el len õr zé se so rán ke let ke zõ ada tok;

f) a kül föl di ha tó sá gok kal  való együtt mû kö dés ré vén a
ká bí tó szer-pre kur zo rok kal te vé keny sé get vég zõk kel kap -
cso lat ban az érin tett ha tó sá gok tu do má sá ra ju tott ada tok;

g) a ká bí tó szer-pre kur zo rok kal kap cso la tos vám eljá -
rások ada tai, ide ért ve a vám ha tó ság el len õr zé si te vé keny -
sé gé vel össze füg gés ben ke let ke zõ ada to kat is.

3.  §

Együtt mû kö dé sük ke re té ben a Ma gyar Ke res ke del mi
En ge dé lye zé si Hi va tal (a továb biak ban: MKEH), az Or -
szá gos Rend õr-fõ ka pi tány ság és a Vám- és Pénz ügy õr ség
Or szá gos Pa rancs nok sá ga az in for má ció cse re szer ve zé sé -
re ko or di ná ci ós bi zott sá got mû köd tet nek, amely nek tag ja it 
az ab ban részt ve võ ha tó sá gok ve ze tõi, rend vé del mi szerv
ese té ben a köz pon ti szerv ve ze tõ je je lö li ki. A koordiná -
ciós bi zott ság a mû kö dé sé nek sza bá lya it egy han gú dön tés -
sel ha tá roz za meg.

4.  §

Az érin tett ha tó sá gok az el já rá suk so rán a jog sza bá lyi
elõ írásoknak meg fele lõen bir to kuk ba ke rü lõ, a 2.  §-ban
meg ha tá ro zott ada to kat a köz ira tok ke ze lé sé re vo nat ko zó
jog sza bá lyok sze rint – az ál lam ti tok, a szol gá la ti ti tok, az
adó ti tok, a vám ti tok és az üz le ti ti tok vé del mé re vo nat ko zó 
sza bá lyo kat is be tart va – ke ze lik, fel dol goz zák, az arra jo -
go sul tak hoz to váb bít ják, va la mint ke let ke zé sü ket köve -
tõen – ha tör vény el té rõ en nem ren del ke zik – 10 évig meg -
õr zik.

5.  §

(1) Az MKEH
a) az R. 1.  §-ában meg ha tá ro zott ha tó sá gi en ge dé lye zé -

si el já rás so rán bir to ká ba ke rü lõ ada to kat az ab ban meg ha -
tá ro zott szak ha tó sá gok ré szé re a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el -
já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 2004. évi
CXL. tör vény elõ írásai sze rint, to váb bá

b) a 2.  § a)–f) pont ja i ban meg ha tá ro zott ada to kat az
 európai uni ós csat la ko zás sal össze füg gõ egyes tör -
vénymódosításokról, tör vényi ren del ke zé sek ha tá lyon kí -
vül he lye zé sé rõl, va la mint egyes tör vényi ren del ke zé sek
meg ál la pí tá sá ról  szóló 2004. évi XXIX. tör vény
140.  §-ának (3) be kez dé se figye lembe véte lével a Nem zet -
biz ton sá gi Hi va tal nak (a továb biak ban: NBH), a Rend õr -
ség nek, va la mint a Vám- és Pénz ügy õr ség ille té kes szer -
vé nek a ká bí tó szer-pre kur zo rok kal kap cso la tos fel ada tai
el lá tá sá hoz adja át.

(2) A Vám- és Pénz ügy õr ség ille té kes szer ve a 2.  §
d)–g) pont já ban meg ha tá ro zott ada to kat a kö zös sé gi vám -
jog vég re haj tá sá ról  szóló 2003. évi CXXVI. tör vény ren -
del ke zé se i nek meg fele lõen az MKEH-nak, az NBH-nak és 
a Rend õr ség nek a ká bí tó szer-pre kur zo rok kal kap cso la tos
fel ada tai el lá tá sá hoz adja át.

(3) A Rend õr ség a ha tó sá gi el já rá sai so rán bir to ká ba ke -
rü lõ, a 2.  § d)–f) pont ja i ban meg ha tá ro zott ada to kat a rend -
õrségrõl  szóló 1994. évi XXXIV. tör vény elõ írásai sze rint
az R.-ben meg ha tá ro zott en ge dé lye zé si és el len õr zé si fel -
ada tai el lá tá sá hoz az MKEH-nak és a Vám- és Pénz ügy õr -
ség ille té kes szer vé nek adja át.

(4) Az Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tisz ti or vo si Szol gá -
lat te rü le ti leg ille té kes re gi o ná lis in té ze te a 2.  § d) pont já -
ban meg ha tá ro zott ada to kat a Rend õr ség nek és az
MKEH-nak a ká bí tó szer-pre kur zo rok kal kap cso la tos fel -
ada tai el lá tá sá hoz adja át.

6.  §

(1) A (2) be kez dés ben fog lalt el té rés sel és az 5.  § (1) be -
kez dé sé nek a) pont ja sze rin ti ki vé tel lel az érin tett ha tó sá -
gok cél hoz kö tött adat igény lé sek kel és adat át adá sok kal
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biz to sít ják egy más szá má ra a 2.  §-ban meg ha tá ro zott ada -
to kat.

(2) A 2.  § d) pont ja sze rin ti ada to kat kü lön adat igény lés
nél kül, ha la dék ta la nul – le he tõ leg elekt ro ni kus úton – kell
to váb bí ta ni a tör vény sze rint arra jo go sult érin tett ha tó ság
ré szé re.

(3) Az ada tok ké ré se és át adá sa
a) pa pír ala pú adat hor do zón,
b) mág ne ses adat hor do zón vagy op ti kai adat hor do zón,
c) elekt ro ni kus úton, ve ze té kes vagy ve ze ték nél kü li

adat át vi te li vo na lon
tör tén het.

(4) Az ada tok to váb bí tá sá ért (át vi te lé ért), át vé te lé ért,
ke ze lé sé ért, tá ro lá sá ért, cél hoz kö tött fel hasz ná lá sá ért, vé -
del mé ért és az õr zé si idõt kö ve tõ meg sem mi sí té sé ért fe le -
lõs szer ve ze ti egy ség és sze mély adat ke ze lé si jo go sult sá -
gát, va la mint a mun ka te rü le tet és a mun ka kört az érin tett
ha tó ság ve ze tõ je, il let ve – rend vé del mi szerv ese té ben – a
köz pon ti szerv ve ze tõ je ha tá roz za meg.

(5) Az érin tett ha tó sá gok nak biz to sí ta ni uk kell, hogy az
ada tok hoz csak az arra jo go sult más érin tett ha tó ság, va la -
mint a hoz zá fé ré si jo go sult ság gal ren del ke zõk jus sa nak
hoz zá.

7.  §

Az érin tett ha tó sá gok az e ren de let ben meg ha tá ro zott
adat ké rést és az adat át adást do ku men tál ni és eze ket a do -
ku men tu mo kat az át adás tól, ille tõ leg a le kér de zés tõl szá -
mí tott öt évig meg õriz ni kö te le sek az aláb bi ak sze rint:

a) pa pír ala pú, elekt ro mág ne ses vagy op ti kai adat hor -
do zón tör tént adat át adás ese tén az adat to váb bí tás át vé te li
el is mer vény el le né ben, az adat to váb bí tó kéz be sí tõ je út ján
tör té nik. Az el is mer vény nek tar tal maz nia kell az adat ké rés 
tar tal má ra  való hi vat ko zást, az át adás-át vé tel idõ pont ját,
az át adó és át ve võ alá írá sát, va la mint az irat azo no sí tó ada -
ta it (be le ért ve az elekt ro ni kus ira tot is);

b) elekt ro ni kus úton tör té nõ adat át adás ese tén az adat -
át vi telt jo go sult ság hoz kell köt ni, az adat át adá sok ról és a
le kér de zé sek rõl az át adó nak és az át ve võ nek is nap ló ban
kell az át adott adat ra és az át adó, il let ve az át ve võ sze mé -
lyé re vo nat ko zó azo no sí tó ada to kat, va la mint az át adás-át -
vé tel idõ pont ját rög zí te nie.

8.  §

A be te kin té si jog al kal ma zá sá nak mód já ról, az ada tok
ke ze lé sé nek rend jé rõl, a biz ton sá gi má so la tok men té si és
õr zé si rend jé rõl, va la mint a bel sõ hoz zá fé ré si jo go sult sá -
gok meg ha tá ro zá sá ról és a nap ló zás ról az érin tett ha tó ság
ve ze tõ je, rend vé del mi szerv ese té ben a köz pon ti szerv ve -
ze tõ je ren del ke zik. Az ada tok hoz  való hoz zá fé ré si jo go -

sult ság meg ha tá ro zá sa mun ka kör és sze mély azo no sí tó
adat sze rint tör tén het.

9.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály ba,
egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti a ká bí tó sze rek és pszi cho trop
anya gok til tott elõ ál lí tá sá hoz, gyár tá sá hoz is hasz nált ve gyi
anya gok kal vé gez he tõ egyes te vé keny sé gek sza bá lyo zá sá ról
 szóló 272/2001. (XII. 21.) Korm. ren de let ben meg ha tá ro zott
ha tó sá gi fel ada tok tel je sí té sé hez szük sé ges ada tok hoz  való
hoz zá fé rés rend jé nek sza bá lyo zá sá ról  szóló 85/2004. (VI. 4.)
GKM–BM–ESZCSM–MeHVM–PM együt tes ren de let.

10.  §

(1) Ez a ren de let a kö vet ke zõ kö zös sé gi ren de le tek vég -
re haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé se ket ál la pít ja meg:

a) a ká bí tó szer-pre kur zo rok ról  szóló, 2004. feb ru ár
11-i 273/2004/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi ren de let
10. cikk (1) be kez dé sé nek a) pont ja;

b) a ká bí tó szer-pre kur zo rok nak a Kö zös ség és har ma -
dik or szá gok kö zöt ti ke res ke del me el len õr zé sé re vo nat ko -
zó sza bá lyok meg ál la pí tá sá ról  szóló, 2004. de cem ber 22-i
111/2005/EK ta ná csi ren de let 26. cikk (3) be kez dé sé nek
a) pont ja;

c) a ká bí tó szer-pre kur zo rok ról  szóló 273/2004/EK
 európai par la men ti és ta ná csi ren de let re, va la mint a ká bí -
tó szer-pre kur zo rok nak a Kö zös ség és har ma dik or szá gok
kö zöt ti ke res ke del me el len õr zé sé re vo nat ko zó sza bá lyok
meg ál la pí tá sá ról  szóló 111/2005/EK ta ná csi ren de let re
vo nat ko zó vég re haj tá si sza bá lyok meg ál la pí tá sá ról  szóló,
2005. jú li us 27-i 1277/2005/EK bi zott sá gi ren de let
28. cik ké nek (2) be kez dé se.

(2) Ez a ren de let az Eu ró pai Unió tag ál la ma i ban a ká bí -
tó szer-pre kur zo rok til tott ke res ke del me el le ni fel lé pés re
sza ko so dott kü lön bö zõ ope ra tív egy sé gek kö zöt ti együtt -
mû kö dés és in for má ció cse re fo ko zá sá nak szük sé ges sé gé -
rõl  szóló, 2002. áp ri lis 25-i ta ná csi aján lás 1. pont já nak
 való meg fe le lést szol gál ja (2002/C 114/02).

Bu da pest, 2007. áp ri lis 5.

Dr. Kóka Já nos s. k., Dr. Mol nár La jos s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter egész ség ügyi miniszter

Dr. Pet ré tei Jó zsef s. k., Dr. Szil vá sy György s. k.,
igaz ság ügyi és ren dé sze ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ

 mi nisz ter mi nisz ter

Dr. Ve res Já nos s. k.,
pénz ügy mi nisz ter
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A gazdasági és közlekedési miniszter,
valamint a pénzügyminiszter
50/2007. (IV. 26.) GKM–PM

együttes rendelete

a vasúti közlekedési tevékenységek
vasúti társaságon belüli számviteli elkülönítésérõl

A vas úti köz le ke dés rõl  szóló 2005. évi CLXXXIII. tör -
vény (a továb biak ban: Vtv.) 88.  §-a (2) be kez dé sé nek
14. pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a gaz da sá gi és
köz le ke dé si mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló
163/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §-ának e) pont já ban 
és a pénz ügy mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló
169/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §-ának a) pont já ban 
fog lalt fel adat kör ben a kö vet ke zõ ket ren del jük el:

A rendelet hatálya

1.  §

A ren de let ha tá lya ki ter jed
a) az or szá gos mû kö dé si en ge déllyel ren del ke zõ in teg -

rált vas úti tár sa ság ra (a továb biak ban: or szá gos in teg rált
vas úti tár sa ság),

b) az or szá gos, tér sé gi vagy elõ vá ro si vas úti köz szol -
gál ta tást vég zõ vas úti tár sa ság ra (a továb biak ban: köz szol -
gál ta tást vég zõ vas úti tár sa ság),

c) a nyílt hoz zá fé ré sû vas úti pá lya há ló za tot mû köd te tõ
vas úti tár sa ság ra (a továb biak ban: pá lya há ló zat-mû köd te -
tõ vas úti tár sa ság),

d) az or szá gos mû kö dé si en ge dély alap ján vas úti áru fu -
va ro zá si te vé keny sé get vég zõ vas úti tár sa ság ra (a továb -
biak ban: áru fu va ro zó vas úti tár sa ság),

e) a vas úti igaz ga tá si szerv re.

A számviteli elkülönítés

2.  §

(1) Az 1.  § a)–c) pont já ban meg ha tá ro zott vas úti tár -
sa ság (a továb biak ban együtt: szám vi te li el kü lö ní tés re
kö te le zett vas úti tár sa ság) a szám vi te li tör vény sze rin ti
éves be szá mo ló (a továb biak ban: éves be szá mo ló) ki -
egé szí tõ mel lék le té nek ré sze ként – a (3)–(6) be kez dés -
ben fog lal tak figye lembe véte lével – éves fel ügye le ti je -
len tést (a továb biak ban: éves fel ügye le ti je len tés) ké -
szít, amely a kö vet ke zõ te vé keny sé gek sze rin ti bon tás -
ban tar tal maz za a mér le get, ered mény ki mu ta tást,
cash-flow ki mu ta tást, az e ren de let 1. mel lék le té ben
meg ha tá ro zott te vé keny sé gi ki mu ta tást, va la mint az
eze ket ma gya rá zó szö ve ges ér té ke lést:

a) vas úti pá lya há ló zat mû köd te té se,
b) vas úti sze mély szál lí tás, ezen be lül köz szol gál ta tás -

ként vég zett sze mély szál lí tás,
c) vas úti áru fu va ro zás,
d) von ta tás.

(2) A tel jes kö rû ség el vé nek meg va ló su lá sa ér de ké ben
mér le get, ered mény ki mu ta tást, cash-flow ki mu ta tást, va la -
mint az eze ket ma gya rá zó szö ve ges ér té ke lést szük sé ges a
tár sa ság egyéb te vé keny sé ge i rõl is – össze sít ve – el ké szí te ni.

(3) A vas úti pá lya há ló zat mû köd te té sé re vo nat ko zó an a
pá lya há ló zat-mû köd te tõ vas úti tár sa ság, va la mint az or szá -
gos in teg rált vas úti tár sa ság vé gez szám vi te li el kü lö ní tést.

(4) A vas úti sze mély szál lí tás ra vo nat ko zó an az or szá -
gos in teg rált vas úti tár sa ság, va la mint a köz szol gál ta tást
vég zõ vas úti tár sa ság ké szít szám vi te li el kü lö ní tést.

(5) A vas úti áru fu va ro zás ra vo nat ko zó an az or szá gos
in teg rált vas úti tár sa ság vé gez szám vi te li el kü lö ní tést.

(6) A von ta tás ra vo nat ko zó an a von ta tá si szol gál ta tás ra
mû kö dé si en ge déllyel ren del ke zõ or szá gos in teg rált vas úti 
tár sa ság vé gez szám vi te li el kü lö ní tést.

(7) A szám vi te li el kü lö ní tés re kö te le zett vas úti tár sa ság
a köz pon ti irá nyí tás költ sé ge it az egyes te vé keny sé gek kö -
zött a 7.  §-ban meg ha tá ro zott szám vi te li el kü lö ní té si sza -
bály za tá ban elõ írt mód szer sze rint oszt ja fel.

3.  §

(1) A szám vi te li el kü lö ní tés re kö te le zett vas úti tár sa ság az
éves fel ügye le ti je len té sé ben a 2.  § (1) be kez dés ben meg ha tá -
ro zott te vé keny sé gek sze rin ti bon tás ban mu tat ja be

a) a tárgy év ben fog lal koz ta tott mun ka vál la lók éves át -
la gos sta tisz ti kai lét szá mát,

b) a költ ség ve té si tá mo ga tá so kat jog cí men ként,
c) a kap csolt vál lal ko zá sok tól ka pott be vé te le ket, és a

ve lük szem ben fel me rült költ sé ge ket kap csolt vál lal ko zá -
son ként.

(2) A 2.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott te vé keny sé -
gen kén ti ki mu ta tá sok hoz kap cso ló dó an az éves fel ügye le -
ti je len tés ben be kell mu tat ni a te vé keny sé gi bon tá sok ból
adó dó hal mo zó dá so kat is. A hal mo zó dá so kat oly mó don
kell meg je le ní te ni, hogy az egyes te vé keny sé gek re és a
szám vi te li el kü lö ní tés re kö te le zett vas úti tár sa ság egé szé -
re vo nat ko zó ki mu ta tá sok össze füg gé se egy ér tel mû en
meg ál la pít ha tó le gyen.

A számviteli elkülönítés alapelvei

4.  §

(1) A szám vi te li el kü lö ní tés so rán a te vé keny sé gek kö -
zött min den esz köz, for rás, be vé tel, költ ség és rá for dí tás
té telt köz vet len el szá mo lás sal vagy fel osz tás sal (utó kal ku -
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lá ció) va la mely te vé keny ség hez kell ren del ni. A szám vi te -
li el kü lö ní tést köve tõen nem ma rad hat fel nem osz tott és
te vé keny ség hez nem ren delt té tel (tel jes kö rû ség elve).

(2) A te vé keny sé gen ként el kü lö ní tett ki mu ta tást úgy
kell össze ál lí ta ni, hogy az adott te vé keny ség tény le ges
esz kö ze it, for rá sa it, be vé te le it, költ sé ge it és rá for dí tá sa it
tük röz ze (va lós meg osz tás elve).

(3) A köz vet le nül egy adott te vé keny ség hez egy ér tel -
mû en ren del he tõ esz kö zö ket, for rá so kat, be vé te le ket, költ -
sé ge ket és rá for dí tá so kat az adott te vé keny ség re vo nat ko -
zó ki mu ta tá sok ban kell sze re pel tet ni. A szám vi te li nyil -
ván tar tá si rend szert, és az azt ki szol gá ló mé ré si rend sze re -
ket úgy kell ki ala kí ta ni és al kal maz ni, hogy az esz kö zök, a
for rá sok, a be vé te lek, a költ sé gek és rá for dí tá sok le he tõ
leg na gyobb ré sze köz vet le nül va la mely te vé keny ség hez
ren del he tõ le gyen (a köz vet len el szá mo lás pri o ri tá sá nak
elve).

(4) A szám vi te li el kü lö ní tést úgy kell el vé gez ni, hogy az 
egyes lé pé sek rész ered mé nyei, va la mint a fo lya mat me ne -
te nyo mon kö vet he tõ, át te kint he tõ le gyen (át te kint he tõ ség
elve), to váb bá kap cso la ta a szám vi te li tör vény kö ve tel mé -
nyei sze rint rög zí tett ada tok kal meg ál la pít ha tó le gyen.

(5) A szám vi te li nyil ván tar tá si rend szert olyan mó don
kell ki ala kí ta ni, hogy az egyes te vé keny sé gek re vo nat ko zó 
ki mu ta tá sok nak, és az adat szol gál ta tá sok nak a Vtv.-ben,
az e ren de let ben, va la mint a szám vi te li el kü lö ní té si sza -
bály zat ban fog lal tak nak való meg fe le lõ sé ge vissza me nõ -
le ge sen is el len õriz he tõ le gyen (el len õriz he tõ ség elve).

(6) Az or szá gos in teg rált vas úti tár sa ság ál tal vég zett
szám vi te li el kü lö ní tés nek le he tõ vé kell ten nie a tár sa ság
Vtv. 66.  §-ának (1) be kez dése sze rin ti bel sõ meg ál la po dá -
sa vég re haj tá sá nak el len õriz he tõ sé gét.

A számviteli nyilvántartási rendszerrel szembeni
követelmények

5.  §

(1) A szám vi te li el kü lö ní tés re kö te le zett vas úti tár sa ság
nyil ván tar tá si rend sze rét úgy ala kít ja ki és mû köd te ti, hogy

a) át lát ha tó mó don ki mu tat ha tó ak le gye nek a há ló -
zat-hoz zá fé ré si díj rend szer ke re té ben al kal ma zott dí jak,
ked vez mé nyek és fel árak;

b) át lát ha tó mó don ki mu tat ha tó ak le gye nek a szám vi -
te li el kü lö ní tés kö vet kez té ben ke let ke zõ hal mo zó dá sok;

c) tel jes kö rû en, a va ló di ság és a kö vet ke ze tes ség el vé -
nek ér vé nye sí té sé vel köz vet le nül le gye nek az egyes te vé -
keny sé gek hez ren del ve

ca) a net tó ár be vé te lek,
cb) a költ ség ve té si tá mo ga tá sok, az ál lam ál tal nyúj tott

költ ség té rí té sek,
cc) az im ma te ri á lis ja vak,
cd) a tár gyi esz kö zök,

ce) a hosszú le já ra tú kö te le zett sé gek, és az azok hoz
kap cso ló dó fi nan szí ro zá si költ sé gek;

d) a több te vé keny ség ál tal kö zö sen igény be vett kül sõ
és bel sõ szol gál ta tá sok költ sé gei meg osz tá sá nak el sõd le -
ge sen az adott szol gál ta tás az érin tett te vé keny sé gek ál ta li
igény be vé te lé nek ará nyát kell tük röz nie.

(2) A több te vé keny ség vég zé sé hez is igény be vett esz -
kö zök te vé keny sé gek kö zöt ti meg osz tá sá ra, il let ve az
egyes te vé keny ség hez tör té nõ hoz zá ren de lé sé re vo nat ko -
zó sza bá lyo kat a szám vi te li el kü lö ní tés re kö te le zett vas úti
tár sa ság a 7.  § sze rin ti szám vi te li el kü lö ní té si sza bály za tá -
ban ha tá roz za meg.

6.  §

(1) A szám vi te li el kü lö ní tés re kö te le zett vas úti tár sa -
ság az egyes el kü lö ní tett te vé keny sé gek vég zé sé hez
igény be vett bel sõ szol gál ta tá sok el szá mo lá sát a szám vi -
te li el kü lö ní tés so rán az aláb bi ak figye lembe véte lével
hajt ja vég re:

a) a Há ló za ti Üz let sza bály zat ha tá lya alá tar to zó szol -
gál ta tást a Há ló za ti Üz let sza bály zat ban meg ha tá ro zott
áron szá mol ja el;

b) az a) pont alá nem tar to zó, pro fit ori en tált te vé keny -
ség ese té ben a szak má ban el fo ga dott nye re sé get tar tal ma -
zó, ön költ sé gi ala pon kal ku lált bel sõ el szá mo ló ár és a
 piaci ár kö zül az ala cso nyab bat ve szi fi gye lem be;

c) az a) pont alá nem tar to zó, bel sõ ki szol gá ló te vé -
keny ség ese té ben az ön költ ség nek az igény be vé tel ará -
nyá ban az igény be ve võt ter he lõ há nya dát ve szi figye -
lembe.

(2) Az (1) be kez dés al kal ma zá sá ban pro fit ori en tált te -
vé keny ség

a) min den vál lal ko zó vas úti te vé keny ség, va la mint
b) a tár sa ság dön té se alap ján min den to váb bi olyan te -

vé keny ség, amely hez kap cso ló dó an a tár sa ság gaz dál ko -
dá sá hoz mér ten – a szám vi te li po li ti ká ban rög zí tett – je len -
tõs mér té kû kül sõ ár be vé telt ér el, és azt a tár sa ság gaz dál -
ko dá sá ban pro fit ori en tált te vé keny ség ként ke ze li.

(3) A bel sõ szol gál ta tá sok el szá mo lá sá nak rész le tes sza -
bá lya it a szám vi te li el kü lö ní tés re kö te le zett vas úti tár sa ság 
a 7.  § sze rin ti szám vi te li el kü lö ní té si sza bály za tá ban ha tá -
roz za meg.

Számviteli elkülönítési szabályzat

7.  §

A szám vi te li el kü lö ní tés re kö te le zett vas úti tár sa ság a
szám vi te li el kü lö ní tés re vo nat ko zó rész le tes, ál ta la al kal -
ma zott sza bá lyok ról – a szám vi te li po li ti ka ré szét ké pe zõ – 
bel sõ sza bály za tot (a továb biak ban: szám vi te li el kü lö ní té -
si sza bály zat) ké szít, és azt a szám vi te li el kü lö ní té si kö te -
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le zett sé get meg ala po zó te vé keny sé gé nek meg kez dé sét
kö ve tõ, to váb bá an nak mó do sí tá sát a ha tály ba lé pé sét kö -
ve tõ 90 na pon be lül meg kül di a vas úti igaz ga tá si szerv ré -
szé re. A vas úti igaz ga tá si szerv ré szé re meg kül dött szám -
vi te li el kü lö ní té si sza bály zat hoz mel lé kel ni kell az ab ban
hi vat ko zott más sza bály za tok vo nat ko zó ré sze i nek ki vo -
na tát is.

Adatszolgáltatás

8.  §

(1) A szám vi te li el kü lö ní tés re kö te le zett vas úti tár sa ság
éves be szá mo ló ját, ide ért ve az éves fel ügye le ti je len tést is, 
a szám vi te li tör vény sze rin ti le tét be he lye zés sel egy ide jû -
leg a vas úti igaz ga tá si szerv ré szé re is meg kül di.

(2) A szám vi te li el kü lö ní tés re kö te le zett vas úti tár sa ság
ne gyed éven te a 2.  § (1)–(2) be kez dé sé ben fog lal tak nak
meg fe le lõ te vé keny sé gi bon tás ban össze ál lí tott, az e ren -
de let 2. mel lék le té ben meg ha tá ro zott tar ta lom mal ren del -
ke zõ ne gyed éves fel ügye le ti je len tést ké szít, és azt a nap -
tá ri ne gyed év utol só nap ját kö ve tõ 45 na pon be lül a vas úti
igaz ga tá si szerv ré szé re meg kül di. E kö te le zett ség tel je sí -
té se so rán a könyv vi te li rend szer ben ren del ke zés re álló
ada tok ra kell tá masz kod ni.

(3) A vas úti te vé keny sé gek szám vi te li el kü lö ní té si kö te -
le zett sé gé nek meg szû né sé tõl szá mí tott 30 na pon be lül a
vas úti tár sa ság a meg szû nés té nyé rõl írás ban ér te sí ti a vas -
úti igaz ga tá si szer vet, to váb bá az el kü lö ní té si kö te le zett -
ség meg szû né sé nek évé re vo nat ko zó éves fel ügye le ti je -
len té sé ben az el kü lö ní tett mér leg for du ló nap ja e kö te le -
zett ség meg szû né sé nek nap ja.

(4) A Vtv. 12.  §-ának (2) be kez dé sé ben elõ írt kö te le -
zett ség nek meg fe le lõ ered mény ki mu ta tást a ki egé szí tõ
mel lék let ben kell el ké szí te ni, és az éves be szá mo lót a
szám vi te li tör vény sze rin ti le tét be he lye zés sel egy ide jû leg
a vas úti igaz ga tá si szerv ré szé re is meg kell kül de ni.

Ellenõrzés

9.  §

A vas úti igaz ga tá si szerv pi ac fel ügye le ti te vé keny sé -
ge kö ré ben vizs gál ja, hogy a szám vi te li el kü lö ní tés re
kö te le zett vas úti tár sa ság szám vi te li el kü lö ní té si sza -
bály za ta meg fe lel-e az e ren de let ben fog lal tak nak. A
vas úti igaz ga tá si szerv pi ac fel ügye le ti te vé keny sé ge kö -
ré ben el len õr zi to váb bá, hogy a szám vi te li el kü lö ní tés re 
kö te le zett vas úti tár sa ság a 2.  § (1)–(2) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott te vé keny sé gi bon tá sú szám vi te li ki mu ta -
tá sai és a szám vi te li nyil ván tar tá si rend sze re meg fe lel-e
az e ren de let ben, va la mint a szám vi te li el kü lö ní té si sza -
bály zat ban fog lal tak nak.

Záró és átmeneti rendelkezések

10.  §

E ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ ti zen ötö dik na pon lép
ha tály ba, egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti

a) a vas úti te vé keny sé gek vas úti tár sa sá gon be lü li
szám vi te li el kü lö ní té sé rõl  szóló 34/2003. (V. 28.)
GKM–PM együt tes ren de let, és

b) az or szá gos köz for gal mú vas úti pá lya ka pa ci tá sá nak
el osz tá sá ról  szóló 67/2003. (X. 21.) GKM ren de let
23.  §-ának „egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti a vas úti te vé keny -
sé gek vas úti tár sa sá gon be lü li szám vi te li el kü lö ní té sé rõl
 szóló 34/2003. (V. 28.) GKM–PM együt tes ren de let 4.  §-a
(2) be kez dé sé nek b), d) és m) pont ja, va la mint a 4.  §-ának
(3) be kez dé se” szö veg ré sze, va la mint 24.  §-a.

11.  §

(1) Az e ren de let ha tály ba lé pé se kor mû kö dõ, és az e
ren de let sze rint szám vi te li el kü lö ní tés re kö te le zett vas úti
tár sa ság a szám vi te li el kü lö ní té si sza bály za tát elsõ al ka -
lom mal a ren de let ki hir de té sét kö ve tõ 90 na pon be lül kül di 
meg a vas úti igaz ga tá si szerv ré szé re. Az e ren de let ha tály -
ba lé pé se kor mû kö dõ, és az e ren de let sze rint szám vi te li el -
kü lö ní tés re kö te le zett vas úti tár sa ság elsõ al ka lom mal a
2006. évre vo nat ko zó éves be szá mo ló ját kül di meg a vas -
úti igaz ga tá si szerv ré szé re.

(2) Az e ren de let ha tály ba lé pé se kor mû kö dõ, és az e
ren de let sze rint szám vi te li el kü lö ní tés re kö te le zett vas úti
tár sa ság, fi gye lem mel a (3) be kez dés ben fog lal tak ra, a
2007. év tõl tel je sí ti a szám vi te li nyil ván tar tá si rend szer rel
kap cso lat ban az e ren de let ben meg ha tá ro zott elõ írá so kat,
és ké szí ti el az éves fel ügye le ti je len tést, to váb bá 2007.
har ma dik ne gyed évé tõl jut tat ja el a ne gyed éves fel ügye le ti 
je len tést a vas úti igaz ga tá si szerv ré szé re.

(3) Az e ren de let ha tály ba lé pé se kor mû kö dõ azon or szá -
gos in teg rált vas úti tár sa ság, amely a 2.  § (1) be kez dé sé ben 
fog lalt te vé keny sé gek mind egyi ké re vo nat ko zó an el kü lö -
ní tett – a te vé keny ség vég zé sé hez kap cso ló dó ki egé szí tõ
és egyéb te vé keny sé get is ma gá ban fog la ló, de más, a 2.  §
(1) be kez dé sé ben fog lalt te vé keny sé get nem tar tal ma zó –
szám vi te li nyil ván tar tást ve zet, a 2007. évre vo nat ko zó
éves fel ügye le ti je len té se adott te vé keny ség re vo nat ko zó
mér le gét és cash-flow ki mu ta tá sát az el kü lö ní tett nyil ván -
tar tás sze rint is el ké szít he ti, amennyi ben az ered mény ki -
mu ta tást és az 1. mel lék let sze rin ti te vé keny sé gi ki mu ta -
tást a 2.  § (1) és (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott te vé keny -
sé gek sze rin ti bon tás ban ké szí ti el, és a 2007. év ben a
szám vi te li nyil ván tar tá si rend sze rét e be kez dés ben fog lal -
tak nak meg fele lõen ala kít ja ki.

(4) Az e ren de let ha tály ba lé pé se kor mû kö dõ, és az e
ren de let sze rint szám vi te li el kü lö ní tés re kö te le zett vas úti
tár sa ság a vas úti te vé keny sé gek vas úti tár sa sá gon be lü li
szám vi te li el kü lö ní té sé rõl  szóló 34/2003. (V. 28.)
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GKM–PM együt tes ren de let bõl ere dõ kö te le zett sé ge it a
szám vi te li el kü lö ní té si sza bály zat hatályba lépésének idõ -
pont já ig kö te les tel je sí te ni.

(5) Az adott vas úti tár sa ság gal kö ten dõ köz szol gál ta tá si
szer zõ dés ha tály ba lé pé sé nek idõ pont já ig e ren de let al kal -
ma zá sá ban a vas úti köz szol gál ta tás ként vég zett sze mély -
szál lí tás a köz le ke dé sért fe le lõs mi nisz ter ál tal jó vá ha gyott 
köz szol gál ta tá si me net rend ben meg ha tá ro zott, a vas úti
tár sa ság ál tal vég zett vas úti sze mély szál lí tás.

12.  §

Ez a ren de let a 2001/12/EK eu ró pai par la men ti és ta ná -
csi irány elv vel mó do sí tott, a kö zös sé gi vas utak fej lesz té -
sé rõl  szóló, 1991. jú li us 29-i 91/440/EGK ta ná csi irány elv
6. cik ke (1) be kez dé sé nek és 9. cik ke (4) be kez dé sé nek
való meg fe le lést szol gál ja.

Dr. Kóka Já nos s. k., Dr. Ve res Já nos s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter pénz ügy mi nisz ter

1. melléklet
az 50/2007. (IV. 26.) GKM–PM együttes rendelethez

Tevékenységi kimutatás
(.... év)

.............. te vé keny ség
Ezer fo rint

Meg ne ve zés Bá zis év Tárgy év

Net tó ár be vé tel

eb bõl: – díj be vé tel

    – fo gyasz tói ár ki egé szí tés

    – ál lam tól ka pott, ár be vé -
      tel nek mi nõ sü lõ bevétel

Bel sõ be vé tel

Ak ti vált sa ját tel je sít mé nyek

Egyéb be vé tel

eb bõl: – ál lam ál tal nyúj tott
      költ ség té rí tés

    – ál la mi tá mo ga tás

Üz le ti ho za mok össze sen

Anyag jel le gû rá for dí tá sok

eb bõl: – el szá molt há ló zat-
      hoz zá fé ré si díj

Bel sõ rá for dí tá sok

eb bõl: – há ló zat-hoz zá fé rés

    – von ta tás

    – egyéb vas úti szol gál ta tás

Meg ne ve zés Bá zis év Tárgy év

  – köz pon ti szol gál ta tás

  – köz pon ti irá nyí tás

Sze mé lyi jel le gû rá for dí tá sok

Ér ték csök ke né si le írás

Egyéb rá for dí tás

Üz le ti rá for dí tá sok össze sen

Üz le ti ered mény

Pénz ügyi be vé tel

Pénz ügyi rá for dí tás

Pénz ügyi ered mény

Rend kí vü li be vé tel

eb bõl: ál la mi tá mo ga tás

Rend kí vü li rá for dí tás

Rend kí vü li ered mény

Adó fi ze té si kö te le zett ség

Adó zott ered mény

2. melléklet
az 50/2007. (IV. 26.) GKM–PM együttes rendelethez

Negyedéves felügyeleti jelentés
(.... év .... negyedév)

............. te vé keny ség
Ezer fo rint

Meg ne ve zés
Bá zis-

ne gyed év
Tárgy-

ne gyed év
Év ele jé tõl 
kum mu lált

Net tó ár be vé tel

eb bõl: – díj be vé tel

    – fo gyasz tói
       ár ki egé szí tés

    – ál lam tól ka pott,
       ár be vé tel nek
       mi nõ sü lõ bevétel

Bel sõ be vé tel

Ak ti vált sa ját
tel je sít mé nyek

Egyéb be vé tel

eb bõl: – ál lam ál tal nyúj -
      tott költ ség té rí tés

    – ál la mi tá mo ga tás

Üz le ti ho za mok össze sen

Anyag jel le gû rá for dí tá sok

eb bõl: – el szá molt há ló zat-
      hoz zá fé ré si díj
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Meg ne ve zés
Bá zis-

ne gyed év
Tárgy-

ne gyed év
Év ele jé tõl 
kum mu lált

Bel sõ rá for dí tá sok

eb bõl: – há ló zat-
      hoz zá fé rés

    – von ta tás

    – egyéb vas úti
      szol gál ta tás

    – köz pon ti
      szol gál ta tás

    – köz pon ti irá nyí tás

Sze mé lyi jel le gû
rá for dí tá sok

Ér ték csök ke né si le írás

Egyéb rá for dí tás

Üz le ti rá for dí tá sok
össze sen

Üz le ti ered mény

Pénz ügyi be vé tel

Pénz ügyi rá for dí tás

Pénz ügyi ered mény

Rend kí vü li be vé tel

eb bõl: ál la mi tá mo ga tás

Rend kí vü li rá for dí tás

Rend kí vü li ered mény

Adó fi ze té si kö te le zett ség

Adó zott ered mény

Szö ve ges ér té ke lés:

 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
13/2007. (MK 53.) KvVM

u t a s í t á s a
a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

Szervezeti és Mûködési Szabályzatának
módosításáról

A Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té ri um szer ve -
ze ti fel épí té sé rõl és mû kö dé sé rõl, a köz pon ti ál lam igaz ga -
tá si szer vek rõl, va la mint a kor mány tag jai és az ál lam tit ká -
rok jog ál lá sá ról  szóló 2006. évi LVII. tör vény 65.  §-ának
(2) be kez dé se alap ján a mi nisz ter el nök jó vá ha gyá sá val, fi -

gye lem mel az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló
217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let 10.  §-ának (4) be kez -
dé sé re, a kö vet ke zõ uta sí tást adom ki:

1.  §

A Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té ri um 17/2006. 
(MK 94.) KvVM uta sí tás mel lék le te ként köz zé tett Szer ve -
ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tát a je len uta sí tás mel lék le te
sze rint mó do sí tom.

2.  §

(1) Ez az uta sí tás 2007. má jus 1. nap ján lép ha tály ba.

(2) Az uta sí tás ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a Szer ve -
ze ti és Mû kö dé si Sza bály zat 19.  § (5) be kez dés bc) pont ja,
28.  § (2) be kez dé sé nek c) pont ja, 29.  §-ának (2) és (4) be -
kez dé se, 31.  §-ának g) és h) pont ja, 35.  §-ának i) pont ja,
va la mint a 37.  § d) pont ja ha tá lyát vesz ti.

Dr. Per sá nyi Mik lós s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi

mi nisz ter

Jó vá ha gyom:

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

Melléklet
a 13/2007. (MK 53.) KvVM utasításhoz

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
Szervezeti és Mûködési Szabályzatának

módosítása

1.  §

(1) A Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té ri um
17/2006. (MK 94.) KvVM uta sí tás mel lék le tét ké pe zõ
Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály zat (a továb biak ban: Sza -
bály zat) 19.  § (2) be kez dés A) pont b)–c) al pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A mi nisz ter irá nyí tá sa alá tar to zó szer ve ze ti egy sé gek:
A) Mi nisz te ri ka bi net, amely nek ve ze tõ je, a ka bi net fõ -

nök ál tal köz vet le nül irá nyí tott szer ve ze ti egy sé gek:]
„b) Stra té gi ai fõ osz tály
ba) Kör nye zet po li ti kai osz tály
bb) Szak ma po li ti kai kap cso la tok osz tály
c) Kom mu ni ká ci ós fõ osz tály
ca) Saj tó osz tály
cb) Tár sa dal mi kap cso la tok osz tály”
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(2) A Sza bály zat 19.  § (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„a) Jogi és ko or di ná ci ós szak ál lam tit ká ri tit kár ság
b) Köz igaz ga tá si, jogi és ko or di ná ci ós fõ osz tály
ba) Jog sza bály elõ ké szí tõ osz tály
bb) Köz igaz ga tá si, ko or di ná ci ós és ha tó sá gi osz tály
bc) Szer ve zé si és ügy ke ze lé si osz tály
c) Kö zös sé gi és nem zet kö zi fõ osz tály
ca) EU osz tály
cb) Nem zet kö zi kap cso la tok osz tá lya
cc) Bi o di ver zi tás osz tály
cd) Ûr ku ta tá si Osz tály
d) Hu mán po li ti kai és ága za ti in for ma ti kai fõ osz tály
da) Hu mán po li ti kai osz tály
db) Kör nye ze ti in for ma ti kai osz tály
dc) Ter mé szet vé del mi in for ma ti kai osz tály”

(3) A Sza bály zat 19.  § (5) be kez dé se d) pont ja he lyé be a 
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A kör nye zet gaz da sá gi szak ál lam tit kár irá nyí tá sá val
mû kö dõ szer ve ze ti egy sé gek:]

„d) Költ ség ve té si, be ru há zá si és tu laj do no si fõ osz tály
da) Fe je ze ti költ ség ve té si osz tály
db) Pénz ügyi és szám vi te li osz tály
dc) Be ru há zá si osz tály
dd) Tu laj do no si osz tály”

(4) A Sza bály zat 19.  § (7) be kez dé se c) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A víz ügyi szak ál lam tit kár irá nyí tá sa alá tar to zó szer -
ve ze ti egy sé gek:]

„c) Víz gyûj tõ gaz dál ko dá si és víz vé del mi fõ osz tály
ca) Víz gyûj tõ gaz dál ko dá si osz tály
cb) Fel szí ni vi zek osz tály
cc) Fel szín alat ti vi zek osz tály
cd) Mo ni tor ing osz tály
ce) Kör nye ze ti kár men te sí té si osz tály”

2.  §

A Sza bály zat 21.  §-a a kö vet ke zõ h) pont tal egé szül ki:
[A Mi nisz ter tit kár ság]
„h) el lát ja az Or szá gos Kör nye zet vé del mi Ta nács tit -

kár sá gi fel ada ta it.”

3.  §

A Sza bály zat 22.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„22.  § (1) A Stra té gi ai fõ osz tály kör nye zet po li ti kai fel -
adat kör ében szak ma i lag elõ ké szí ti, szer ve zi a mi nisz ter
stra té gia al ko tá si fel ada ta it, – a szak ál lam tit ká rok kal
együtt mû köd ve – gon dos ko dik az el fo ga dott stra té gi ai

dön té sek nek a mi nisz té ri u mi elõ ter jesz tésekben és prog ra -
mok ban való meg je le né sé rõl, vég re haj tá sá ról.

(2) A Stra té gi ai fõ osz tály kör nye zet po li ti kai feladatkö -
rében:

a) irá nyít ja és össze han gol ja a mi nisz ter ha tás kö ré be
tar to zó – több szak te rü le tet érin tõ – szak ma po li ti kák kal,
kü lö nö sen a Nem ze ti Kör nye zet vé del mi Prog ram mal
össze füg gõ fel ada to kat (a továb biak ban: NKP), együtt mû -
kö dik az ezek kel kap cso la tos ha zai, EU vo nat ko zá sú és
egyéb nem zet kö zi együtt mû kö dé si fel ada tok el lá tá sá ban;

b) irá nyít ja és össze han gol ja az át fo gó, hosszú távú
prog ra mok kal, ter vek kel kap cso la tos kör nye zet po li ti kai
fel ada tok el lá tá sát, és biz to sít ja a tár ca kép vi se le tét a kör -
nye zet po li ti ka tár ca kö zi in teg rá ci ó ját szol gá ló tes tü le tek -
ben, illetve erre vo nat ko zó an köz re mû kö dik a Miniszté -
rium kép vi se le té nek biz to sí tá sá ban a kö zös sé gi és nem zet -
kö zi tes tü le tek ben;

c) köz re mû kö dik a kör nye ze ti szem pon tok ho ri zon tá lis 
in teg rá ci ó já val össze füg gõ tár ca fel ada tok ban;

d) ko or di nál ja az NKP-hoz kap cso ló dó ha zai he lyi és
re gi o ná lis kör nye zet vé del mi prog ra mok ki dol go zá sát és
vég re haj tá sát tá mo ga tó tár ca szin tû fel ada to kat, köz re mû -
kö dik a kör nye zet po li ti ka re gi o ná lis össze füg gé se i nek fel -
tá rá sá ban, valamint a re gi o ná lis szer ve ze tek kel való kap -
cso lat tar tás ban és az együtt mû kö dés fej lesz té sé ben;

e) köz re mû kö dik a mi nisz ter ki emelt fel ada ta i nak,
egyes szak mai te rü le tek alap ve tõ cél ki tû zé se i nek és az
azo kat meg va ló sí tó ága za ti in téz ke dé sek, mun ka ter vek
össz hang já nak biz to sí tá sá ban, a hang sú lyok ki je lö lé sé ben
és a mun ka ter vek ben való ér vé nye sí té sé ben;

f) együtt mû kö dik a mi nisz té ri u mi dön tés-elõ ké szí tõ te -
vé keny ség ben, az érin tett szak mai egy sé gek tõl dön tés-elõ -
ké szí tõ anya gok ké szí té sét kéri, valamint szak mai és stra -
té gi ai szem pont ból ér té ke li azt, ja vas la tot tesz annak el fo -
ga dá sá ra, mó do sí tá sá ra;

g) a Mi nisz té rium ál tal ké szí tett je len té sek alap ján
elem zi a stra té gi ai cél ki tû zé sek, ki emelt fel ada tok meg -
valósulásának hely ze tét;

h) köz re mû kö dik a mi nisz ter szak mai, szak ma po li ti kai
ér de ke i nek ér vé nye sí té sé ben a tár ca kö zi, kö zös sé gi és
nem zet kö zi együtt mû kö dés ben;

i) stra té gi ai je len tõ sé gû ügyek ben köz re mû kö dik a
dön té si al ter na tí vák ki dol go zá sá ban, kez de mé nye zi a
szak ma po li ti kai szem pon tok ér vé nye sí té sét szol gá ló in -
téz ke dé se ket;

j) köz re mû kö dik a kor mány za ti és a szak mai, tu do má -
nyos, ön kor mány za ti, gaz da sá gi, ci vil szer ve ze tek kel való
együtt mû kö dés, kap cso lat tar tás stra té gi á já nak ki dol go zá -
sá ban és vég re haj tá sá ban;

k) vé le mé nye zi a mi nisz ter sza bá lyo zá si jog kö ré be tar -
to zó jog sza bá lyok, mi nisz te ri uta sí tá sok és szak mai prog -
ra mok alap el ve i nek és kon cep ci ó já nak a Mi nisz te ri, va la -
mint Ál lam tit ká ri ér te kez let re be nyúj tott elõ ter jesz téseit.

(3) A Stra té gi ai fõ osz tály ha zai, kö zös sé gi és nem zet kö -
zi szak ma po li ti kai kap cso la tok fel adat kör ében:
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a) köz re mû kö dik a mi nisz ter ha tás kö ré be tar to zó, több
szak te rü le tet érin tõ szak ma po li ti kák kal össze füg gõ kö zös -
sé gi és nem zet kö zi fel ada tok el lá tá sá ban, az ezek re vo nat -
ko zó ha zai ál lás pont ki ala kí tá sá ban;

b) köz re mû kö dik a mi nisz ter ha tás kö ré be tar to zó te rü -
le te ken a szak mai, szak ma po li ti kai ér de kek kép vi se le té -
ben és ér vé nye sí té sé ben a tár ca kö zi, kö zös sé gi és nem zet -
kö zi együtt mû kö dés ben;

c) köz re mû kö dik az a)–b) pont sze rin ti fel ada tok te kin -
te té ben a kor mány za ti és nem kor mány za ti szer vek kel
való együtt mû kö dé si fel ada tok vég re haj tá sá ban;

d) köz re mû kö dik a mi nisz ter ha tás kö ré be tar to zó tu do -
mány po li ti kai fel ada tok ki dol go zá sá ban, il let ve vég re haj -
tá sá ban, to váb bá az érin tett ha zai és nem zet kö zi szer ve ze -
tek kel való kap cso lat tar tás ban és a tár ca szem pont rend sze -
ré nek ér vé nye sí té sé ben.”

4.  §

A Sza bály zat 23.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A Kom mu ni ká ci ós fõ osz tály tár sa dal mi kap cso la -
tok fel adat kör ében elõ ké szí ti a Mi nisz té ri um va la mennyi
la kos sá gi tá jé koz ta tó kam pá nyát és mû köd te ti a Zöld Pont
Szol gá la tot, kap cso la tot tart a tár sa dal mi, szak mai, ön kor -
mány za ti szer ve ze tek kel, egyéb ér dek-kép vi se le ti szer -
vek kel, mely fel ada tok ke re té ben

a) köz re mû kö dik
aa) kül sõ mar ke ting kom mu ni ká ci ós ta nács adó cé gek -

kel kö ten dõ meg ál la po dá sok elõ ké szí té sé ben, va la mint
ab) kom mu ni ká ci ós té má jú pá lyá za tok le bo nyo lí tá sá -

ban és a szer zõ dé sek elõ ké szí té sé ben;
b) ja vas la tot tesz a Mi nisz té ri um ar cu la tát érin tõ kér dé -

sek ben, és vég zi a gra fi kai és nyom dai ter mé kek kel kap -
cso la tos fel ada to kat;

c) a szak mai fõ osz tá lyok kal együtt mû köd ve szer kesz ti
a Mi nisz té ri um hon lap ját és gon dos ko dik ar cu la tá nak, tar -
tal má nak fo lya ma tos fris sí té sé rõl;

d) meg szer ve zi a „Zöld-Pont” iro dák or szá gos há ló za -
tát, köz re mû kö dik mû köd te té sük ben, fo lya ma tos kap cso -
la tot tart fent azok kal, to váb bá a zöld ha tó sá gok kal, va la -
mint a szak tár cák és a ci vil szer ve ze tek ha son ló fel ada tot
el lá tó szer ve ze ti egy sé ge i vel, há ló za ta i val;

e) a szak mai fõ osz tá lyok kal együtt mû köd ve kap cso la -
tot tart a tár sa dal mi szer ve ze tek kel, in té zi, ki elem zés re és
hasz no sí tás ra al kal mas mó don össze sí ti a kü lön bö zõ tár sa -
dal mi szer ve ze tek tõl ér ke zõ és a la kos sá gi köz ér de kû be je -
len té se ket, ja vas la to kat és pa na szo kat;

f) igény sze rint lét re hoz és fo lya ma to san fris sít, il let ve
szol gál tat te ma ti kus adat bá zi so kat, ugyan ezen cél ból kon -
cent rál ja és rend sze re zi a szak fõ osz tá lyok ál tal gyûj tött ak -
tu á lis kör nye ze ti ada to kat, in for má ci ó kat és ki ad vá nyo kat, 
mû köd te ti a Mi nisz té ri um hon lap ján lét re ho zott Zöld Fó -
ru mot és a Mi nisz té ri um éves ki emelt fel ada ta i hoz, il let ve
a zöld je les na pok hoz szo ro san kö tõ dõ in gye nes „for ró

drót”-ot, to váb bá kap cso ló dó te ma ti kus, in for má ci ós la -
kos sá gi fó ru mo kat szer vez;

g) szer ve zi és bo nyo lít ja a Mi nisz té ri um kül sõ és bel sõ
ren dez vé nye it (ün nep sé gek, tár ca szin tû – nagy ren dez -
vény nek mi nõ sü lõ – bel- és kül föl di szak ki ál lí tá sok);

h) meg ter ve zi és mû köd te ti a Zöld Ga lé ria ki ál lí tá sa it
és mé dia ese mé nye it;

i) irá nyít ja és ko or di nál ja a mi nisz ter ci vil stra té gi á já -
nak, a gaz da sá gi szfé rá val, va la mint az ön kor mány za tok -
kal való kap cso lat tar tás stra té gi á já nak ki dol go zá sát és
meg va ló sí tá sát, va la mint fel ügye li, se gí ti azok meg va ló -
su lá sát;

j) részt vesz a kör nye ze ti ügyek ben a tár sa da lom rész -
vé te lé vel és in for má ci ó hoz való hoz zá ju tá sá val kap cso la -
tos nem zet kö zi egyez mé nyek vég re haj tá sá nak stra té gi á já -
nak ki dol go zá sá ban, és köz re mû kö dik vég re haj tá sá ban;

k) köz re mû kö dik a Mi nisz té ri um és a tár cák, va la mint a 
tár sa dal mi szer ve ze tek kö zöt ti meg ál la po dá sok meg kö té -
sé ben és vég re haj tá sá ban;

l) el lát ja a hát rá nyos hely ze tû tár sa dal mi ré te gek esély -
egyen lõ sé gé nek nö ve lé sé vel kap cso la tos fel ada to kat;

m) szer ve zi és ko or di nál ja a lob bi-te vé keny ség gel össze -
füg gõ – a mi nisz ter ha tás kö ré be tar to zó – fel ada to kat.”

5.  §

A Sza bály zat 27.  §-a a kö vet ke zõ f) és g) pont tal egé szül 
ki:

[A Köz igaz ga tá si, jogi és ko or di ná ci ós fõ osz tály]
„f) gon dos ko dik az egy sé ges kör nye zet-, ter mé szet vé -

del mi és víz ügyi jog al kal ma zá si gya kor lat ki ala kí tá sá ról;
g) el lát ja a Mi nisz té ri um köz pon ti irat ke ze lés sel kap -

cso la tos fel ada ta it.”

6.  §

(1) A Sza bály zat 29.  §-a fe let ti al cím, il let ve a 29.  §
(1) be kez dés fel ve ze tõ szö ve ge he lyé be a kö vet ke zõ al -
cím, il le tõ leg fel ve ze tõ szö veg lép:

„Humánpolitikai és ágazati informatikai fõosztály

(1) A Hu mán po li ti kai és ága za ti in for ma ti kai fõ osz tály
hu mán po li ti kai fel adat kör ében:”

(2) A Sza bály zat 29.  § (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(3) A Hu mán po li ti kai és ága za ti in for ma ti kai fõ osz tály 
ága za ti in for má ci ós fel adat kör ében

a) ki ala kít ja az ága za ti in for ma ti kai stra té gi át és in for -
ma ti kai biz ton sá gi stra té gi át, ja vas la tot tesz az in for ma ti -
ká ra for dít ha tó bel sõ és kül sõ erõ for rá sok meg ter ve zé sé re
és el osz tá sá ra;

b) irá nyít ja a szak te rü le ti in for má ci ós rend sze rek fej -
lesz té sét és mû köd te té sét;
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c) el lát ja az Or szá gos Kör nye zet vé del mi In for má ci ós
Rend szer és a Ter mé szet vé del mi In for má ci ós Rend szer
mû köd te té sé vel és fej lesz té sé vel kap cso la tos fel ada to kat;

d) gon dos ko dik az emisszió-ke res ke del mi rend szer
mû köd te té sé rõl;

e) ko or di nál ja a kör nye zet po li ti kát, a dön tés ho za talt és
a tá jé koz ta tást szol gá ló mu ta tók ki fej lesz té sét, ko or di nál ja 
a mi nisz ter Or szá gos Sta tisz ti kai Adat gyûj tõ prog ram mal
kap cso la tos fel ada ta i nak vég re haj tá sát;

f) el lát ja a köz pon ti (KEOP) és egyéb in for ma ti kai pá -
lyá za ti prog ra mok szak mai elõ ké szí té sét, il let ve irá nyít ja
azok meg va ló sí tá sát;

g) ko or di nál ja a ma gyar or szá gi EI O NET-há ló zat ki ala -
kí tá sát, va la mint az Eu ró pai Kör nye zet vé del mi Ügy nök -
ség gel tör té nõ együttmû kö dést;

h) össze han gol ja a mi nisz ter táv ér zé ke lés sel össze füg -
gõ fel ada ta it;

i) össze han gol ja a kör nye ze ti vo nat ko zá sú nem zet kö zi
adat szol gál ta tá si kö te le zett sé gek tel je sí té sét;

j) gon dos ko dik az i) pont sze rint szol gál ta tott ada tok
köz pon ti tá ro lá sá ról, rend sze res köz zé té te lé rõl, to váb bá a
más tár cák ál tal gyûj tött kör nye ze ti vo nat ko zá sú ada tok
Or szá gos Kör nye zet vé del mi In for má ci ós Rend szer be tör -
té nõ be kap cso lá sá ról;

k) biz to sít ja a kör nye ze ti ada tok nyil vá nos ság ra ho za -
ta lá nak in for ma ti kai hát te rét;

l) GRID Bu da pest né ven Kör nye ze ti In for ma ti kai Köz -
pont ként mû kö dik.”

7.  §

A Sza bály zat 31.  § f) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

[A Kör nye zet gaz da sá gi fõ osz tály]
„f) el lát ja a mi nisz ter ha tás kö ré be tar to zó te rü le te ken

az ár ha tó sá gi fel ada to kat, elõ ké szí ti az ár ha tó sá gi fel ada -
tok hoz kap cso ló dó díj tá mo ga tá sok ra vo nat ko zó dön tést,
irá nyít ja a kon cesszi ós pá lyá za tok ki írá sát;”

8.  §

A Sza bály zat 33.  §-a a kö vet ke zõ o) pont tal egé szül ki:
[A Költ ség ve té si, be ru há zá si és tu laj do no si fõ osz tály]
„o) el lát ja a köz pon to sí tott il let mény szám fej tés sel kap -

cso la tos fel ada to kat.”

9.  §

A Sza bály zat 34.  §-ának e) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

[A Ter mé szet- és kör nye zet meg õr zé si szak ál lam tit ká ri
tit kár ság se gí ti a ter mé szet- és kör nye zet meg õr zé si szak ál -
lam tit kárt te vé keny sé gé nek el lá tá sá ban, en nek ke re té ben]

„e) el lát ja
ea) a Kör nye zet vé del mi In for má ci ós Rend szer ön ál ló

ré sze ként mû köd te tett Ter mé szet vé del mi In for má ci ós
Rend szer ter mé szet vé del mi szak mai fel ügye le tét, va la -
mint

eb) a szak ál lam tit kár te vé keny sé gé vel össze füg gõ ope -
ra tív fel ada to kat.”

10.  §

A Sza bály zat 35.  §-ának e) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

[A Ter mé szet meg õr zé si fõ osz tály]
„e) el lát ja a ter mé szet vé del mi in for má ci ós és mo ni to -

ro zá si fel ada tok szak mai fel ügye le tét és irá nyí tá sát, to váb -
bá gon dos ko dik azok fo lya ma tos fej lesz té sé rõl, ve ze ti a
vé dett ter mé sze ti te rü le tek, a Na tu ra 2000 te rü le tek és vé -
dett ter mé sze ti ér té kek törzs köny vét;”

11.  §

(1) A Sza bály zat 36.  §-ának fel ve ze tõ szö ve ge he lyé be a 
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„36.  § A Nem ze ti par ki és táj vé del mi fõ osz tály”

(2) A Sza bály zat 36.  §-ának e) pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

[A Nem ze ti par ki és táj vé del mi fõ osz tály]
„e) irá nyít ja a ter mé szet vé del mi ter ve zést és ter mé szet -

vé del mi szab vá nyo sí tá si te vé keny sé get; el lát ja a ter mé -
szet vé del mi ke ze lé si ter vek ké szí té sé nek ko or di ná ci ó ját;”

(3) A Sza bály zat 36.  §-ának h) pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

[A Nem ze ti par ki és táj vé del mi fõ osz tály]
„h) el lát ja a ki emelt ol tal mat igény lõ ter mé sze ti te rü le -

tek vé det té vagy fo ko zot tan vé det té nyil vá ní tá sá nak szak -
mai elõ ké szí té sét, to váb bá a na túr park név hasz ná la tá hoz
szük sé ges mi nisz te ri hoz zá já ru lás meg adá sá nak szak mai
elõ ké szí tõ mun ká ját;”

(4) A Sza bály zat 36.  §-a a kö vet ke zõ k) pont tal egé szül
ki:

[A Nem ze ti par ki és táj vé del mi fõ osz tály]
„k) köz re mû kö dik a Mi nisz té ri um UNESCO Vi lág örök -

ség gel kap cso la tos ter mé sze ti és táji örök ség vé del mi szak -
mai fel ada ta i nak el lá tá sá ban.”

12.  §

A Sza bály zat 37.  §-a a kö vet ke zõ s)–ty) pon tok kal egé -
szül ki.

[A Kör nye zet meg õr zé si fõ osz tály]
„s) köz re mû kö dik a sú lyos ipa ri bal ese tek el le ni vé de -

ke zés kö ve tel mény rend sze ré nek ki ala kí tá sá ban;
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sz) el lát ja a mi nisz ter vé de lem-igaz ga tá si ko or di ná ci ós
fel ada ta it;

t) el lát ja és ko or di nál ja a tûz- és mun ka vé de lem tár ca -
szin tû és ága za ti fel ada ta it;

ty) ko or di nál ja az Er dei Is ko la Prog ram mal kap cso la -
tos fel ada to kat.”

13.  §

(1) A Sza bály zat 40.  §-a fe let ti al cím, il let ve a 40.  § fel -
ve ze tõ szö ve ge he lyé be a kö vet ke zõ al cím, il le tõ leg fel ve -
ze tõ szö veg lép:

„Vízgyûjtõgazdálkodási és vízvédelmi fõosztály

40.  § A Víz gyûj tõ gaz dál ko dá si és víz vé del mi fõ -
osztály”

(2) A Sza bály zat 40.  §-a a kö vet ke zõ i)–k) pon tok kal
egé szül ki:

[A Víz gyûj tõ gaz dál ko dá si és víz vé del mi fõ osz tály]

„i) gon dos ko dik az Or szá gos Kör nye ze ti Kár men te sí -
té si Prog ram ak tu a li zá lá sá ról és az al prog ra mok ko or di ná -
ci ó já ról;

j) ki dol goz za az OKKP vég re haj tá sa gyor sí tá sá nak jogi 
és köz gaz da sá gi hát te rét, meg ha tá roz za a prog ram súly -
pont ja it, ki je lö li az ál la mi fe le lõs sé gi kör be tar to zó pro jek -
tek pri o ri tá sa it és gon dos ko dik a pro jek tek vég re haj tá sá -
ról;

k) el lát ja a ta laj vé de lem mel kap cso la tos, a mi nisz ter
fel adat kö ré be tar to zó ha zai és nem zet kö zi fel ada to kat.”

14.  §

(1) A Sza bály zat 1. és 2. szá mú mel lék le te he lyé be a je -
len mó do sí tó sza bály zat 1. és 2. szá mú mel lék le te lép.

(2) A Sza bály zat 4. szá mú mel lék le te he lyé be a je len
mó do sí tó sza bály zat 3. szá mú mel lék le te lép.

(3) A Sza bály zat 7. szá mú mel lék le té nek

a) ,,Hu mán po li ti kai, in for ma ti kai és üze mel te té si fõ -
osz tály” szö veg ré sze he lyé be „Hu mán po li ti kai és ága za ti
in for ma ti kai fõ osz tály”,

b) ,,Víz Ke ret irány elv fõ osz tály” szö veg ré sze he lyé be
„Víz gyûj tõ gaz dál ko dá si és víz vé del mi fõ osz tály”

szö veg rész lép.

(4) A Sza bály zat 8. szá mú mel lék le te VI. pont já ban „az
El len õr zé si fõ osz tá lyon” szö veg rész he lyé be „az El len õr -
zé si fõ osz tály Fe je ze ti el len õr zé si osz tá lyán” szö veg rész
lép.

1. számú melléklet
 a módosító szabályzathoz

[1. számú melléklet]

„A Minisztérium létszámkerete

A mi nisz ter irá nyí tá sa alá tar to zó szer ve ze ti egy sé -
gek: 16

A ka bi net fõ nök irá nyí tá sa alá tar to zó szer ve ze ti egy sé -
gek: 39

Az ál lam tit kár irá nyí tá sa alá tar to zó szer ve ze ti egy sé -
gek: 8

A jogi és ko or di ná ci ós szak ál lam tit kár irá nyí tá sa alá tar -
to zó szer ve ze ti egy sé gek: 115

A kör nye zet gaz da sá gi szak ál lam tit kár irá nyí tá sa alá tar -
to zó szer ve ze ti egy sé gek: 106

A ter mé szet- és kör nye zet meg õr zé si szak ál lam tit kár
irá nyí tá sa alá tar to zó szer ve ze ti egy sé gek: 62

A víz ügyi szak ál lam tit kár irá nyí tá sa alá tar to zó szer ve -
ze ti egy sé gek: 50”

2. számú melléklet
 a módosító szabályzathoz

[2. számú melléklet]

„Fõosztályok, ahol osztályt nem vezetõ
fõosztályvezetõ-helyettes mûködhet

Kom mu ni ká ci ós fõ osz tály
Köz igaz ga tá si, jogi és ko or di ná ci ós fõ osz tály
Kö zös sé gi és nem zet kö zi fõ osz tály
Kör nye zet gaz da sá gi fõ osz tály
Kör nye zet fej lesz té si fõ osz tály
Költ ség ve té si, be ru há zá si és tu laj do no si fõ osz tály
Stra té gi ai fõ osz tály
Víz gyûj tõ gaz dál ko dá si és víz vé del mi fõ osz tály”

3. számú melléklet
 a módosító szabályzathoz

[4. számú melléklet]

„Az adományozható közigazgatási szakmai
tanácsadói, fõtanácsadói címek számának

meghatározásáról

A köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXIII.
tör vény 30/A.  § (1) be kez dé se alap ján a Mi nisz té ri um ban
leg fel jebb 60 fõ szá má ra ado má nyoz ha tó szak mai ta nács -
adói, illetve szak mai fõ ta nács adói cím. A szak mai fõ ta -
nács adók szá ma nem ha lad hat ja meg a 30 fõt.”
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A Magyar Szabadalmi Hivatal elnökének
4/2007. (MK 53.) MSZH

k ö z l e m é n y e
az Innoforum 2007 XV. Hazai Szellemi Termék Börzén bemutatásra kerülõ találmányok, védjegyek,

formatervezési és használati minták kiállítási kedvezményérõl, illetve kiállítási elsõbbségérõl

Az 1995. évi XXXIII. tör vény 3. §-ának b) pont ja, az 1997. évi XI. tör vény 53. §-a (1) be kez dé sé nek c) pont ja, a 2001. évi
XLVIII. tör vény 40. §-a (1) be kez dé sé nek c) pont ja és az 1991. évi XXXVIII. tör vény 36. §-ának (1) be kez dé se alap ján köz zé -
te szem, hogy a 2007. jú ni us hó 11. és 12. nap ja kö zött Bu da pes ten meg ren de zen dõ In no fo rum 2007 XV. Ha zai Szel le mi Ter -
mék Bör zén be mu ta tás ra ke rü lõ ta lál má nyo kat, véd je gye ket, for ma ter ve zé si és hasz ná la ti min tá kat az em lí tett jog sza bá lyok -
ban meg ha tá ro zott ki ál lí tá si ked vez mény, il let ve ki ál lí tá si el sõbb ség  illeti meg.

Dr. Ben dzsel Mik lós s. k.,
a Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal el nö ke

A Szabad Demokraták Szövetsége – A Magyar Liberális Párt
2006. évi pénzügyi beszámolója

Ezer fo rint ban

BEVÉTELEK

1. Tag dí jak 17 153

2. Ál la mi költ ség ve tés bõl szár ma zó tá mo ga tás 284 219

2.1. Ál la mi tá mo ga tás alap össze ge 269 846

2.2. Egyéb cí men ka pott ál la mi tá mo ga tás 14 373

3. Kép vi se lõ cso port nak nyúj tott ál la mi tá mo ga tás –

4. Egyéb hoz zá já ru lá sok, ado má nyok összesen 288 125

4.1. Jogi sze mé lyek tõl 184 015

4.1.1. Bel föl di ek tõl (500 000 fo rint fe let ti hoz zá já ru lás ne ve sít ve) 154 015
Új Kez det Li be rá lis Ala pít vány 154 000

4.1.2. Kül föl di ek tõl (100 000 fo rint fe let ti hoz zá já ru lás ne ve sít ve) 30 000
LIBERALIS INSTITUT OESTERREICH 30 000

4.2. Jogi sze mély nek nem mi nõ sít he tõ gaz da sá gi tár sa ság tól

4.3. Ma gán sze mé lyek tõl 104 110

4.3.1. Bel föl di ek tõl (500 000 fo rint fe let ti hoz zá já ru lás ne ve sít ve) 104 110
 Böhm And rás 1000
 Csõzik Lász ló 700
 Demsz ky Gá bor 1000
 Eör si Má tyás 1000
 Fo dor Gá bor 1020
 Dr. Gom bos And rás 1000
 Horn Gá bor 1000
 Ka pás Sán dor 1000
 Kil lik Jenõ 800
 Ko vács Kál mán 1000
 La kos Imre 2000
 Petõ Iván 1000
 Sza ba dai Vik tor 900

      Bel föl di ek tõl ér ték ha tár alatt 90 690

4.3.2. Kül föl di ek tõl ér ték ha tár alatt –
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5. A párt ál tal ala pí tott vál la lat és kor lá tolt fe le lõs sé gû tár sa ság nye re sé gé bõl szár ma zó bevétel –

6. Egyéb be vé tel 340 894

Összes be vé tel a gaz da sá gi év ben  930 391

KIADÁSOK

1. Tá mo ga tás a párt or szág gyû lé si cso port ja számára –

2. Tá mo ga tás egyéb szer ve ze tek nek 3 017

3. Vál lal ko zá sok ala pí tá sá ra for dí tott összeg –

4. Mû kö dé si ki adá sok 310 018

5. Esz köz be szer zés 3 148

6. Po li ti kai te vé keny ség ki adá sai 617 267

6.1. Or szág gyû lé si kép vi se lõ vá lasz tás 363 597

6.2. Hely ha tó sá gi vá lasz tá sok 110 133

7. Egyéb ki adá sok 118

Összes ki adás a gaz da sá gi év ben  933 568

Bu da pest, 2007. már ci us 29.
Kun cze Gá bor s. k.,

párt el nök

A Magyar Demokrata Fórum 2004. évi módosított pénzügyi beszámolója

Ezer fo rint ban

BEVÉTELEK

1. Tag dí jak 6 474

2. Ál la mi költ ség ve tés bõl szár ma zó tá mo ga tás 284 100

3. Kép vi se lõ cso port nak nyúj tott ál la mi tá mo ga tás –

4. Egyéb hoz zá já ru lá sok, ado má nyok 18 287

4.1. Jogi sze mé lyek tõl 12 023

4.1.1. Bel föl di ek tõl 12 023
– Pe li kán Ala pít vány 2 100
– Eu ró pai Jövõ Egye sü let 2 000
– Bu da pest XI. ker. Ön kor mány zat 997
– Pa lo ta Hol ding Rt. 618
– Új pes ti Va gyon ke ze lõ Rt. 554
– Mis kolc Ön kor mány zat 669
– Deb re cen Ci vis Ház Rt. 648

4.3. Ma gán sze mé lyek tõl 6 264

4.3.1. Bel föl di ek tõl 6 264

5. A párt ál tal ala pí tott vál la lat és kor lá tolt fe le lõs sé gû tár sa ság nye re sé gé bõl szár ma zó bevétel –

6. Egyéb be vé tel 7 955

Összes be vé tel  316 816
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KIADÁSOK

1. Tá mo ga tás a párt or szág gyû lé si cso port ja számára –

2. Tá mo ga tás egyéb szer ve ze tek nek 170

3. Vál lal ko zá sok ala pí tá sá ra for dí tott összeg –

4. Mû kö dé si ki adá sok 188 596

5. Esz köz be szer zés 10 265

6. Po li ti kai te vé keny ség ki adá sai 185 795

7. Egyéb ki adás 13 421

Összes ki adás  398 247

Dá vid Ibo lya s. k.,
az MDF el nö ke

A Ma gyar De mok ra ta Fó rum 2005. évi módosított pénzügyi beszámolója

Ezer fo rint ban

BEVÉTELEK

1. Tag dí jak 5 213

2. Ál la mi költ ség ve tés bõl szár ma zó tá mo ga tás 284 045

3. Kép vi se lõ cso port nak nyúj tott ál la mi tá mo ga tás –

4. Egyéb hoz zá já ru lá sok, ado má nyok 19 740

4.1. Jogi sze mé lyek tõl 10 253

4.1.1. Bel föl di ek tõl 10 253
– Új pes ti Va gyon ke ze lõ Rt. 643
– Bu da pest XI. ker. Ön kor mány zat 1 156
– Pa lo ta Hol ding Rt. 673
– Bu da pest XVIII. ker. Ön kor mány zat 574
– Mis kolc Ön kor mány zat 785
– Deb re cen Cí vis Ház Rt. 706
– Eger Vá ros Ön kor mány zat 507

4.3. Ma gán sze mé lyek tõl 9 487

4.3.1. Bel föl di ek tõl 9 463
– Var ga Zsolt 669

4.3.2. Kül föl di ek tõl 24

5. A párt ál tal ala pí tott vál la lat és kor lá tolt fe le lõs sé gû tár sa ság nye re sé gé bõl szár ma zó bevétel –

6. Egyéb be vé tel 7 185

Összes be vé tel  316 183

KIADÁSOK

1. Tá mo ga tás a párt or szág gyû lé si cso port ja számára –

2. Tá mo ga tás egyéb szer ve ze tek nek 1 485

3. Vál lal ko zá sok ala pí tá sá ra for dí tott összeg –
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4. Mû kö dé si ki adá sok 177 194

5. Esz köz be szer zés 7 762

6. Po li ti kai te vé keny ség ki adá sa 41 870

7. Egyéb ki adás 8 331

Összes ki adás  236 642

Dá vid Ibo lya s. k.,
az MDF el nö ke

A Magyar Demokrata Fórum 2006. évi pénzügyi beszámolója

Ezer forintban

BEVÉTELEK

1. Tag dí jak 5 488

2. Ál la mi költ ség ve tés bõl szár ma zó tá mo ga tás 265 329

3. Kép vi se lõ cso port nak nyúj tott tá mo ga tás –

4. Egyéb hoz zá já ru lá sok, ado má nyok 224 896

4.1. Jogi sze mé lyek tõl 113 103

4.1.1. Bel föl di ek tõl 113 103
K 26 Kft. 10 000
Pa no rá ma 2003 Kft. 10 000
Szem eszt-ker Kft. 10 000
ESMA Kft. 50 000
Top rex Bau Kft. 18 000
Ma gyar Épü let sze re lõ Zrt. 3 000
Új pes ti Va gyon ke ze lõ Rt. 689
Bp. VI. ker. IKV 956
Bp. XI. ker. Ön korm. 1 240
Pa lo ta Hol ding Rt. 728
Bp. XVIII. ker. Ön korm. 616
Bp. Fõv. Ön korm. 795
Mis kolc Vá ros Ön korm. 845
Ci vis Ház Rt. 764
Eger Vá ros Ön korm. 561

4.2. Jogi sze mély nek nem mint Gt.-tõl 539

4.2.1. Bel föl di ek tõl 539

4.3. Ma gán sze mé lyek tõl 111 254
– Wág ner La jos né 1 000
– La ka tos Ti bor 1 510
– Mar tin Jó zsef Gyu la 10 000
– Vi ni czai Ti bor 60 000
– Pett kó And rás 1 600
– dr. Csá ky And rás 1 250
– Lasz to vi cza Gá bor 1 000
– Hock Zol tán 2 000
– dr. Bo ross Pé ter 1 000
– Al más sy Kor nél 2 000
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– He ré nyi Ká roly 2 000
– Ka to na Kál mán 10 000
– Nóg rá di Ta más 1 500
– Brez nay Eni kõ 1 500

5. A párt ál tal ala pí tott vál la lat és kft. nye re sé gé bõl szár ma zó bevétel –

6. Egyéb be vé tel 165 394

 eb bõl hi tel 152 954

Összes be vé tel  661 107

KIADÁSOK

1. Tá mo ga tás a párt or szág gyû lé si cso port ja számára –

2. Tá mo ga tás egyéb szer ve ze tek nek 1 859

3. Vál lal ko zá sok ala pí tá sá ra for dí tott összeg –

4. Mû kö dé si ki adá sok 233 694

5. Esz köz be szer zés 3 881

6. Po li ti kai te vé keny ség ki adá sa 447 867

7. Egyéb ki adás 14 201

Összes ki adás  701 502

Sze me re ki Zol tán s. k., Prancz Jó zsef s. k.,
párt igaz ga tó Pran czék Köny ve lé si Iro dá ja Kft.

ügy ve ze tõje

He lyes bí tés: A Ma gyar Köz löny 2007. évi 52. szá má ban meg je lent, a köz for gal mú sze mély szál lí tá si uta zá si ked vez mé nyek rõl  szóló 85/2007. (IV. 25.)
Korm. ren de let 1. mellékletének

– 8. és 42. pont já ban a jegy ked vez mény mér té ke he lye sen 90%;
(Nyom da hi ba)

– 8. pont já ban az elsõ osz lop szö veg e he lye sen a kö vet ke zõ:
„a Szátv. ha tá lya alá tar to zó 6–65 év kö zöt ti kül föl di ál lam pol gár (éven te 4 al ka lom mal me net tér ti uta zás ra)”

(Kéz irat hi ba)

– 42. pont já ban az elsõ osz lop szö veg e he lye sen a kö vet ke zõ:
„a Szátv. 8.  §-a (3) be kez dé sé nek b) pont já ban meg ha tá ro zott 18 éven alu li sze mé lyek leg alább tíz fõ bõl álló cso port ja és a ve lük uta zó két 18. élet évét be -

töl tött kí sé rõ je (éven te 1 al ka lom mal me net tér ti uta zás ra)”
(Kéz irat hi ba)
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

Kormányrendelet felhatalmazása alapján jelenteti meg a
Miniszterelnöki Hivatal a Magyar Közlöny mellékleteként
a HIVATALOS ÉRTESÍTÕT. A lap hetente, szerdánként,
tematikus fõrészekben hitelesen közli a legfõbb állami,
önkormányzati, társadalmi, gazdasági szervek, illetve
szervezetek személyi, szervezeti, igazgatási és képzési,
valamint a hírközlési tevékenység (frekvenciagazdálko-
dás, távközlés, postaügy, informatika) közleményeit, to-
vábbá az üzleti élet híreit. Térítési díj ellenében közzé-
tesszük a Kincstári Vagyoni Igazgatóság vagyonértéke-
sítési pályázatait, az állami, társadalmi, gazdasági szer-
vezetek, parlamenti pártok, kamarák, helyi önkormányza-
tok, egyházak, különbözõ képviseletek közleményeit.
Fizetett hirdetésként – akár színes oldalakon is – helyet
kaphatnak az Értesítõben a gazdálkodó szervezetek,
egyetemek, alapítványok, de magánszemélyek közér-
deklõdésre számot tartó közlései is.
Õszintén reméljük, hogy a hírek, információk, közlemé-
nyek egy lapban történõ pontos és rendszerezett for-
mában való közreadásával sikerül hatékonyabbá és
eredményesebbé tenni elõfizetõink tájékozódását a hi-
vatali és üzleti életben. Az érdeklõdõk számára egyéb
hasznos információkat is nyújt a lap.
Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004. május 1-jétõl az
Európai Unió hivatalos nyelveként magyarul is megjele-
nik. A hivatalos lap L és C sorozatból áll.

Az L (Legislation) sorozatban kerülnek kiadásra az Euró-
pai Unió hatályos jogszabályai, az ún. elsõdleges jogforrá-
sok (alapító szerzõdések, csatlakozási szerzõdések, tár-
sulási szerzõdések), továbbá az alábbi jogforrások: ren-

deletek, irányelvek, határozatok.

Az EU Hivatalos Lapjában történõ közzétételt követõen
az évfolyam és a kötet számára, valamint a megjelenés
dátumára hivatkozással, cím szerint, 2004. május 1-jétõl
folyamatosan tájékoztatást adunk a hivatalos lap L kiadá-
saiban megjelenõ jogi aktusokról a Magyar Közlöny mel-
lékleteként megjelenõ Hivatalos Értesítõben.
A lap elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos
Közlönykiadó 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.
címén, levélcím: 1394 Budapest 62., Pf. 357; faxszám:
318-6668.
2007. évi éves elõfizetési díja: 15 372 Ft áfával.
A HIVATALOS ÉRTESÍTÕ egyes számai megvásá-
rolhatók a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat
a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny
Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail:
kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó
ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail:
kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt
internetcímen.

M E G R E N D E L Õ L A P

Megrendelem a HIVATALOS ÉRTESÍTÕ címû lapot ......... példányban, és kérem a következõ címre kézbe-
síteni:

Megrendelõ neve: .....................................................................................................................................

címe (város/község, irányítószám): .......................................................................................

utca, házszám: ......................................................................................................................

Ügyintézõ (telefonszám): ...........................................................................................................................

2007. évi elõfizetési díj fél évre 7 686 Ft áfával

egy évre 15 372 Ft áfával

Számlát kérek a befizetéshez.

Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát!

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

............................................................................
cégszerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény rendelkezik – többek között – a Magyar Köztársaság Kormánya hivatalos
lapjának, a Határozatok Tárának megjelentetésérõl.
A Határozatok Tárát szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal a Szerkesztõbizottság közremûködésével, évente mintegy
60 alkalommal jelenik meg.
A Határozatok Tára a Kormánynak azokat a határozatait (kétezres) közli, amelyeknek közzétételét a Kormány
elrendelte, továbbá tartalmazza a miniszterelnök határozatait, a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter határoza-
tait, valamint a minisztériumok, az országos hatáskörû szervek, az önkormányzatok közleményeit, hirdetményeit,
különféle tájékoztatóit, továbbá azokat a közleményeket stb., amelyeket a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
engedélyez.

A Határozatok Tára megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó címén (Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6.;
postacím: 1394 Budapest 62, Pf. 357) vagy a 318-6668 faxszámán.
Éves elõfizetési díja 2007. évre: 22 932 Ft áfával.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti
Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ
a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt
internetcímen.

MEGRENDELÕLAP
Megrendelem a

HATÁROZATOK TÁRA

címû lapot ................. példányban.

A megrendelõ (cég) neve: ...............................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ............................................................................................................................

Utca, házszám: ...............................................................................................................................................

Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ..................................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ........................................................................................................

2007. évi elõfizetési díj egy évre: 22 932 Ft áfával.

fél évre: 11 466 Ft áfával.

Csekket kérek a befizetéshez

Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát!

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után,
8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: .......................................................

......................................................................
cégszerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A Miniszterelnöki Hivatal, valamint az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium közös szer-
kesztésében havonta megjelenõ

ÖNKORMÁNYZATOK KÖZLÖNYE

az önkormányzatok számára mûködésük során hasznos és nélkülözhetetlen tájékozódási forrás.
A kiadvány elsõ három része az önkormányzatokat érintõ, újonnan kihirdetett jogszabályokat (tör-
vények, rendeletek – ideértve az önkormányzati rendeleteket is –, alkotmánybírósági és egyéb
határozatok) közli. Negyedik fõrésze közleményeket, pályázati felhívásokat és tájékoztatásokat (szak-
tárcák közleményei, az Állami Számvevõszék ajánlásai, az önkormányzatok által elnyerhetõ támoga-
tások pályázati feltételei, az önkormányzatok éves pénzügyi beszámolói, alapító okiratok stb.) tartal-
maz.

Az Önkormányzatok Közlönye elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó
(1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.) címén (postacím: 1394 Budapest 62. Pf. 357) vagy a 318-6668 fax-
számán.
2007. évi éves elõfizetés díja: 5544 Ft áfával; féléves elõfizetés: 2772 Ft áfával.

Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán)
szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve
megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy
a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük az Önkormányzatok Közlönye címû lapot ................. példányban.

A megrendelõ (cég) neve: ...........................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ........................................................................................................

Utca, házszám: ...........................................................................................................................

Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ...............................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: .....................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhez-
vétele után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi
jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………

……………………………………………
cégszerû aláírás
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Az

EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖZLÖNY

– az egészségbiztosítási ágazat központi igazgatási szerve, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár
hivatalos lapja – az elõfizetõi érdekeket szem elõtt tartva, kedvezõ áron kívánja az egészségügyi
ágazatban érdekeltek rendelkezésére bocsátani a jogszabályok szövegét, valamint a munkához szük-
séges aktuális OEP-közleményeket, -felhívásokat, -tájékoztatókat. Lapunk címzettjei elsõsorban: az alap-
elátásban részt vevõ háziorvosok; fekvõbeteg-ellátó és szakellátó intézmények; gyógyszert, gyógyászati
segédeszközt gyártók, illetve forgalmazók; gyógyfürdõk; oktatási intézmények; társadalombiztosítási kifi-
zetõhelyek, foglalkoztatók; könyvelõk; adótanácsadók stb.

Az Egészségbiztosítási Közlöny elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó
(1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.) címén (postacím: 1394 Budapest 62. Pf. 357) vagy a 318-6668 fax-
számán.

2007. évi éves elõfizetési díj: 22 176 Ft áfával, féléves elõfizetés: 11 088 Ft áfával.

Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán)
szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve
megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy
a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük az Egészségbiztosítási Közlöny címû lapot ................. példányban.

A megrendelõ (cég) neve: ...........................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ........................................................................................................

Utca, házszám: ...........................................................................................................................

Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ...............................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: .....................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhez-
vétele után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi
jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………

……………………………………………
cégszerû aláírás
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Szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztõbizottság közremûködésével. A Szerkesztõbizottság elnöke: Gilyán György.
A szerkesztésért felelõs: Kovácsné dr. Szilágyi-Farkas Zsuzsanna. Budapest V., Kossuth tér 1–3.
Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó. Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., www.mhk.hu. Telefon: 266-9290.

Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadónál
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 318-6668.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a FÁMA Rt. közremûködésével. Telefon/fax: 266-6567.
Információ: tel.: 317-9999, 266-9290/245, 357 mellék.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny
Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
2007. évi éves elõfizetési díj: 99 792 Ft. Egy példány ára: 210 Ft 16 oldal terjedelemig, utána +8 oldalanként +189 Ft.
A kiadó az elõfizetési díj évközbeni emelésének jogát fenntartja.

HU ISSN 0076—2407

07.1364 – Nyomja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató.

Tisztelt Elõfizetõk!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kiadónk terjesztésében levõ lapokra és elektronikus kiadványokra szóló elõfizetésüket folyamatosnak
tekintjük. Csak akkor kell változást bejelenteniük a 2007. évre vonatkozó elõfizetésre, ha a példányszámot, esetleg a címlistát
módosítják, vagy új lapra szeretnének elõfizetni (pontos szállítási, név- és utcacím-megjelöléssel). Az esetleges módosítást szívesked-
jenek levélben vagy faxon megküldeni. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a lapszállításról kizárólag az elõfizetési díj beérkezését
követõen intézkedünk. Fontos, hogy az elõfizetési díjakat a megadott 10300002-20377199-70213285 sz. számlára utalják, illetve
a kiadó által kiküldött készpénz-átutalási megbízáson fizessék be.
Készpénzes befizetés kizárólag a Magyar Hivatalos Közlönykiadó ügyfélszolgálatán (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.) lehetséges. (Levél-
cím: Magyar Hivatalos Közlönykiadó, 1394 Budapest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668).

A 2007. évi elõfizetési díjak
(Az árak az áfát tartalmazzák.)

Magyar Közlöny 99 792 Ft/év
Hivatalos Értesítõ 15 372 Ft/év
Határozatok Tára 22 932 Ft/év
Önkormányzatok Közlönye 5 544 Ft/év
Az Alkotmánybíróság Határozatai 18 900 Ft/év
Bányászati Közlöny 4 788 Ft/év
Belügyi Közlöny 25 452 Ft/év
Egészségbiztosítási Közlöny 22 176 Ft/év
Egészségügyi Közlöny 27 720 Ft/év
Ellenõrzési Figyelõ 3 528 Ft/év
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítõ 18 396 Ft/év
Gazdasági Közlöny 23 436 Ft/év
Hírközlési Értesítõ 6 552 Ft/év
Honvédelmi Közlöny 18 648 Ft/év
Igazságügyi Közlöny 15 876 Ft/év
Jogtanácsadó 6 804 Ft/év

Környezetvédelmi és Vízügyi Értesítõ 15 120 Ft/év
Közlekedési Értesítõ 24 696 Ft/év
Kulturális Közlöny 18 900 Ft/év
Külgazdasági Értesítõ 20 160 Ft/év
Munkaügyi Közlöny 15 372 Ft/év
Oktatási Közlöny 21 924 Ft/év
Pénzügyi Közlöny 30 492 Ft/év
Sportértesítõ 5 040 Ft/év
Statisztikai Közlöny 13 104 Ft/év
Szociális Közlöny 15 624 Ft/év
Turisztikai Értesítõ 11 844 Ft/év
Ügyészségi Közlöny 6 552 Ft/év
Nemzeti Kulturális Alap Hírlevele 5 040 Ft/év
Pénzügyi Szemle 19 908 Ft/év
L'udové noviny 3 780 Ft/év
Neue Zeitung 4 788 Ft/év

Cégközlöny CD

A Cégközlöny hatályos és hiteles céginformációs – az üzleti életben részt vevõk számára nélkülözhetetlen, naprakész – adatbázisát tartalmazó,
heti rendszerességgel lemezen megjelenõ lap formátuma 2007. október 1-jétõl várhatóan megújul. Erre tekintettel a CD a 2007. évben január 1-jétõl

szeptember 30-ig fizethetõ elõ. A háromnegyed éves elõfizetés díja a 20%-os áfával: 106 272 Ft.

Közbeszerzési Értesítõ

A hetente több száz, minden szakterületre kiterjedõ közbeszerzési felhívás részletes leírását és feltételeit tartalmazó Közbeszerzési Értesítõ címû
hivatalos lap révén az elõfizetõk a leggyorsabban, autentikus forrásból értesülhetnek a pályázatokról. Az Értesítõ – a tervezett formátumváltás
miatt – a 2007. évben fél évre fizethetõ elõ. A féléves elõfizetés díja áfával: 55 062 Ft.

A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (CD)
hatályos jogszabályok hivatalos számítógépes gyûjteményének 2007. évi éves elõfizetési díjai:

(Áraink az áfát nem tartalmazzák.)

Önálló változat 72 000 Ft
5 munkahelyes hálózati változat 130 000 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 160 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 260 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 340 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 590 000 Ft

Az EU-JOGSZABÁLYTÁR (CD)
Az Európai Unió Jogszabályai gyûjteményének 2007. évi éves elõfizetési díja

(Áraink az áfát nem tartalmazzák.)

Önálló változat 72 000 Ft
5 munkahelyes hálózati változat 130 000 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 160 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 260 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 340 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 590 000 Ft

Facsimile Magyar Közlöny. A hivatalos lap 2006-os évfolyama jelenik meg CD-n az eredeti külalak megõrzésével, de könnyen kezelhetõen. Ára: 12 000 Ft + áfa.


